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ALGEMENE REGELS BETREFFENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VOOR HET 
MIDDELBAAR EN HOGER PERSONEEL WERKZAAM BIJ 

 

 

Apollo Vredestein  B.V. te Enschede 

  

 

Deze regels betreffende arbeidsvoorwaarden voor het Middelbaar en Hoger 

personeel (MiHo) werden vastgesteld in overleg met vertegenwoordigers van de, 

 

 

• FNV Bondgenoten te Utrecht 

• CNV BedrijvenBond te Houten  
 
• De Unie te Culemborg  
 
 
en 

• de directie van Apollo Vredestein B.V. 
 

 

De overeengekomen regelingen en voorzieningen zijn van toepassing vanaf   

1 juli 2010 tot en met 30 september 2011 .  
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1.  Algemeen 

 

 1. Doel 

 

  Het kenbaar maken van afwijkende en aanvullende regelingen voor die 

werknemers waarmee schriftelijk is overeengekomen dat naast en/of in plaats 

van de CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) van Apollo Vredestein B.V.  

deze “Algemene regels betreffende arbeidsvoorwaarden voor het middelbaar 

en hoger personeel” op hen van toepassing zijn. 

 

 2. Inhoud 

 

  Vastgelegd zijn regelingen welke van toepassing zijn voor ieder van 

bovengenoemde werknemers die aanvullend zijn op en/of in de plaats komen 

van de regelingen zoals in de CAO van Apollo Vredestein B.V.  zijn 

vastgelegd. Voor het overige worden de regels van de CAO Apollo 

Vredestein B.V.  geacht van toepassing te zijn. 

 

 3. Wijzigingen 

 

  De directie van Apollo Vredestein B.V. behoudt zich het recht voor genoemde 

regelingen te wijzigen. Zij zal hiertoe niet eerder overgaan dan nadat 

daarover overleg met de op pagina 1 genoemde vertegenwoordigers van de 

werknemersorganisaties is gepleegd. In geval van wijziging(en) wordt hiervan 

schriftelijk mededeling gedaan aan de individuele werknemer. 
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2. Non-concurrentie/geheimhouding 

 

Bij aanstelling of tijdens het dienstverband kan, indien de directie van Apollo 

Vredestein B.V. dit nodig acht, met de werknemer een non-concurrentiebeding c.q. 

geheimhoudingsverklaring worden overeengekomen. 

 Dit non-concurrentiebeding c.q. deze geheimhoudingsverklaring moeten separaat 

schriftelijk worden overeengekomen. 
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3. Opzegging 

 

Bij beëindiging van het dienstverband geldt zowel voor de werknemer als voor de 

werkgever een termijn van opzegging, zoals genoemd in de Wet flexibiliteit en 

zekerheid, waarbij de opzegtