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Artikel 1 

 
 
DEFINITIES 
 
In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 
 
a) werkgever:    de partij ter ene zijde; 
 
b) vakvereniging:   elk der partijen ter andere zijde; 
 
c) werknemer:    de werknemer (m/v) in dienst van de werkgever, waarvan de functie is  

opgenomen of gezien de aard van de werkzaamheden behoort te  
worden opgenomen in bijlage I van deze collectieve  
arbeidsovereenkomst. 
Als werknemer in de zin van deze overeenkomst wordt niet beschouwd  

   de stagiair en de vakantiewerker; 
 

d) maand:    een kalendermaand; 
 
e) week:    een tijdvak van 7 etmalen, waarvan het eerste aanvangt bij het begin 
       van de eerste dienst op maandagochtend; 

 
f) dienstrooster:    een arbeidstijdregeling die aangeeft op welke tijdstippen de 

werknemer zijn werkzaamheden aanvangt, onderbreekt en beëindigt; 
 

g) schaalsalaris:    het salaris als opgenomen in bijlage II; 
 
h) maandinkomen:   het schaalsalaris, vermeerderd met eventuele ploegentoeslag 

(art. 8 lid 2.a), de toeslag voor vaste reserve (art. 8 lid 3.a), en met een 
   eventuele persoonlijke toeslag als bedoeld in artikel 7 lid 7 onder b2. 

 
i) partner:  De wettelijke echtgeno(o)t(e) of de geregistreerde partner of de partner 

met wie de werknemer blijkens een kopie van een notariële 
samenlevingsovereenkomst duurzaam samenleeft op eenzelfde adres. 
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Artikel 1a 

 
 
DEELTIJDWERKNEMER 
 
Indien op grond van de individuele arbeidsovereenkomst of nadere afspraken de bedongen arbeidsduur 
minder bedraagt dan de arbeidsduur van een voltijdwerknemer, zijn de bepalingen van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst naar rato van de individuele arbeidsduur, op overeenkomstige wijze van toepassing, 
tenzij bij de desbetreffende artikelen anders is vermeld. 
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Artikel 2 
 
 
VERPLICHTINGEN VAN DE VAKVERENIGINGEN/VAKBONDSCONTR IBUTIE 
 
1.  De vakverenigingen verplichten zich deze collectieve arbeidsovereenkomst naar maatstaven van  
  redelijkheid en billijkheid na te komen en geen stakingen in het bedrijf van de werkgever te zullen 
  toepassen. 

 
2.  De vakverenigingen verbinden zich met alle hun ten dienste staande middelen nakoming van deze  
  overeenkomst door hun leden te bevorderen en generlei actie te voeren of te bevorderen, welke 
  beoogt wijziging te brengen in deze collectieve arbeidsovereenkomst. 

Het bepaalde in artikel 16 valt niet onder dit verbod. Voorts verbinden zij zich hun krachtige 
medewerking aan de werkgever te verlenen tot een ongestoorde voortzetting van het bedrijf, ook 
indien een actie door derden is of wordt veroorzaakt. 
 

3.  De vakverenigingen zullen in samenwerking met de werkgever inspanningen leveren om het 
verzuim in de onderneming terug te dringen. Hiertoe zal onderzoek verricht worden naar de 
werkomstandigheden op de verschillende arbeidsplaatsen en zal het systeem van registratie van 
het ziekteverzuim geoptimaliseerd worden. Bij de ziekteverzuimregistratie zullen de oorzaken van 
het verzuim in kaart gebracht worden, waarbij, voor zover mogelijk, onderscheid gemaakt wordt 
tussen oorzaken die liggen in de werkomstandigheden, resp. in de privé-omstandigheden, resp. 
oorzaken van somatische aard. 
 

4. Op vrijwillige basis bestaat de mogelijkheid voor vakbondsleden de vakbondscontributie in te 
houden op de 13e maand. Hierdoor ontstaat er een fiscaal voordeel. Vakbonden zullen de leden 
informeren over de gevolgen voor de sociale verzekeringswetten. 
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Artikel 3 
 
 
VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER 
 
1.  Algemeen 

a.  De werkgever verplicht zich deze collectieve arbeidsovereenkomst naar maatstaven van  
   redelijkheid en billijkheid na te komen en tijdens de duur van deze collectieve 

arbeidsovereenkomst geen uitsluiting toe te passen. 
b.  De werkgever verplicht zich generlei actie te voeren of te steunen, welke tot doel 

heeft wijziging te brengen in de volgens deze collectieve arbeidsovereenkomst 
geregelde arbeidsvoorwaarden. Het bepaalde in artikel 16 valt niet onder dit verbod. 

c.  De werkgever verbindt zich geen werknemers in dienst te nemen of te houden op 
voorwaarden die in strijd zijn met hetgeen in deze collectieve arbeidsovereenkomst 
is bepaald. 

d.  De werkgever zal een exemplaar van deze collectieve arbeidsovereenkomst, alsmede 
van de wijzigingen, aan de werknemer uitreiken. 

 
2.  Werkgelegenheid 

a. De werkgever zal gedurende de looptijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst niet 
overgaan tot gedwongen collectieve ontslagen als bedoeld in de Wet melding collectief 
ontslag, behoudens echter in geval er zich een niet te verwachten en onverhoopte 
bijzondere situatie voordoet waarin door deze garantie een verantwoorde bedrijfsvoering 
van de onderneming en daarmee samenhangend de werkgelegenheid in ernstig gevaar 
zou worden gebracht. Indien het laatste het geval is zal de werkgever tijdig in overleg 
treden met de vakverenigingen. 
Het bovenstaande is niet van toepassing op ontslag wegens in de persoon van de 
werknemer gelegen redenen. 

b.  Indien een vacature ontstaat, zal de vacature bij voorkeur en zo mogelijk worden 
vervuld door een reeds in dienst zijnde werknemer. 
Een vacature voor externe vervulling wordt aangemeld - en na vervulling afgemeld - 
bij het Centrum voor Werk en Inkomen. 

c.  De werkgever zal onderzoeken waar in de organisatie behoefte bestaat op het gebied 
van om-, her- en bijscholing en zal hiertoe middelen ter beschikking stellen. 
De resultaten van de inventarisatie zal werkgever ter advisering voorleggen aan de 
ondernemingsraad. 
De werkgever zal de werknemer in staat stellen zich nader te bekwamen middels het 
volgen van een aanvullende opleiding voor zijn functie. 

 
3.  Arbeidsgehandicapte werknemers 

        
De werkgever zal bij de aanstelling en de tewerkstelling zoveel als mogelijk is gelijke 
kansen bieden aan arbeidsgehandicapten en niet –arbeidsgehandicapten. De werkgever 
zal er naar streven arbeidsgehandicapte werknemers op passende wijze te werk te stellen. 
De werkgever zal in goed overleg met de ondernemingsraad nadere invulling geven aan 
de uitvoering hiervan. 
De werkgever zal de geldelijke beloning voor de door een arbeidsgehandicapte 
werknemer verrichte arbeid zodanig vaststellen, dat deze gelijk is aan de geldelijke 
beloning, die een niet-arbeidsgehandicapte werknemer in een gelijkwaardige functie bij 
een gelijkwaardige arbeidsprestatie en een gelijk dienstrooster pleegt te ontvangen. 
Indien de arbeidsprestatie van de arbeidsgehandicapte werknemer duidelijk minder is dan 
in de betreffende functie als normaal wordt beschouwd, zal werkgever dispensatie van 
het functieloon aanvragen en de beloning dienovereenkomstig vaststellen. 
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4.  Regeling werkgeversbijdrage 
De werkgever verklaart zich bereid tot het verstrekken van een bijdrage overeenkomstig de tussen  

  AWVN en de Bondgenoten FNV, CNV Bedrijvenbond en De Unie gesloten overeenkomst met 
  betrekking tot de bijdrageregeling aan de vakverenigingen. 

 
5.  Ziekteverzuim 

De werkgever zal in samenwerking met de vakverenigingen werkgever inspanningen leveren 
om het verzuim in de onderneming terug te dringen. Hiertoe zal onderzoek verricht worden naar  
de werkomstandigheden op de verschillende arbeidsplaatsen en zal het systeem van registratie van  

  het ziekteverzuim geoptimaliseerd worden. 
Bij de ziekteverzuimregistratie zullen de oorzaken van het verzuim in kaart gebracht worden,  

  waarbij, voor zover mogelijk, onderscheid gemaakt wordt tussen oorzaken die liggen in de  
  werkomstandigheden, resp. in de privé-omstandigheden, resp. oorzaken van somatische aard. 
 
6.  De werkgever zal de werknemer niet verplichten werk te verrichten voor anderen dan voor de 
  werkgever zelf of voor een van de dochterondernemingen. 
 

. 
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Artikel 4 
 
 
VERPLICHTINGEN VAN DE WERKNEMER 
 
1.  De werknemer is gehouden alle hem door of namens de werkgever opgedragen 

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

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

3.  De werknemer is gehouden ook buiten de in het dienstrooster aangegeven uren arbeid te 
verrichten, voor zover de werkgever de desbetreffende wettelijke voorschriften en de 
bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst in acht neemt. 
Werknemers van 55 jaar en ouder zijn niet verplicht overwerk te verrichten. 
 

4. De werknemers van 55 jaar en ouder, werkzaam in dagdienst zal niet verplicht worden 
werkzaamheden in ploegendienst te verrichten. 
 

5.  Indien de werknemer al dan niet tegen beloning enigerlei arbeid voor derden of als 
zelfstandige werkzaamheden wil gaan verrichten, dient hij dit schriftelijk tenminste een 
week van te voren aan de werkgever te melden. Het is de werknemer verboden deze 
werkzaamheden aan te vangen indien de werkgever daartegen schriftelijk bezwaar 
maakt. Indien de werknemer bij de aanvang van het dienstverband nevenwerkzaamheden 
verricht, dient hij dit onverwijld aan de werkgever schriftelijk mede te delen. 
De werkgever is bevoegd een werknemer die deze bepalingen niet nakomt, zonder 
behoud van inkomen te schorsen overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het 
personeelshandboek en in geval van herhaling zal de werkgever dit beschouwen als een 
dringende reden als bedoeld in artikel 678 BW. 
 

6. De werknemer is gehouden tot geheimhouding ten aanzien van alles wat hem in verband 
met zijn dienstbetrekking bekend wordt, zoals bijvoorbeeld omtrent de inrichting van het 
bedrijf, de grondstoffen, bewerking daarvan en de producten. Deze verplichting geldt 
ook na beëindiging van de dienstbetrekking. 
 

7.  De werknemer is gehouden een individuele arbeidsovereenkomst te tekenen, waarin deze 
collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing wordt verklaard. 
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Artikel 5 
 
 
INDIENSTNEMING EN ONTSLAG 
 
1.  Proeftijd 

Bij het aangaan van de dienstbetrekking geldt wederzijds een proeftijd van 2 maanden. 
In de individuele arbeidsovereenkomst kan een kortere termijn worden overeengekomen. 
 

2.  Aard van de overeenkomst 
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 een bepaald geheel van werkzaamheden 
d.  hetzij voor het verrichten van werkzaamheden van tijdelijke aard. 
In de individuele arbeidsovereenkomst wordt vermeld welke dienstbetrekking van 
toepassing is. Ontbreekt deze vermelding dan wordt de dienstbetrekking geacht te zijn 
aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 

3.  In afwijking van het bepaalde in artikel 668a lid 1 BW geldt ten aanzien van 
 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd het volgende: 
 Vanaf de dag dat tussen werkgever en de werknemer meer dan 2 voor bepaalde tijd aangegane 
 arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan 3 maanden, 
 geldt de laatste arbeidovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. Werknemers kunnen 
 gedurende een maximale periode van 24 maanden een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
 aangeboden krijgen. 
 
4. Voor de beëindiging van één van de dienstverbanden onder b, c en d zal de werkgever uiterlijk 6 

weken voor de afloopdatum van het dienstverband schriftelijk aan de werknemer mededelen of het 
dienstverband al dan niet wordt voortgezet. Indien deze mededeling niet of niet tijdig heeft 
plaatsgevonden wordt het dienstverband  gewijzigd in een dienstverband voor onbepaalde tijd. 
 

5.  Beëindiging 
Behoudens in geval van ontslag op staande voet wegens een dringende reden in de zin 
van de artikelen 678 en 679 BW en behoudens tijdens of aan het einde van de proeftijd 
als bedoeld in lid 1, in welke gevallen de dienstbetrekking wederzijds onmiddellijk kan 
worden beëindigd, eindigt de dienstbetrekking: 
a.  voor een werknemer die voor onbepaalde tijd in dienst is: 

door opzegging door de werkgever of de werknemer met inachtneming van de 
termijnen als bepaald in de artikelen 671 en 672 BW. Voor beide partijen is de 
termijn van opzegging na de proeftijd nooit korter dan een maand. De opzegging 
dient zodanig te geschieden dat het einde van de dienstbetrekking samenvalt met het 
einde van de maand. 

b.  voor een werknemer die voor een bepaalde tijdsduur in dienst is: 
op de laatste dag van het tijdvak, genoemd in de individuele arbeidsovereenkomst. 

c.  voor een werknemer die voor het verrichten van een bepaald geheel van 
werkzaamheden in dienst is: 
bij het einde van de werkzaamheden waarvoor de werknemer is aangenomen. 

d.  voor een werknemer die voor het verrichten van werkzaamheden van tijdelijke 
aard in dienst is: 
door opzegging door de werkgever of door de werknemer met een termijn van 
opzegging van één dag, met dien verstande dat deze termijn na twee maanden 
dienstbetrekking zeven dagen bedraagt. 
 

6.  a.  Het bepaalde in artikel 668 lid 3 BW is niet van toepassing (opzeggingsvereiste 
voortgezette dienstbetrekking voor bepaalde tijd). 

b.  Indien een voor bepaalde tijd aangegane dienstbetrekking is voortgezet, zal de 
werkgever zeven dagen voor het tijdstip, waarop de aldus voortgezette 
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dienstbetrekking van rechtswege eindigt, aan de werknemer schriftelijk hiervan 
mededeling doen. 
 

7.  Het bepaalde in artikel 670 lid 3 BW (opzeggingsverbod tijdens arbeidsongeschiktheid) 
is voor de werknemer, als bedoeld in lid 2 onder b, c en d van dit artikel, alsmede voor 
de werknemer van 65 jaar en ouder, niet van toepassing. 
 

8.  Het bepaalde in artikel 670 lid 5 BW (opzeggingsverbod wegens vervulling militaire 
dienstplicht) is voor de werknemer als bedoeld in lid 2 onder b, c en d niet van 
toepassing. 
 

9.  De dienstbetrekking eindigt van rechtswege op het moment dat de werknemer op grond 
van het in de onderneming geldende pensioenreglement pensioengerechtigd wordt, 
zonder dat hiertoe enige opzegging is vereist. Voor werknemers op wie de 
pensioenregeling niet van toepassing is, geldt t.a.v. het in dit lid bepaalde, in plaats van 
de pensioendatum, de 65e verjaardag. 
 

10.  Indien in afwijking van het in lid 8 bepaalde de dienstbetrekking wordt voortgezet dan 
wel een werknemer van 65 jaar en ouder in dienst wordt genomen, zal een termijn van 
opzegging gelden van één maand. De opzegging dient zodanig te geschieden dat het 
einde van de dienstbetrekking samenvalt met het einde van de maand. 
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Artikel 6 
 
ARBEIDSDUUR EN DIENSTROOSTER 
 
1.  De werknemer werkt volgens één van de volgende dienstroosters: 

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

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

c.  een 2-ploegendienstrooster, uitsluitend geldend voor portiers, dat een periode van 
2 aaneengesloten weken omvat en een normale arbeidsduur aangeeft van gemiddeld 
38 uur per week 

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

e.  Voor werknemers in de 2- en 3 ploegendienst wordt aan het begin van elk 
kalenderjaar vastgesteld op hoeveel zgn. compensatie feestdagen zij recht hebben. 
Dit aantal dagen zal gelijk zijn aan de som van de in dat kalenderjaar op maandag 

 t/m vrijdag vallende feestdagen. 
f. 4- en 3 ploegendienst 
 Gedurende een kalenderjaar kan in de COV maximaal een periode van 3 maanden in 3 
 ploegendienst worden gewerkt. Voor de rest van het kalenderjaar wordt in een 4-
 ploegendienst gewerkt. Afwijkingen van het standaardrooster (9 maanden 4 
 ploegendienst  en 3 maanden 3 ploegendienst) zullen in overleg met de 
 Ondernemingsraad plaatsvinden.  
 Indien er 3 maanden in 3 ploegendienst wordt gewerkt worden er twee extra 
 vakantiedagen toegekend. Indien afgeweken wordt van het standaardrooster worden de 
 extra vakantiedagen naar rato toegekend.  
g.  Met ingang van 1 januari 2004 geldt een 5-ploegendienstrooster dat in een tijdvak van 52 
 weken, 219 diensten bruto aangeeft, alsmede een gemiddelde arbeidsduur van 33,6 uur 
 per week. De werkgever heeft de mogelijkheid jaarlijks een flexibele fabrieksstop van 0-
 3 weken in te voeren.  

 
2.  a.  In dagdienst wordt normaliter gewerkt op de eerste 5 dagen van de week tussen 

07.00 en 18.00 uur. Individuele verzoeken van dagdienstmedewerkers gericht op 
verschuiving van de werktijden zullen getoetst worden op organisatorische 
mogelijkheden, efficiency en kosten. De aanvangstijd zal dienen te liggen tussen 
06.00 en 09.30 uur. Voor 1 dag per week is een maximale werktijd van 10 uur toegestaan. 
Voor de overige 4 werkdagen van de week is een maximale werktijd van 9 uur 
toegestaan. 

b.  In 2-ploegendienst wordt normaliter op de eerste 5 dagen van de week gewerkt, 
waarbij de werknemer wekelijks van dienst wisselt en een van de diensten een 
ochtenddienst of middagdienst is. 

c.  In 3-ploegendienst wordt normaliter op de eerste 6 dagen van de week gewerkt, 
waarbij de werknemer wekelijks van dienst wisselt en een van de diensten een 
ochtenddienst, middagdienst of nachtdienst is. 

d.  Met ingang van 1 januari 2004 geldt een 5-ploegendienst waarin normaliter op alle dagen 
van de week wordt gewerkt, waarbij de werknemer regelmatig van dienst wisselt en een 
van de diensten een ochtenddienst, middagdienst of nachtdienst is. 

 
3.   De werknemer ontvangt van de werkgever mededeling van het dienstrooster waarin hij 

zijn werkzaamheden verricht. Overplaatsing naar een ander soort dienstrooster wordt 
geacht te zijn ingegaan aan het begin van de week, volgend op die waarin de 
overplaatsing plaatsvindt. 
 

 
 

4.  a.  Met inachtneming van het bepaalde in de Wet op de ondernemingsraden zal de 
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werkgever met de betrokken werknemers overleg plegen over algemene 
dienstroosterwijzigingen. 

b.  Over algemene dienstroosterwijzigingen, waarbij een belangrijk aantal werknemers 
is betrokken en over invoering of wijziging van een dienstrooster, welke verband 
houdt met arbeid op zondag, pleegt de werkgever overleg met de betrokken 
werknemers. Deze wijzigingen worden vervolgens vastgelegd in overleg met de 
ondernemingsraad. Indien de werkgever daaraan behoefte heeft zullen in overleg 
met de ondernemingsraad arbeidstijden en rusttijden worden overeengekomen die 
vallen binnen de grenzen van de zogenaamde overlegregeling van de 
Arbeidstijdenwet. 
 

5.  Arbeidsduurverkorting 
a.  De werknemer werkzaam in de dagdienst (07.45 – 16.45 uur en 8.30 – 17.00 uur), 2- 

ploegendienst en 3-ploegendienst ontvangt 100 uur arbeidsduurverkorting op jaar 
basis.  

b.  Deze arbeidsduurverkorting zal worden geëffectueerd door middel van toekenning 
van hele of halve roostervrije dagen of roostervrije diensten. 

c.  In geval van verhindering als bedoeld in artikel 13 (arbeidsongeschiktheid) van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst op een vastgestelde roostervrije (halve) dag of 
dienst bestaat geen recht op vervangende arbeidsduurverkorting. 

d.  Indien in opdracht van de werkgever ten gevolge van bijzondere 
bedrijfsomstandigheden op een vastgestelde roostervrije (halve) dag of dienst moet 
worden gewerkt, geldt deze arbeid niet als overwerk en wordt in overleg met de 
betrokken werknemer vervangende arbeidsduurverkorting vastgesteld waarbij 
rekening wordt gehouden met de voorkeur van de werknemer. Het alsnog moeten 
werken op een vastgestelde roostervrije dag of dienst zal per jaar per werknemer niet 
meer dan twee maal voorkomen. 

e.  Werknemers kunnen per jaar 2 extra roostervrije dagen kopen tegen 0,45% van het 
jaarsalaris (= 13,96 x maandinkomen).De wens hiertoe dient uiterlijk in januari van 
het desbetreffende jaar kenbaar gemaakt te worden. 

 
6.        Flexibele werktijden dagdienst productie / technische dienst (werktijd 07.45-16.15 uur) en  
           dagdienst kantoor met een rooster gelegen tussen 08.30 en 17.00 uur. 

Voor werknemers in de productie en technische dienst, met roosters gelegen tussen 07.45 en 16.15 
uur en dagdienst kantoor met een rooster gelegen tussen 08.30 en 17.00 uur bestaat de mogelijkheid 
om collectief of per individu een voorstel in te dienen voor flexibele werktijden. Zo mag er 
collectief of per individu een voorstel-aanvraag worden ingediend bij de leidinggevende. Deze zal in 
overleg met directie de mogelijkheden bekijken en een besluit nemen. Indien dit negatief is voor de 
werknemer zal de werkgever dit moeten beargumenteren. Indien de argumentatie niet bevredigend is 
kan men de Ondernemingsraad inschakelen. 

 
..........Tot het overgaan van flexwerken dient men rekening te houden met een aantal voorwaarden: 
..........�.  op de afdeling dient een minimale bezetting aanwezig te zijn 
..........�.  er mag geen sprake zijn van arbeidsduurverkorting 
..........�.  een rooster voor een langere periode (minimaal 3 maanden tenzij anders 

overeengekomen) 
..........�.  opgespaarde uren dienen al dan niet gecombineerd met ATV-uren binnen een  

periode van 3 weken te worden opgenomen. 
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Artikel 7 
 
 
FUNCTIEGROEPEN EN SALARIS 
 
1.  Algemeen 

a.  De functies van de werknemers zijn of worden ingedeeld in negen functiegroepen. 
De indeling is vermeld in bijlage I van deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
Deze indeling zal zo nodig periodiek worden herzien, waarbij zoveel mogelijk 
gebruik wordt gemaakt van een systeem van functiewaardering, maar waarbij ook 
andere gegevens, welke voor het bepalen van een juiste functierangorde van 
betekenis zijn, medebepalend kunnen zijn. 

b.  Bij elke functie behoort een salarisschaal, die een gedeelte omvat dat gebaseerd is op de 
ontwikkeling van de werknemer en een gedeelte, dat gebaseerd is op functiejaren. 
De salarisschalen die zijn opgenomen in bijlage II van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst  geven de minimum salarissen aan, waarop normaliter de 
werknemers recht hebben op grond van de door hen vervulde functies. 

c.  De werknemer ontvangt schriftelijk mededeling van de functiegroep waarin zijn 
functie is ingedeeld en de salarisschaal waarin hij is ingedeeld. 

d. Met betrekking tot herclassificatie van functies geldt het bepaalde in Bijlage V 
onder VI. 
 

2.   Aanloopschaal 
De werknemer die nog niet over voldoende niveau aan opleiding, kennis en ervaring beschikt om 
de functie te kunnen uitoefenen, wordt ingeschaald in de aanloopschaal De aanloopschaal wordt 
doorlopen naarmate zijn voor de functie relevante kennis en ervaring toenemen, in het algemeen 
op grond van een met de werknemer overeengekomen  trainings/opleidingsproject. Met ingang 
van de eerstvolgende maand nadat de werknemer naar het oordeel van de werkgever over 
voldoende niveau aan opleiding, kennis en ervaring beschikt om de functie te kunnen uitoefenen, 
wordt hij ingeschaald op het minimumsalaris in de functiejarenschaal. 

 
3.  Functiejarenschaal 

a.  De werknemer die over voldoende niveau aan opleiding, kennis en ervaring beschikt om 
de functie te kunnen uitoefenen, wordt beloond volgens de functiejarenschaal. De 
functiejarenschaal kent een minimum- en een maximum schaalsalaris en is opgebouwd 
uit een aantal functiejaren. De werknemer ontvangt ten minste een schaalsalaris dat 
overeenkomt met het aantal functiejaren, dat hij onafgebroken in zijn salarisschaal 
ingedeeld is geweest. De werknemer ontvangt tegelijk, met de mededeling van zijn 
schaalsalaris, bericht op welk aantal functiejaren zijn salaris is gebaseerd. Herziening van 
het schaalsalaris vindt voor werknemers die nog niet het maximum van hun schaal 
hebben bereikt éénmaal per jaar op 1 januari plaats. 

b. Indien de werknemer bij indiensttreding over voldoende niveau aan opleiding, kennis en 
ervaring beschikt om de functie te kunnen vervullen, ontvangt hij in het algemeen het 
minimum salaris van de schaal. 
De werknemer die bij indiensttreding nog niet over de kundigheden en ervaring 
beschikt, welke voor de vervulling van de functie zijn vereist, kan gedurende ten 
hoogste 6 maanden in een lagere dan met die functie overeenkomende 
salarisschaal worden ingedeeld. 
De werknemer die in een functie elders zoveel voor de functie bruikbare ervaring 
heeft verkregen, dat het op grond daarvan niet redelijk zou zijn hem op basis van 
het minimum schaalsalaris te belonen, kan - in overeenstemming met die ervaring - 
één of meer functiejaren worden toegekend. 
 

4.  Beoordelingstoeslag 
Als van een werknemer regelmatig blijkt dat daartoe klemmende argumenten aanwezig 
zijn, kan hem een beoordelingstoeslag worden gegeven van maximaal 3%. 
 

5.  Tijdelijke waarneming (vaste reserve) 
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a.  De werknemer die tijdelijk een functie volledig waarneemt, welke hoger is ingedeeld 
dan zijn eigen functie, blijft ingedeeld in de functiegroep en de salarisschaal die met 
zijn eigen functie overeenkomen. 

b.  Voor iedere volle dienst waarin een hogere functie volledig wordt waargenomen, 
ontvangt de werknemer een uitkering. 
De uitkering bedraagt 0,25% van zijn schaalsalaris bij een verschil van één functie 
groep en 0,50% bij een verschil van twee functiegroepen. 
 

6.  Overplaatsing naar een hoger ingedeelde functie 
a. De werknemer die wordt overgeplaatst in een hoger ingedeelde functie, wordt in 

de overeenkomende hogere salarisschaal ingedeeld met ingang van de maand 
waarin de overplaatsing in de hogere functie heeft plaatsgevonden. 

b.  Bij indeling in een hogere salarisschaal van een werknemer die onder de 
functiejarenschaal valt, bedraagt de verhoging van het schaalsalaris ten minste de 
helft van het verschil tussen de minimum salarissen van de twee betrokken schalen 
dan wel zoveel meer als nodig is om het nieuwe schaalsalaris in overeenstemming te 
brengen met het eerstkomende bedrag in de hogere schaal. 

c.  De werknemer die bij overplaatsing naar een hogere functie nog niet over de 
kundigheden en ervaring beschikt, welke voor de vervulling van die functie zijn 
vereist, kan gedurende ten hoogste 6 maanden in een lagere dan met die functie 
overeenkomende salarisschaal worden of blijven ingedeeld. 
 

7.  Overplaatsing naar een lager ingedeelde functie 
a.  Door eigen toedoen, wegens onbekwaamheid of op eigen verzoek 

1.  De werknemer die door eigen toedoen, wegens onbekwaamheid of op eigen 
verzoek, wordt overgeplaatst naar een lager ingedeelde functie, wordt in de 
overeenkomende lagere salarisschaal ingedeeld met ingang van de maand 
volgend op die, waarin de overplaatsing in de lagere functie is geschied. 

2.  Bij indeling in een lagere salarisschaal om bovenstaande redenen van een 
werknemer, die onder de functiejarenschaal valt, bedraagt de verlaging van het 
salaris de helft van het verschil tussen de minimum salarissen van de twee 
betrokken schalen dan wel zoveel meer als nodig is om het nieuwe salaris in 
overeenstemming te brengen met het eerstkomende lagere bedrag in de lagere 
salarisschaal. 

b.  Als gevolg van bedrijfsomstandigheden 
1.  De werknemer die als gevolg van bedrijfsomstandigheden naar een lager 

ingedeelde functie wordt overgeplaatst, blijft gedurende de lopende maand en de 
6 daaropvolgende maanden in zijn salarisgroep ingedeeld. Daarna wordt hij in 
de met de lager ingedeelde functie overeenkomende salarisschaal ingedeeld. 

2.  Indien de indeling in een lagere salarisgroep het gevolg is van 
bedrijfsomstandigheden als bedoeld in lid 7, b1 en het toekennen van extra 
functiejaren niet voldoende is om het maandinkomen te handhaven kan een 
persoonlijke toeslag worden gegeven. 
Deze toeslag stijgt niet mee met de verhogingen van de salarisschalen, maar 
wordt ter gelegenheid van deze verhogingen afgebouwd met een bedrag ter 
grootte van 25% van die verhoging van het schaalsalaris. Na het bereiken van de 
55-jarige leeftijd wordt de persoonlijke toeslag of het restant daarvan niet meer 
afgebouwd. 
. 

8.  Vermindering maandinkomen 
Bij in- en uitdiensttreding, anders dan op de eerste respectievelijk laatste van de maand, 
wordt een evenredig deel van het salaris betaald. 
 

9.  Uitbetaling salaris 
Het maandinkomen wordt uiterlijk op de laatste dag van elke maand uitbetaald. 
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Artikel 8 
 
 
BIJZONDERE BELONINGEN/VERZUIMUREN 
 
1.  Algemeen 

Het schaalsalaris, bepaald op grond van artikel 7, wordt geacht de beloning te zijn voor 
een normale functievervulling in dagdienst. 
Bijzondere beloningen worden slechts toegekend indien een groter beroep op de 
werknemer wordt gedaan dan normaliter uit een volledige functievervulling in dagdienst 
voortvloeit. 
 

2.  Toeslag voor het werken in ploegen 
Voor geregelde arbeid in ploegendienst wordt een toeslag op het schaalsalaris gegeven. 
a.  Deze toeslag bedraagt per maand voor de: 

2-ploegendienst: 13,5% van het schaalsalaris 
4- en 3 ploegendienst: 25,5% van het schaalsalaris 
5-ploegendienst: 27,5% van het schaalsalaris. 
De toeslag voor de afvoerdienst of vroege dienst (aanvang vóór 5.00 uur) bedraagt 
10% over het in de desbetreffende week verdiende deel van het schaalsalaris. 

b. De werknemer die volgens dienstrooster op een feestdag moet werken, ontvangt 
over de maand waarin de feestdag valt per op die feestdag gewerkt uur een toeslag 
van 0,61% van het schaalsalaris. 
Deze toeslag wordt in tijd opgenomen gedurende de geplande fabrieksstops. 

c.  Indien een werknemer niet gedurende een hele maand in ploegendienst heeft 
gewerkt, wordt voor elke volledige dienst, waarin niet in ploegendienst is gewerkt, 
een evenredig deel van de onder a genoemde toeslag gekort. Voor de toepassing van 
dit sublid wordt een maand op 30 dagen gesteld. 

d.  De werknemer in dagdienst die in een maand 10 of minder diensten in ploegendienst 
invalt, wordt in die maand beloond volgens het in lid 5 van dit artikel bepaalde 
(verschoven uren). 
De werknemer die in een maand 11 of meer diensten in ploegendienst invalt, 
ontvangt over die maand de volledige ploegentoeslag. 
De bepalingen worden op overeenkomstige wijze toegepast op de werknemer, die 
wordt overgeplaatst naar een met een hoger percentage beloond dienstrooster. 

e.  De werknemer die naar de dagdienst dan wel naar een met een lager percentage 
beloond ploegendienstrooster wordt overgeplaatst, verliest met ingang van de dag 
van overplaatsing zijn toeslag, dan wel ontvangt vanaf dat moment de 
ploegentoeslag van het nieuwe ploegendienstrooster. 
Indien de werknemer ten gevolge van bedrijfsomstandigheden of om medische 
redenen wordt overgeplaatst naar de dagdienst of naar een met een lager 
percentage beloond ploegendienstrooster en als gevolg van deze overplaatsing 
een lager maandinkomen ontvangt, geldt - rekening houdend met de uitkeringen 
van de sociale verzekeringswetten en het bepaalde in artikel 13 lid 2 - de 
afbouwregeling zoals hierna vermeld. 
De werknemer behoudt - afhankelijk van het tijdvak dat hij ononderbroken in 
ploegendienst heeft gewerkt - op het moment van overplaatsing naar de dagdienst of 
de met een lager percentage beloond ploegendienstrooster de navolgende 
percentages van het verschil in maandinkomen ten gevolge van deze overplaatsing: 
1.  indien de werknemer korter dan 6 maanden in ploegendienst heeft gewerkt: 

100% gedurende de lopende maand; 
2.  indien de werknemer langer dan 6 maanden doch korter dan 3 jaar in 

ploegendienst heeft gewerkt: 
100% gedurende de lopende en de daaropvolgende maand; 

3.  indien de werknemer langer dan 3 jaar doch korter dan 5 jaar in ploegendienst 
heeft gewerkt: 
100% gedurende de lopende en de daaropvolgende maand 
80% gedurende 2 maanden 



16 

60% gedurende 2 maanden 
40% gedurende 1 maand 
20% gedurende 1 maand; 

4. indien de werknemer langer dan 5 jaar in ploegendienst heeft gewerkt: 
100% gedurende de lopende en de daaropvolgende maand 
80% gedurende 4 maanden 
60% gedurende 4 maanden 
40% gedurende 3 maanden 
20% gedurende 3 maanden; 

5.  indien de werknemer 55 jaar of ouder is, wordt de ploegentoeslag of het verschil 
in ploegentoeslag omgezet in een persoonlijke toeslag. Hierop is het bepaalde in 
artikel 7.7 onder b.2. van toepassing. 

 
 

3.  Vaste reserve 
a. Het in lid 2 onder a, c en d, en het in artikel 5 lid 3 bepaalde 

geldt niet voor de werknemer, die als vaste reserve voor de ploegendienst is 
aangewezen en daarvoor een toeslag ontvangt. Deze toeslag bedraagt 8% van het 
schaalsalaris. Indien een vaste reserve gedurende twee ploegendienstperioden 
ononderbroken in ploegendienst werkzaam is geweest, wordt hij met ingang van de 
derde periode niet meer als vaste reserve beschouwd en is het in dit lid bepaalde niet 
meer op hem van toepassing. 

b.  Indien een vaste reserve in ploegendienst invalt, ontvangt hij per gewerkte dienst een 
ploegentoeslag. De hoogte van deze ploegentoeslag is als volgt: 
maandag tot en met vrijdag : 1,25% van zijn schaalsalaris 
zaterdag en zondag : 2,40% van zijn schaalsalaris. 

c.  Indien een vaste reserve in een periode van één week meer dan vijf volledige diensten, 
hetzij in dagdienst, hetzij in ploegendienst werkzaam is geweest, ontvangt hij 
behalve de onder a en b genoemde toeslagen voor deze meerdere diensten per 
gewerkt uur 0,91% van zijn schaalsalaris, dat op de in lid 6 bedoelde rekening wordt 
geboekt en dat voor 0,61% in vrije tijd kan worden opgenomen. 
Bovengenoemde periode van 1 week is opgebouwd uit een zogenaamde blokperiode, 
lopende van maandagochtend 06.00 uur tot zaterdagmiddag 14.00 uur; 
een weekendperiode, lopende van zaterdagmiddag 14.00 uur tot maandagochtend 
06.00 uur. Diensten in de zogenaamde weekendperiode zullen in het algemeen worden 
beschouwd als meerdere diensten, tenzij 
-  het aantal uren over een periode van 4 weken, dat gemaakt is tijdens de 

blokperiode minder bedraagt dan 152 uur. 
-  de vaste reserve overeenkomstig lid 3.a geacht wordt deel uit te maken van de 

reguliere ploegendienst bezetting. 
 
4.  Overwerk 

a.  1.  Wanneer in opdracht van de werkgever arbeid is verricht waardoor de    
   arbeidsduur volgens het geldende dienstrooster op basis van het bepaalde in  
   artikel 6 lid 1 wordt overschreden, is er sprake van overwerk. 

Incidentele overschrijdingen van een half uur of minder blijven buiten 
beschouwing. Eveneens is er sprake van overwerk in het geval van het bijwonen 
van reguliere (2 maal 6x per jaar) OR en OV vergaderingen en werkoverleg. 
Extra uren ten behoeve van scholing worden niet als overuren beschouwd. 

2.  Voor chauffeurs en bijrijders is eerst sprake van overwerk bij in opdracht van de 
werkgever uitgevoerde extra diensten. 

3.  Van overwerk is voor een deeltijdwerknemer eerst sprake, indien de werknemer 
meer uren werkt dan het voor hem geldende dienstrooster aangeeft èn wanneer 
de normale arbeidsduur per dag/dienst of week van een werknemer met een 
voltijd dienstbetrekking wordt overschreden. 

4.  Voor een deeltijdwerknemer in dagdienst is eveneens sprake van overwerk 
indien de werknemer meer uren werkt dan het voor hem geldende dienstrooster 
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aangeeft én wanneer er wordt gewerkt op uren die liggen buiten de in artikel 6 
lid 2 onder a genoemde dagdienstbegrenzing. 

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

b.  Indien de bedrijfsomstandigheden dit naar het oordeel van de werkgever toelaten, zullen 
de overuren bij voorkeur worden gecompenseerd in vrije tijd. De te compenseren vrije 
tijd komt overeen met het aantal uren overwerk.  
De werknemer in de 5-ploegendienst, die overwerk heeft verricht op een 
roostervrije zaterdag of zondag kan de compenserende tijd op een zaterdag resp. 
zondag opnemen. 

c. Per gewerkt overuur ontvangt de werknemer het normale uursalaris. Het uursalaris 
bedraagt 0,61% van het schaalsalaris. 
Daarnaast ontvangt hij per gewerkt overuur de navolgende toeslagpercentages voor: 
1.  uren op maandag tot en met zaterdag 6.00 uur: 50% van het uursalaris 
2.  uren op zaterdag na 6.00 uur en op zondagen: 100% van het uursalaris 
3.  uren op feestdagen: 200% van het uursalaris 
Medewerkers hebben de keuze tussen uitbetaling van de extra gewerkte uren op basis van 
het normale uurtarief of tijd voor tijd. 
Per opgenomen uur compenserende vrije tijd als bedoeld in lid 4 onder b, wordt 
op de hiervoor genoemde beloning een gedeelte in mindering gebracht en wel voor 
uren: 
-  op maandag tot en met vrijdag: 100% van het uursalaris 
-  op zaterdagen: 150% van het uursalaris 
-  op zondagen: 200% van het uursalaris 
 

5.  Verschoven uren 
Indien in opdracht van de werkgever wordt gewerkt op tijden welke vallen buiten de 
tijdstippen als bedoeld in artikel 6 lid 2 onder a dan wel buiten de tijdstippen waarop de 
wisseling van ploeg plaatsvindt - zonder dat de normale dagelijkse arbeidsduur volgens 
het voor de werknemer geldende dienstrooster wordt overschreden - wordt daarvoor een 
toeslag gegeven. 
Het uursalaris bedraagt 0,61% van het schaalsalaris. 
Deze toeslag bedraagt per uur: 
1. uren op maandag tot en met zaterdag 6.00 uur: 50% van het uursalaris 
2. uren op zaterdag na 6.00 uur en op zondagen: 100% van het uursalaris 
3. uren op feestdagen: 200% van het uursalaris 
4.  uren op roostervrije dagen voor personeel in 5-ploegendienst: 

a.  op maandag tot en met vrijdag: 100% van het uursalaris 
b.  op zaterdagen: 150% van het uursalaris 
c.  op zondagen: 200% van het uursalaris. 
d.  op feestdagen: 300% van het uursalaris. 
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6.  Consignatie en extra opkomst 

a.  De werknemer die in opdracht van de werkgever geconsigneerd is, ontvangt voor 
een aaneengesloten tijdvak van 24 uur op: 
-  maandag tot en met vrijdag: 1% van het schaalsalaris 
-  zaterdagen: 2,0% van het schaalsalaris 
-  zondagen en feestdagen: 3,0% van het schaalsalaris. 
De vergoeding bedraagt minimaal 1 uur (kloktijden) bij extra opkomst en 0,5 uur bij 
telefonisch consult. 

b.  De werknemer die niet geconsigneerd is en in opdracht van de werkgever een extra 
reis van huis naar bedrijf moet maken ontvangt per extra opkomst een vergoeding. 
Deze bedraagt: 
-  maandag tot en met vrijdag: 0,5% van het schaalsalaris 
-  zaterdagen, zondagen en feestdagen: 1,5% van het schaalsalaris 

c.  De werknemer die in opdracht van de werkgever een extra reis van huis naar het 
bedrijf moet maken, ontvangt per extra opkomst een kilometervergoeding, gelijk aan 
de vergoeding die geldt voor dienstreizen . 

d.  Indien de werknemer ten gevolge van bedrijfsomstandigheden of om medische 
redenen niet meer geconsigneerd is, geldt voor de onder lid a bedoelde toeslag 
-  rekening houdend met de uitkeringen van de sociale verzekeringswetten en het 

bepaalde in artikel 13 lid 2 - de afbouwregeling zoals die is omschreven in 
artikel 8 lid 2 sub e. 
 

7.  Verzuimuren 
a.  De werknemer in dagdienst die overwerk verricht op uren die vallen tussen 22.00 

uur en de aanvang van de dienst behoeft niet eerder zijn dienst te beginnen dan nadat 
hij binnen hetzelfde etmaal zoveel uren heeft verzuimd als het aantal uren overwerk. 
Voor een tweede oproep in dezelfde nacht zullen de dan gemaakte overuren met 1,5 
vermenigvuldigd worden. Vangt het overwerk echter aan op of na 06.00 uur dan 
ontstaat er geen aanspraak op verzuimuren. 

b.  Het aantal verzuimuren bedraagt maximaal 8 uur. 
De verzuimuren kunnen uitsluitend worden genoten tussen de aanvang en het einde 
van de dienst direct volgend op het in dit lid bedoelde overwerk en binnen het 
etmaal waarin het overwerk eindigt. 
Niet of niet tijdig opgenomen verzuimuren vervallen, zonder dat de werkgever 
gehouden is tot betaling van enige vergoeding. 

c.  Het bepaalde onder sub b van dit lid is niet van toepassing op werknemers die tijdens 
hun consignatiedienst overwerk verrichten in het weekend. 
 

8.  Meeruren-regeling parttimers 
Wanneer de werknemer met een deeltijd arbeidsovereenkomst in opdracht van de werkgever 
meer uren werkt dan het voor hem geldende dienstrooster aangeeft, maar blijft binnen het 
dienstrooster op basis van artikel 6 lid 1 van een werknemer met een voltijd arbeidsovereenkomst, 
wordt over deze meeruren een toeslag van 31,30 % betaald van het uurloon. 
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Artikel 9 
 
ZON- EN FEESTDAGEN EN 5 MEI 
 
Onder feestdagen wordt in deze collectieve arbeidsovereenkomst verstaan: 
 
1.  Nieuwjaarsdag, de beide paasdagen, hemelvaartsdag, de beide pinksterdagen, de beide 

kerstdagen en de door de overheid aangewezen dag ter viering van Koninginnedag. 
 
2.  In de lustrumjaren wordt, voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten, aan de 

werknemers op 5 mei vrijaf gegeven met doorbetaling van inkomen. Voor degenen die 
op deze dag moeten werken wordt in overleg met de werknemer op een andere dag vrijaf 
gegeven. 

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

arbeidsovereenkomst worden de zon-, feestdagen en 5 mei in lustrumjaren geacht een 
tijdvak van 24 aaneengesloten uren te omvatten, dat aanvangt op 0.00 uur van de 
betrokken dag. 

 
4.  Op zon- en feestdagen wordt als regel niet gewerkt, tenzij het arbeid in ploegendienst 

betreft volgens het geldende dienstrooster. 
 

5.  Indien op een op maandag tot en met vrijdag vallende feestdag niet wordt gewerkt, 
wordt het inkomen over die feestdag normaal doorbetaald. 
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Artikel 10 
 
 
GEOORLOOFD VERZUIM 
 
Geen salaris is verschuldigd gedurende de tijd dat de werknemer de bedongen arbeid niet 
heeft verricht. In afwijking en met uitsluiting van het bepaalde in artikel 629b en 628 BW 
geldt het volgende: 
 
1.  bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer is het in artikel 13 bepaalde van toepassing; 
 
2.  in de navolgende gevallen kan de werknemer doorbetaald verlof opnemen mits de 

werknemer zo mogelijk tenminste één dag van te voren en onder overlegging van 
bewijsstukken aan de werkgever van het verzuim kennis geeft en de gebeurtenis in het 
desbetreffende geval bijwoont: 
a.  van de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis/crematie bij 

overlijden van de echtgeno(o)t(e), partner,  of van een inwonend kind of pleegkind van de 
werknemer: (maximaal 5 dagen); 

b.  gedurende twee dagen of diensten bij overlijden of begrafenis/crematie van één van 
zijn ouders, schoonouders of een niet onder a genoemd kind of pleegkind, alsmede 
inwonende broer, zuster, zwager en schoonzuster; 

c.  gedurende één dag of dienst op de dag van de begrafenis/crematie van een 
grootouder van de werknemer of van diens echtgeno(o)t(e), partner, kleinkind, 
schoonzoon, schoondochter, alsmede niet inwonende broer, zuster, zwager en 
schoonzuster; 

d.  gedurende de werkelijke benodigde tijd tot ten hoogste 4 uren bij ondertrouw van de 
werknemer en gedurende twee dagen of diensten bij zijn huwelijk of geregistreerd 
partnerschap; 

e.  gedurende één dag of dienst bij huwelijk van een kind, ouder en schoonouder en 
inwonend pleegkind, kleinkind, broer, zuster, zwager en schoonzuster; 

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

g.  gedurende één dag of dienst bij bevalling van de echtgenote; 
h.  gedurende een door de werkgever naar billijkheid te bepalen tijdsduur tot een 

maximum van één dag of dienst, wanneer de werknemer ten gevolge van de 
vervulling van een buiten zijn schuld bij of krachtens de wet persoonlijk opgelegde 
verplichting verhinderd is te werken, mits deze vervulling niet in zijn vrije tijd kan 
geschieden. Het maandinkomen wordt doorbetaald onder aftrek van alle 
vergoedingen die van derden kunnen worden verkregen; 

i.  gedurende één dag of dienst bij het 25-, 40- en 50-jarig dienstjubileum van de 
werknemer; 

j.    Gedurende de benodigde tijd in zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden zoals het 
ophalen van een ziek kind 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. Bij gebleken misbruik vindt geen doorbetaling van het maandinkomen plaats. 

k.  De werknemer kan doorbetaald verlof opnemen als bedoeld in artikel 4:2 van de Wet 
arbeid en zorg gedurende twee dagen of diensten (binnen 4 weken) ten behoeve van 
kraamverlof na bevalling van de echtgenote of partner met wie hij samenwoont of degene 
van wie hij het kind erkent. 
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l.  De werknemer kan doorbetaald verlof ter hoogte van 70% van het maandinkomen (als 

bedoeld in artikel 5:1 van de Wet arbeid en zorg) gedurende twee maal de arbeidsduur 
per week op jaarbasis opnemen ten behoeve van de noodzakelijke verzorging in verband 
met ziekte van: 
a. een inwonend (pleeg)kind tot wie de ouder in een familierechtelijke betrekking 

staat of een van de inwonende kinderen van de onder b. genoemde persoon; 
b. de echtgeno(o)t(e) of partner met wie hij samenwoont; 
c.  de eigen ouder van de werknemer. 
De pensioenopbouw wordt voor 100% gecontinueerd. 

m.  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. 

 
3.  De werkgever is niet gehouden het maandinkomen door te betalen in de navolgende 

gevallen: 
a.  schorsing van de werknemer door de werkgever in de gevallen en onder de 

voorwaarden als geregeld in het personeelshandboek. 
b.  de invoering van een verkorte werkweek (daaronder mede begrepen een 

nul-urenweek) mits de werkgever hiervoor de ingevolge artikel 8 van het 
Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen vereiste vergunning heeft verkregen; 
voordat tot de hiervoor bedoelde aanvraag wordt overgegaan zal met de 
vakverenigingen overleg worden gepleegd. Partijen achten een termijn van een 
week voor dit voorafgaand overleg voldoende; 

c.  de voortzetting van de verkorte werkweek (daaronder mede begrepen een 
nul-urenweek); indien daarbij de oorspronkelijke vergunning ongewijzigd wordt 
overgenomen, zal de werkgever de vakverenigingen tenminste één week voor het 
ingaan van de verlenging daarvan mededeling doen; betreft het echter een 
verlenging die ten aanzien van het aantal betrokken werknemers en/of het aantal 
uren afwijkt van de oorspronkelijke vergunning dan zal de werkgever de hiervoor 
onder b omschreven procedure volgen. 
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Artikel 11 
 
VAKANTIE 
 
1.  Vakantiejaar 

Het vakantiejaar valt samen met het kalenderjaar. 
 
2.  Vakantieduur 
 

• De werknemer heeft per vakantiejaar recht op vakantie met behoud van maandinkomen 
van 160 uur. 

• Daarenboven heeft de werknemer recht op 40 uur. Voor partieel leerplichtigen geldt 
hetgeen bij bijlage V sub V is bepaald. 

• De werknemer die bij de aanvang van het vakantiejaar de onderstaande leeftijd heeft 
bereikt, heeft in afwijking van de hiervoor onder a. genoemde vakantie, recht op de bij 
deze leeftijden vermelde aantal dagen of diensten. 
45 jaar    8 uur 
50 jaar    16 uur 
55 jaar    24 uur 
60 jaar en ouder  48 uur 
 

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

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

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

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

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

4.  Bij vorige werkgever(s) verworven vakantie 
De werknemer dient bij de aanvang van de dienstbetrekking de werkgever mee te delen 
hoeveel recht op vakantie hij bij zijn vorige werkgever(s) heeft verworven maar nog niet 
heeft genoten, zodat de werkgever weet op hoeveel onbetaald verlof de werknemer 
aanspraak kan maken. 

 
5.  Het niet verwerven van vakantie gedurende onderbreking van de werkzaamheden 

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

b.  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 of het naleven van een wettelijke 
verplichting; 

d.  het opnemen van verlof 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.  tegen zijn wil - anders dan ten gevolge van arbeidsongeschiktheid - niet 
in staat zijn arbeid te verrichten (werktijdvermindering); 

In geval van arbeidsongeschiktheid wordt nog vakantie verworven over de 
laatste zes maanden waarin geen arbeid is verricht, met dien verstande dat 
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tijdvakken samengeteld worden als zij elkaar met onderbreking van minder dan 
een maand opvolgen. 
In geval van zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt nog vakantie verworven 
over de wettelijke periode (totaal 16 weken). 

2.  Indien een onderbreking van de werkzaamheden als bedoeld in lid 5 onder b 1 
onder a en b van dit artikel 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. 
Ten aanzien van het tijdstip van de aanvang en het einde van de hiervoor 
bedoelde onderbreking is het in lid 3 van dit artikel bepaalde van 
overeenkomstige toepassing. 

3. De verworven vakantie in de in lid 5 b 1 onder a, b en f van dit artikel genoemde 
gevallen vervalt, indien de dienstbetrekking door de werknemer wordt beëindigd 
alvorens de arbeid is hervat. 

c.  Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en gedeeltelijk werken worden de vakantie 
rechten verworven naar rato van werken. 

d.  De werknemer die op 1 mei van het kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet 
heeft bereikt en niet meer leerplichtig is, verwerft vakantie over de tijd welke hij 
besteedt aan het volgen van onderricht, waartoe de werkgever hem krachtens de wet 
in de gelegenheid moet stellen. 
 

6.  Aaneengesloten vakantie 
a.  Van de in lid 2 onder a genoemde vakantie zullen als regel 3 weken aaneengesloten 

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

overleg met de werknemer. Als regel zal de aaneengesloten vakantie in de periode 
juni tot en met september worden genoten. 

c.  Indien de werkgever het bedrijf of een gedeelte van het bedrijf stopzet gedurende een 
periode van maximaal 3 weken en gedurende die stopzetting aan alle of een deel van de 
werknemers de aaneengesloten vakantie geeft, zullen de betrokken werknemers de 
daartoe noodzakelijke vakantie in het door de werkgever aangewezen tijdvak dienen op te 
nemen. 

d.  De werkgever stelt het hiervoor bedoelde tijdvak vast in overleg met de 
ondernemingsraad. Indien de werknemer in de loop van het vakantiejaar in dienst is 
getreden en nog niet genoeg vakantie heeft opgebouwd om de hiervoor onder c 
bedoelde aaneengesloten vakantie te genieten, 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 vakantie reserveert als nodig is voor de aaneengesloten vakantie als 

hiervoor bedoeld onder c en/of 
3.  bij vorige werkgever(s) verworven maar niet genoten vakantie reserveert en/of 
4.  teveel genoten vakantie inhaalt en wel tot uiterlijk het einde van het lopende 

vakantiejaar, in welk geval de inhaaluren niet worden beloond. 
 

7.  Snipperdagen 
a.  De werkgever kan ten hoogste 2 dagen of diensten als verplichte vakantie aanwijzen. 

Het vaststellen van deze dagen geschiedt in overleg met de ondernemingsraad. 
b.  De werknemer kan de overblijvende vakantie opnemen wanneer dat door hem wordt 

gewenst, tenzij de eisen van het bedrijf zich hiertegen naar het oordeel van de 
werkgever verzetten. 

 
 
 
8.  Samenvallen van vakantie met bepaalde andere dagen waarop geen arbeid wordt 

verricht 
a.  Dagen of gedeelten van dagen waarop de werknemer geen arbeid heeft verricht om 

een van de redenen, genoemd in lid 5 onder b 1 en lid 5 onder d van dit artikel, 
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alsmede in artikel 10 lid 2 onder a, b, c, g en h gelden niet als vakantie. 
b.  Indien de werknemer arbeidsongeschikt wordt tijdens de vastgestelde 

aaneengesloten vakantie of een snipperdag, zullen de dagen waarop de verhindering 
zich voordoet, niet als vakantie worden geteld, indien de arbeidsongeschiktheid door 
de werkgever wordt geaccepteerd dan wel over die dagen een wettelijke uitkering 
terzake van ziekte is ontvangen. 

c. Indien een van de hiervoor onder a van dit artikellid genoemde verhinderingen zich 
voordoet tijdens een vastgestelde aaneengesloten vakantie of snipperdag dient de 
werknemer daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen. 

d.  Indien aanvankelijk vastgestelde vakantie niet als zodanig wordt gerekend, zal de 
werkgever na overleg met de werknemer nieuwe tijdstippen vaststellen waarop deze 
dagen alsnog zullen worden opgenomen. 
 

9.  Vakantie bij ontslag 
a.  Bij de beëindiging van de dienstbetrekking zal de werknemer - voor zover de 

bedrijfsomstandigheden dit toelaten - in de gelegenheid worden gesteld de hem nog 
toekomende vakantie op te nemen. Deze vakantie mag echter niet eenzijdig in de 
termijn van opzegging worden vastgesteld. 

b.  Indien de werknemer de hem toekomende vakantie niet geheel heeft kunnen 
opnemen zal de resterende vakantie bij het einde van de dienstbetrekking worden 
uitbetaald. 

c.  Te veel genoten vakantie zal bij de beëindiging van de dienstbetrekking worden 
verrekend. 

d.  De werkgever reikt de werknemer bij het einde van de dienstbetrekking een 
verklaring uit waaruit blijkt hoeveel vakantie is uitbetaald. 
 

10.  Tijdstip waarop vakantie- of snipperdagen kunnen worden genoten 
Een verzoek tot het genieten van vakantie resp. snipperdagen dient als regel 2 weken resp. 6 
dagen vóór de begeerde datum resp. data te worden ingediend. 
Snipperdagen, welke op de hierboven voorgeschreven wijze zijn aangevraagd en door de 
werkgever zijn toegestaan, zullen niet dan bij hoge uitzondering en dan slechts om redenen 
van dringend bedrijfsbelang kunnen worden ingetrokken. 
Maximaal 16 uur per jaar van het vakantietegoed kunnen opgenomen worden in blokken van 
2 uur zulks ter beoordeling van de directe chef. Dergelijke verzoeken zullen op dezelfde 
manier behandeld worden als de verlofaanvragen. Voorwaarde is dat het verzoek niet leidt tot 
overwerk. 
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Artikel 12 
 
 
VAKANTIETOESLAG EN EXTRA UITKERING 
 
Vakantietoeslag 
1.  Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. 
 
2.  De werknemer die gedurende het gehele vakantietoeslagjaar in dienst is geweest, ontvangt 

bij de aaneengesloten vakantie een bedrag aan vakantietoeslag van 8% van 12 
maal het maandinkomen over de maand mei. 
De vakantietoeslag bedraagt voor vakvolwassen werknemers ten minste € 1706,72 bruto voor het 
jaar 2009 en € 1732,37 bruto voor het jaar 2010. 
 

3.  De werknemer die niet gedurende het gehele vakantietoeslagjaar in dienst is geweest dan 
wel waarbij sprake is geweest van onbetaald verlof, heeft recht op de in lid 2 genoemde 
vakantietoeslag naar evenredigheid. 
 

4.  Onder maandinkomen wordt in dit artikel verstaan het maandinkomen inclusief de 
loondoorbetaling en/of aanvullingen als bedoeld in artikel 13 lid 2 van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst. 

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

verzekeringswetten. 
 

6.  Indien voor een werknemer gedurende het vakantietoeslagjaar een wijziging is 
opgetreden in de individueel overeengekomen arbeidsduur dan wel in het dienstrooster, 
zal bij de vaststelling van de vakantietoeslag hiermee rekening worden gehouden. 
 

Extra uitkering 
 
1.  De werknemer die gedurende het gehele kalenderjaar in actieve dienst is geweest, 

ontvangt in de maand december een extra uitkering ter grootte van het 
maandinkomen van de voorafgaande maand november. 

 
2.  De werknemer die niet gedurende het gehele kalenderjaar in dienst is geweest dan 

wel waarbij sprake is van onbetaald verlof, heeft recht op de hiervoor in lid 1 
genoemde extra uitkering naar evenredigheid. 

 
3.  Indien voor een werknemer gedurende het kalenderjaar een wijziging is opgetreden 

in de individueel overeengekomen arbeidsduur dan wel in het dienstrooster, zal bij 
de vaststelling van de extra uitkering hiermee rekening worden gehouden. 

 
4.  Op deze uitkering kan geen aanspraak worden gemaakt indien: 

a.  het dienstverband ten tijde van de uitbetaling minder dan 2 volle maanden heeft 
geduurd 

b.  het dienstverband is verbroken op grond van een voor de onderneming geldende 
zogenaamde dringende reden (art. 678 BW) 

c.  indien het dienstverband door de werknemer is beëindigd zonder inachtneming 
van de voor hem geldende wettelijke regelingen. 
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Artikel 13 

 
Loondoorbetaling en aanvulling bij ziekte waarbij eerste ziektedag ligt op of na 1 januari 2004 
 
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 (zoals die luiden 
vanaf 1 januari 2004) de Wet arbeid en zorg en de Wet Inkomensvoorziening Arbeidsongeschikten (WIA) 
zover hierna niet anders is bepaald. 
 
1.  Wettelijke loondoorbetaling eerste 104 weken. 

Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende de wettelijke periode van maximaal 
104 weken van het maandinkomen conform onderstaande percentages worden doorbetaald: 
→  100%in het eerste halfjaar 
→   95% in het tweede halfjaar 
→   90% in het derde halfjaar 
→   85% in het vierde halfjaar 
Hierbij geldt een aanvulling tot 100% voor dat deel dat wordt gewerkt, waarbij arbeidstherapie 
gelijk wordt gesteld aan werken. 
 

2. Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 35% ontvangt de werknemer 
navolgende aanvulling op hetgeen met werken wordt verdiend: 
→  derde ziektejaar 90% x arbeidsongeschiktheidspercentage 
→ vierde ziektejaar 80% x arbeidsongeschiktheidspercentage 
→  vijfde ziektejaar 70% x arbeidsongeschiktheidspercentage 
→  zesde ziektejaar 60% x arbeidsongeschiktheidspercentage 
→  zevende ziektejaar 50% x arbeidsongeschiktheidspercentage 

 
3.  Bij een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 35-80% ontvangt de werknemer op hetgeen 

met werken wordt verdiend: 
→  derde tot en met het zevende ziektejaar 5% van het salaris. 

 
4.  Werkgever heeft een maximale inspanningsverplichting om passend werk aan de gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werknemer aan te bieden. Eventuele ontslagzaken worden met de 
ondernemingsraad besproken.  

 
5.  Medewerkers die voldoen aan de IVA condities zullen –zonodig met terugwerkende kracht- de 

eerste 2 jaren 100% doorbetaald krijgen. 
 
6.  Onder maandinkomen wordt in dit artikelen verstaan het maandinkomen dat de werknemer zou 

hebben ontvangen indien hij arbeidsgeschikt zou zijn geweest. 
  
7.  De in lid 2 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. 

 
8.  De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde 

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

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

c.  zijn genezing heeft belemmerd of vertraagd; 
d.  zonder deugdelijke grond geen passend werk verricht; 
 - loonbetaling en aanvulling op te schorten dan wel de aanvullingen te weigeren ten 
 aanzien van de werknemer die: 
e.  zich niet houdt aan de voor hem geldende regels en aanwijzingen bij ziekte 
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(controlevoorschriften); 
- aanvullingen te weigeren ten aanzien van de werknemer die: 
f.  weigert medewerking te verlenen aan een door de werkgever gevraagde second 

opinion van de uitvoeringsinstantie; 
g.  weigert gebruik te maken van voorhanden zijnde veiligheidsmiddelen dan wel de 

voorschriften met betrekking tot veiligheid en gezondheid overtreedt en als 
gevolg daarvan arbeidsongeschikt is geworden; 

h.  misbruik maakt van de voorziening. 
 Indien de werknemer de in de onderneming geldende voorschriften bij ziekte niet 
 nakomt heeft de werknemer geen aanspraak op een evenredig deel van 
 vakantietoeslag en extra uitkering. 
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Artikel 14 
 
 
VRIJE UREN VOOR OUDERE WERKNEMERS 
 
1.  Werknemers van 57 jaar en ouder kunnen op basis van vrijwilligheid extra vrije tijd opnemen. 

 
Deze vrije tijd bedraagt maximaal per jaar voor 
57 jarigen 16 uur 
58 jarigen 24 uur 
59 jarigen 48 uur 
60 jarigen 96 uur 
61 jarigen 192 uur 

 
2.  Onder bovenstaande uren zal 85% van het maandinkomen worden betaald. 
 
3.  De wijze waarop de uren worden genoten zal in onderling overleg tussen bedrijfsleiding en 
   betrokkene worden geregeld ter voorkoming van verstoring van de normale bedrijfsgang. 

 
4.  Niet opgenomen uren worden niet gecompenseerd. 
 
5.  Uren kunnen uitsluitend worden gereserveerd voor het volgen van een zogenaamde 

prepensioneringscursus tot maximaal 5 dagen per jaar. 
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Artikel 15 

 
WGA PREMIE 
 
De WGA-premie komt per 1 januari 2007 tot maximaal 0,3% voor rekening van de werkgever. Indien de 
premie meer dan 0,3% bedraagt, zal het resterende premiebedrag gelijkelijk worden verdeeld tussen 
werkgever en werknemer.
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Artikel 16 

HERZIENINGEN 
 
1.  In geval van buitengewone en ingrijpende veranderingen in de algemene sociale economische 
  verhoudingen in Nederland zijn zowel partij ter ene zijde als partijen ter andere zijde gerechtigd  
  tijdens de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst tussentijdse herzieningen van de  
  salarissen aan de orde te stellen. 
 
2.  Indien het rechtstreekse overleg hieromtrent tussen partijen gepleegd binnen een termijn van 4 
  weken niet tot overeenstemming leidt, zijn partijen bevoegd het oordeel van de Stichting van de 
  Arbeid in te winnen. 
 
3. Indien ook dit overleg niet binnen twee maanden tot overeenstemming heeft geleid, zijn partijen  
  bevoegd deze collectieve arbeidsovereenkomst met een opzeggingstermijn van twee maanden op  
  te zeggen. 
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Artikel 17 
 
 

INWERKINGTREDING EN DUUR DER COLLECTIEVE ARBEIDSOVE REENKOMST 
 
De collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juni 2009 en eindigt van rechtswege op 31 juli 
2010 
 
Partij ter ene zijde    Partij ter andere zijde 
 
Sonac Vuren B.V.    FNV Bondgenoten 
 
      CNV BedrijvenBond
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BIJLAGE 1 
 
GROEP A (20 T/M 39,5 PUNTEN                         GROEP F (120 T/M 139,5 PUNTEN 
 
Corveeër      Automonteur 
       Storingsmonteur 
GROEP B (40 T/M 59,5 PUNTEN)      Operator A    
       Magazijnmeester TD 
Productiemedewerker  B     Analist A 
Productiemedewerker  A     Onderhoudsmonteur A 

Onderhoudsmonteur (in consignatiedienst)                           
Draaier/Onderhoudsmonteur A 

GROEP C (60 T/M 79,5 PUNTEN)   Elektromonteur A 
       Meewerkend voorman expeditie 
Lader       Assistent boekhouder 
Magazijnbediende     Werkvoorbereider 
Productiemedewerker eiwitextractie   
Medewerker beendereninkoop    GROEP G (140 T/M 159,5 PUNTEN) 
Laborant (leerling)      
Elektromonteur III      Meewerkend Coördinator 
Belader        Elektromonteur M&R 
Onderhoudsman bouwkunde    Salarisadministrateur 
Onderhoudsmonteur III      Laboratoriumassistent 
       Projectuitvoerder 
 
GROEP D (80 T/M 99,5 PUNTEN)                       GROEP H (160 T/M 179,5 PUNTEN) 
 
Portier       Chef Garage 
Laborant      Constructeur / tekenaar 
Chauffeur      Personeelsfunctionaris 
Schilder       Wachtchef productie 
Elektromonteur II  
Adm.medewerker TD/Lab    GROEP I (180 t/m 199,5 punten) 
Operator B 
Smeerder / Onderhoudsmonteur    Chef MTD 
Onderhoudsmonteur II      Chef ETD 

 Onderhoudsman bouwkunde A    Boekhouder 
Elektromonteur II      Projectmanager 
Automonteur II      
 
GROEP E (100 T/M 119,5 PUNTEN) 
 
Analist 
Assistent export 
Onderhoudsmonteur I  
Groepsleider Alg. onderhoud 
Operator I  
Administratief medewerker 
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BIJLAGE II  SALARISSCHALEN 
 
Salarisschaal van Sonac Vuren BV per 01-06-2009 (inclusief verhoging van 1,50%)      
           
Aanloopschaal          

Trede   Groep A leeftijd Groep B leeftijd Groep C leeftijd Groep D leeftijd Groep E leeftijd Groep F leeftijd Groep G leeftijd Groep H leeftijd 
Groep I 
leeftijd 

A                 1.230,22                1.263,13                1.297,14                1.532,49  
              
1.814,82  

              
2.002,65                2.150,04                2.373,50  

             
2.633,69  

B                 1.406,18                1.443,43                1.482,83                1.724,12  
              
1.935,73  

              
2.045,31                2.196,99                2.424,79  

             
2.690,37  

C                 1.582,16                1.624,26                1.667,99                1.877,43  
              
1.976,75  

              
2.109,54                2.265,56                2.500,89  

             
2.775,12  

           
Functiejarenschaal         
Trede   Groep A Groep B Groep C Groep D Groep E Groep F Groep G Groep H Groep I 

0 functiejaren               1.757,05                1.804,54                1.853,68                1.916,29  
              
2.016,70  

              
2.152,18                2.312,51                2.552,18  

             
2.831,80  

1 functiejaren               1.784,59                1.834,78                1.891,47                1.955,71  
              
2.057,19  

              
2.204,54                2.369,19                2.612,65  

             
2.907,91  

2 functiejaren               1.811,04                1.865,54                1.928,17                1.996,19  
              
2.097,68  

              
2.256,37                2.425,33                2.674,19  

             
2.984,56  

3 functiejaren               1.837,48                1.895,79                1.966,50                2.036,14  
              
2.137,08  

              
2.308,19                2.482,02                2.735,18  

             
3.061,75  

4 functiejaren               1.863,93                1.926,55                2.003,21                2.077,70  
              
2.177,02  

              
2.361,09                2.539,22                2.796,17  

             
3.136,25  

5 functiejaren               1.891,47                1.956,25                2.040,99                2.116,55  
              
2.216,97  

              
2.412,91                2.594,83                2.857,18  

             
3.213,98  

6 functiejaren         
              
2.258,53  

              
2.465,27                2.650,96                2.917,62  

             
3.288,48  

7 functiejaren           
              
2.517,64                2.709,26                2.979,16  

             
3.364,58  

8 functiejaren                           2.765,41                3.039,63  
             
3.440,16  

9 functiejaren                             3.100,08  
             
3.518,43  

10 functiejaren                 
             
3.592,92  

 
De medewerker ontvangt een eenmalige uitkering van € 400,-- of naar rato van het dienstverband en/of naar rato van het aantal maanden in dienst vanaf de 
ingangsdatum van de nieuwe CAO (1 juni 2009). Uitbetaling van deze éénmalige uitkering vindt plaats in maart 2010 of eerder bij uitdiensttreding.  
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BIJLAGE III INGELEENDE ARBEIDSKRACHTEN 
 
1.  De werkgever draagt in zijn onderneming zonder voorafgaand overleg met de 

Ondernemingsraad aan ingeleende arbeidskrachten niet vallende onder de bepalingen van 
een collectieve arbeidsovereenkomst, geen werkzaamheden op, welke naar hun aard door 
de werknemers in zijn dienst plegen te worden verricht; een en ander voor zover die 
werkzaamheden niet van een dergelijke omvang zijn dat verwacht mag en kan 
worden dat deze met het dan bestaande werknemersbestand onder normale werkcondities 
niet tijdig, zulks gemeten naar de normen van een behoorlijke en efficiënte 
bedrijfsvoering, uitgevoerd kunnen worden. 
De werkgever laat evenmin toe dat deze werkzaamheden door ingeleende 
arbeidskrachten gedurende een langere ononderbroken periode dan 9 maanden worden 
verricht. 
Onder ,,ingeleende arbeidskracht’’ wordt in dit verband verstaan de natuurlijke persoon, 
die anders dan ter uitvoering van resp. in het kader van een door de werkgever met een 
derde gesloten aannemingsovereenkomst werkzaamheden verricht in de onderneming 
van de werkgever met wie hij geen dienstverband heeft aangegaan. 
Wanneer de werkgever gebruik maakt van ingeleende arbeidskrachten waarvoor op 
grond van het gestelde in lid 1, voorafgaand overleg met de Ondernemingsraad vereist is, 
zullen daarover ook periodiek nadere informaties worden verstrekt aan de 
Ondernemingsraad. Hierbij zal de werkgever de Ondernemingsraad inlichten over: 
-  naam en adres van de uitlener(s) 
-  aard en geschatte duur van de werkzaamheden 
- het aantal ingeleende arbeidskrachten 
-  de arbeidsvoorwaarden van deze ingeleende arbeidskrachten. 
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BIJLAGE IV DIVERSEN 
 
I   Vakbondswerk in de onderneming 
 
1.  Met inachtneming en erkenning van de eigen functie en taak van de OR krijgen de 

v.v. binnen de grenzen van de mogelijkheden in de onderneming en als regel buiten 
werktijd de gelegenheid om hun leden regelmatig te informeren en te raadplegen 
omtrent bedrijfsaangelegenheden, zo mogelijk via publicatieborden, indien daardoor 
de goede gang van zaken niet wordt verstoord. 

 
2.  Indien i.v.m. het bepaalde in lid 1 de v.v. een voorzitter (eventueel: bestuur) van de 

bedrijfsledengroep willen laten optreden, zullen zij de werkgever hierover inlichten 
met vermelding van de naam (namen) der betrokken werknemer(s). 

 
3.  De werkgever zal een voorzitter van de bedrijfsledengroep, die als zodanig bij hem 

bekend is, niet ontslaan, indien hij dat ook niet gedaan had, als betrokkene geen 
voorzitter was geweest. 

 
4.  Het aantal uren per vakbond bedraagt voor het contractsjaar max. 1 uur per lid van 

deze vakbond. De vakbond doet opgave van het aantal leden, dat zij in de 
onderneming heeft. 

 
5.  Het bestuur van de bedrijfsledengroep zal vaststellen op welke wijze deze uren 

zullen worden gebruikt met dien verstande dat eenzelfde vakbondsvertegenwoordiger 
per contractsjaar niet meer dan  6 werkdagen voor deze activiteiten mag besteden en met een 
gezamenlijk maximum van 24 werkdagen. 

 
II Sociaal Beleid 
 
1.  Met inachtneming van het bepaalde in het geldende reglement voor de 

Ondernemingsraad zal de werkgever de OR periodiek inlichten en raadplegen 
omtrent de gehele gang van zaken in de onderneming in het algemeen, en meer in 
het bijzonder omtrent het gevoerde personeelsbeleid. 
Bij de gegevens kunnen o.a. mede worden betrokken: 
-  de personeelsbezetting en de mutaties daarin 
-  aanstelling, ontslag en de mate van verzuim 
-  beoordelingssysteem en tariefsystemen en overwerk. 

 
2.  Indien een sociaal verslag wordt opgesteld, wordt dit ten minste 14 dagen voor de 

bespreking in de Ondernemingsraad ter visie van het personeel gelegd dan wel op 
aanvraag van een personeelslid ter beschikking gesteld. 

 
3.  Technologische ontwikkelingen 

De werkgever zal de vakorganisaties informeren over investeringen en/of 
desinvesteringen, alsmede over invoering van nieuwe technologieën (waaronder 
automatisering en personeelinformatiesystemen), die aanleiding kunnen geven tot 
een duidelijke verandering van de bedrijfssituatie en de kwaliteit / kwantiteit van de 
arbeid. 
Deze informatie zal op een zodanig vroeg tijdstip en in zodanige vorm worden 
verstrekt, dat de vakorganisaties, al dan niet samen met de ondernemingsraad, hierop 
nog invloed kunnen uitoefenen. 
De werkgever zal bij de uiteindelijke besluitvorming met betrekking tot het gestelde 
in dit artikel de sociale consequenties betrekken, alsmede de zienswijze van de 
vakorganisaties en het eventuele advies van de Ondernemingsraad. 
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III Organisatiebureaus 
 
De werkgever zal ieder organisatieonderzoek door een extern bureau van tevoren 
aankondigen bij de Ondernemingsraad; ieder onderzoek door een interne 
organisatieafdeling waarvan aannemelijk is dat het sociale consequenties kan hebben, 
zal eveneens van tevoren bij de Ondernemingsraad worden aangekondigd. 
De vakverenigingen zullen steeds op de hoogte worden gesteld van het voornemen een 
organisatieonderzoek bij de Ondernemingsraad aan te kondigen. De werkgever zal aan 
de Ondernemingsraad mededeling doen van overwegingen die tot het instellen van het 
onderzoek hebben geleid en van de doelstellingen die met het onderzoek beoogd worden. 
 
IV Veiligheid, gezondheid, milieu 
 
1.  Veiligheid 

De werkgever zal maatregelen nemen welke nodig zijn voor de veiligheid in zijn 
onderneming. Hiertoe en mede ter uitvoering van de wettelijke voorschriften ter 
zake zal de werkgever in samenwerking met de ondernemingsraad regelingen 
opstellen. 

 
2.  Gezondheid 

Werkgever zal tijdens de overlegvergadering met de Ondernemingsraad 
besprekingen voeren omtrent ziekte, verzuimpreventie, verzuimbegeleiding en 
herplaatsing van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers. 
Werkgever zal tijdens dit overleg de eventuele adviezen van de Arbo-dienst en UWV hierbij 
betrekken. Werkgever zal de Ondernemingsraad informeren, indien uit het 
advies van de  UWV blijkt, dat interne herplaatsing van een gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte werknemer redelijkerwijs niet tot de mogelijkheden behoort. 

 
3.  Milieu 

De werkgever zal alle milieuhygiënische aspecten, verbonden aan het 
productieproces, aan de orde stellen in de Ondernemingsraad en maatregelen, die 
dienaangaande genomen dienen te worden, zullen zo mogelijk in overleg met de 
Ondernemingsraad worden uitgevoerd. 
 

V Regelingen partieel leerplichtigen / Scholing en vorming jeugd 
 
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 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 die instelling vakantie geniet, kan hij niet verplicht worden in 
de onderneming werkzaam te zijn. 
 

e)  Ingeval 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. 
Het werken op een z.g. schooldag of een schoolvakantiedag brengt geen wijziging in 
het berekende aantal vakantiedagen, zoals bepaald in c. 
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f)  Aan de niet-leerplichtige werknemer tot en met 18 jaar wordt indien hij deelneemt 
aan vakonderwijs of aan cursussen van erkende vormingsinstituten maximaal één 
dag per week vrijaf met behoud van salaris gegeven. 
 

VI Herclassificatie 
 
Indien een werknemer meent, dat zijn functie zodanig is veranderd, dat indeling in een 
andere functiegroep gerechtvaardigd is, kan hij om herclassificatie verzoeken. 
De directie zal dit verzoek inwilligen. Indien zij van mening is, dat in redelijkheid geen 
andere indeling verwacht kan worden, kan zij de OR vragen het verzoek af te wijzen. 
Indien de herclassificatie aanleiding geeft tot inschaling in een andere salarisschaal, zal 
dit gebeuren met terugwerkende kracht tot de 1ste van de maand volgend op de 
aanvraag. Deze herindeling is geen promotie in de zin van artikel 7 lid 5a van de CAO. 
 
VII Ouderschapsverlof 
 
Indien de werknemer gebruik maakt van de wettelijke regeling ter zake van 
ouderschapsverlof zal de werknemerspremie voor de pensioenregeling worden 
ingehouden en zullen de pensioenrechten worden opgebouwd als ware geen gebruik 
gemaakt van deze regeling. 
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BIJLAGE V WET VERBETERING POORTWACHTER 
 
1.  Indien na afloop van het ziektewetjaar de WAO/WGA-uitkering niet of later ingaat bij wijze 

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

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

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

tot passend werk wordt gedaan, dan zal de werkgever in eerste instantie trachten een aanbod 
tot intern passend werk te doen, waarbij ondermeer rekening wordt gehouden met 
opleiding, ervaring en vaardigheden van de werknemer. Hierbij wordt artikel 7.7 van toepassing 
verklaard. 

 
4. De werkgever is verplicht een aanbod tot passend werk zowel naar een 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 de UWV. De werknemer kan zich bij 
een aanbod tot intern of extern passend werk van de werkgever laten bijstaan door een 
eigen vertrouwenspersoon van de werknemer. Indien de werknemer een functie extern 
aanvaardt zal indien nodig het salaris worden aangevuld gedurende twee jaar na ziekmelding 
zoals ook wordt aangevuld bij de WIA. 

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

tot het oordeel komen dat deze weigering ten onterechte gronden is geschiedt, 
dan heeft de werknemer de gelegenheid het gedane aanbod alsnog te accepteren, mits de 
vacature nog openstaat. De werknemer dient hierover binnen 5 werkdagen na het kennisnemen 
van de uitspraak een beslissing te nemen. 
Indien de werknemer een aanbod tot passend werk heeft geweigerd wordt 70% van het loon 
doorbetaald, echter met een maximum van 3 maanden. Indien het UWV aansluitend tot het 
oordeel komt dat deze weigering op terechte gronden is geschied, zal de werkgever met 
terugwerkende kracht het maandinkomen conform de staffel in art. 13 lid 1... aanvullen. 

 
6.  Naast de wettelijke verplichting van de werknemer om zich te informeren omtrent de 

verplichtingen voortvloeiend uit de Wet Verbetering Poortwachter, dient de werkgever 
zorg te dragen voor de 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, aanvraag WGA-uitkering 
en aanvraag persoongebonden budget. 

 
7.  De werkgever zal in overleg met de Ondernemingsraad komen tot een selectie van één of 

meer gecertificeerde reïntegratiebedrijven waarmee indien nodig kan worden samengewerkt 
in het kader van het reïntegratieproces van werknemers bij derden. Bij de keuze 
van het reïntegratiebedrijf zal ondermeer aandacht worden besteed aan zaken als 
privacyreglement, maatwerk per werknemer en andere kwaliteitseisen. 

 
8.  Voor geschilpunten wordt er een paritaire begeleidingscommissie aangesteld welke haar 

bevindingen zal rapporteren aan de OR. 
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BIJLAGE VI 
 
ARTIKEL 627 
 
Geen loon is verschuldigd voor de tijd, gedurende welke de werknemer de bedongen arbeid niet heeft 
verricht. 
 
ARTIKEL 628 
 
1.  De werknemer behoudt het recht op het naar tijdruimte vastgestelde loon indien hij de 

overeengekomen arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor 
rekening van de werkgever behoort te komen. 

 
2.  Indien hem krachtens enige wettelijk voorgeschreven verzekering of krachtens enige 

verzekering of uit enig fonds waarin de deelneming is overeengekomen bij of voortvloeit 
uit de arbeidsovereenkomst, een geldelijke uitkering toekomt, wordt het loon verminderd 
met het bedrag van die uitkering. 

 
3.  Indien het loon in geld op andere wijze dan naar tijdruimte is vastgesteld, zijn de 

bepalingen van dit artikel van toepassing, met dien verstande dat als loon wordt 
beschouwd het gemiddelde loon dat de werknemer, wanneer hij niet verhinderd was 
geweest, gedurende die tijd had kunnen verdienen. 

 
4.  Het loon wordt echter verminderd met het bedrag van de onkosten die de werknemer 

zich door het niet-verrichten van de arbeid heeft bespaard. 
 
5.  Van dit artikel kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken, tenzij bij 

schriftelijke overeenkomst of bij reglement. 
 

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 arbeider 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 daartoe door ziekte of door zwangerschap 
of bevalling verhinderd was. Indien de werkgever de aangifte, bedoeld in artikel 38, 
eerste lid, van de Ziektewet later doet dan in dat artikel is voorgeschreven, wordt dit 
tijdvak met de duur van de vertraging verlengd. 

 
2.  Voor de werknemer die ten behoeve van zijn werkgever in diens huishouding uitsluitend 

of nagenoeg uitsluitend huiselijke of persoonlijke diensten op minder dan drie dagen per 
week verricht, geldt het in het eerste lid bedoelde recht voor een tijdvak van zes weken. 

 
3.  De werknemer heeft het in het eerste lid bedoelde recht niet: 

a.  indien de ziekte door zijn opzet is veroorzaakt of het gevolg is van een gebrek 
waarover hij bij in het kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft 
verstrekt en daardoor de toetsing aan de voor de functie opgestelde 
belastbaarheidseisen 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 voor de werkgever of voor een door de werkgever met 
toestemming van het Landelijk instituut sociale verzekeringen, waarbij deze is 
aangesloten aangewezen derde, waartoe de werkgever hem in de gelegenheid stelt, 
niet verricht. 
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4.  Het loon wordt verminderd met het bedrag van enige geldelijke uitkering die de 
werknemer toekomt krachtens enige wettelijk voorgeschreven verzekering of krachtens 
enige verzekering of uit enig fonds waarin werknemer de werknemer niet deelneemt. 
Artikel 628 lid 2 is van overeenkomstige toepassing. 
Het loon wordt voorts verminderd met het bedrag van de inkomsten, door de werknemer 
in of buiten dienstbetrekking genoten voor werkzaamheden die hij heeft verricht 
gedurende de tijd dat hij, zo hij daartoe niet verhinderd was geweest, de bedongen arbeid 
had kunnen verrichten. 

 
5.  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 
schriftelijk gegeven redelijke voorschriften omtrent het verstrekken van de inlichtingen 
die de werkgever behoeft om het recht op loon vast te stellen. 

 
6.  De werkgever kan geen beroep meer doen op enige grond het loon geheel of 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. 

 
7.  Artikel 628 lid 3 is van overeenkomstige toepassing. 
 
8.  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. 

 
9.  Voor de toepassing van de leden 1 en 8 worden perioden waarin de werknemer ten 

gevolge van ziekte verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten, samengeteld, indien 
zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen. 

 
ARTIKEL 668 
 
1.  Indien de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de tijd, bedoeld in artikel 667 lid 1, 

door partijen zonder tegenspraak wordt voortgezet, wordt zij geacht voor dezelfde tijd, 
doch telkens ten hoogste voor een jaar, op de vroegere voorwaarden wederom te zijn 
aangegaan. 

 
2.  Hetzelfde geldt, wanneer in de gevallen waarin opzegging nodig is, tijdige opzegging 

achterwege blijft en de gevolgen van de voortzetting der arbeidsovereenkomst niet opzettelijk 
zijn geregeld. 

 
3.  Indien een voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst is voortgezet, is voor haar 

beëindiging voorafgaande opzegging nodig. 
 
4.  Voor de toepassing van lid 3 worden arbeidsovereenkomsten tussen dezelfde partijen, 

welke elkander met tussenpozen van niet meer dan 31 dagen zijn opgevolgd, geacht een 
voortgezette arbeidsovereenkomst te vormen, tenzij de arbeidsovereenkomsten louter 
betreffen het verrichten van losse, ongeregelde arbeid en zij ieder voor zich binnen 31 
dagen eindigen. 

 
5.  Van de leden 3 en 4 kan slechts worden afgeweken bij collectieve arbeidsovereenkomst 

of bij regeling door of namens een bevoegd publiekrechtelijk orgaan. 
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ARTIKEL 670 
 
1.  Opzegging mag alleen geschieden tegen de dag of tegen een der dagen, bij overeenkomst 

of reglement of door het gebruik daarvoor aangewezen; bij gebreke van een dergelijke 
aanwijzing mag opzegging tegen elke dag geschieden. 

 
2.  De werkgever kan niet opzeggen wegens het huwelijk van de werknemer. 
 
3.  De werkgever kan niet opzeggen gedurende de tijd dat de werknemer ongeschikt is tot 

het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte, tenzij de ongeschiktheid ten minste twee 
jaren heeft geduurd. 

 
4.  De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een werkneemster die geschikt is om de 

bedongen arbeid te verrichten, niet opzeggen gedurende de zwangerschap en wegens 
haar bevalling. De werkgever kan ter staving van de zwangerschap een verklaring van 
een geneeskundige of van een verloskundige verlangen. Voorts kan de werkgever de 
arbeidsovereenkomst van de werkneemster die haar arbeid na de bevalling heeft hervat, 
niet opzeggen gedurende het tijdvak van zes weken na het verstrijken van de periode 
waarin zij recht had op ziekengeld in verband met haar bevalling. 

 
5.  De werkgever kan niet opzeggen gedurende de tijd dat de werknemer verhinderd is de 

bedongen arbeid te verrichten, omdat hij als dienstplichtige is opgeroepen ter vervulling 
van zijn militaire dienst of vervangende dienst. 

 
6.  De leden 3, 4 en 5 zijn niet toepasselijk bij een opzegging welke nodig is krachtens 

artikel 668 lid 3. 
 
7.  Van de leden 3 en 5 kan slechts worden afgeweken bij collectieve arbeidsovereenkomst 

of bij regeling door of namens een bevoegd publiekrechtelijk orgaan. Deze afwijking kan 
evenwel geen betrekking hebben op opzegging van werkneemsters die zwanger zijn dan 
wel bevallingsverlof genieten. 

 
ARTIKEL 672 
 
1.  Onverminderd het bepaalde in artikel 671 bedraagt de termijn van opzegging voor de 

werkgever ten minste zoveel weken als de arbeidsovereenkomst na de meerderjarigheid 
van de werknemer gehele jaren heeft geduurd en voor de werknemer ten minste zoveel 
weken als de arbeidsovereenkomst na zijn meerderjarigheid tijdvakken van twee gehele 
jaren heeft geduurd, met dien verstande, dat uit dezen hoofde de opzeggingstermijn voor 
de werkgever ten hoogste 13 weken en voor de werknemer ten hoogste 6 weken zal 
bedragen. 

 
2.  De termijn van opzegging die krachtens lid 1 voor de werkgever geldt, wordt verlengd 

met een week voor elk vol jaar, gedurende hetwelk de werknemer na het bereiken van de 
leeftijd van 45 jaren bij hem in dienst is geweest; de duur van deze verlenging bedraagt 
evenwel ten hoogste 13 weken. 

 
3.  De termijn van opzegging voor de werkgever bedraagt ten minste drie weken ten aanzien 

van een werknemer die op de dag van opzegging de leeftijd van 50 jaren heeft bereikt en 
ten minste een jaar bij hem in dienst is geweest. 

 
4.  De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing ten aanzien van een werknemer die de leeftijd 

van 65 jaren heeft bereikt. 
 
5.  Van de leden 1, 2 en 3 kan slechts worden afgeweken bij collectieve arbeidsovereenkomst 

of bij regeling door of namens een bevoegd publiekrechtelijk orgaan. 
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6.  Echter mogen de in de leden 1, 2 en 3 bedoelde termijnen bij schriftelijke overeenkomst 
of reglement worden verlengd, mits de termijn van opzegging voor de werknemer niet 
langer is dan 6 maanden en voor de werkgever niet korter wordt gesteld dan op het 
dubbele van die voor de werknemer. 
 

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 
arbeidsovereenkomst te laten voortduren. 

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

a.  wanneer de werknemer bij het sluiten 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; 

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

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

d.  wanneer hij zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog of andere 
misdrijven, waardoor hij het vertrouwen van de werkgever onwaardig wordt; 

e.  wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn 
medewerknemers mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze bedreigt; 

f.  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; 

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

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

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

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

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

l.  wanneer hij door opzet of roekeloosheid buiten staat geraakt of blijft de bedongen 
arbeid te verrichten. 

 
3.  Bedingen waarbij 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 

beschouw 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: 

a.  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 huisgenoten of ondergeschikten worden gepleegd; 

b.  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 
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een dergelijke verleiding of poging tot verleiding door een van zijn huisgenoten of 
ondergeschikten worden gepleegd; 

c.  wanneer hij het loon niet op de daarvoor bepaalde tijd voldoet; 
d.  wanneer hij, waar kost en inwoning overeengekomen zijn, niet op behoorlijke wijze 

daarin voorziet; 
e.  wanneer hij de werknemer wiens loon afhankelijk van de uitkomsten van de te 

verrichten arbeid is vastgesteld, geen voldoende arbeid verschaft; 
f.  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; 

g.  wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt welke de 
arbeidsovereenkomst hem oplegt; 

h.  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; 

i.  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; 

j.   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. 
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 PROTOCOL 
 
1. Sonac Vuren zal ten behoeve van het solidariteitsfonds van FNV Bondgenoten en CNV 

BedrijvenBond een totaal bedrag van € 2000,-- ter beschikking stellen. De bonden zullen met een 
concreet voorstel komen. 
 

2. Ten aanzien van bedrijfsongevallen zal m.b.t. het 1e en 2e ziektejaar maatwerk worden geleverd. 
 

3. Werkgever zal het pensioenfonds Son verzoeken dat de pensioenopbouw gedurende de 1e 2 
ziektejaren wordt gebaseerd op 100% van het salaris. 
 

4. Bij een eventuele indeling van huidige WAO-ers in een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse zal 
t.a.v. werkgelegenheid maatwerk worden geleverd. 
 

5. Gedurende de looptijd van deze CAO zal een nadere oriëntatie, in samenspraak met de 
Ondernemingsraad, op het onderwerp leeftijdsbewust personeelsbeleid plaatsvinden. In deze 
oriëntatie zal in de volle breedte over dit onderwerp worden gesproken. De voortgang/uitkomst 
wordt in het periodiek overleg besproken. 

 
6. Regeling werkgeversbijdrage 

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


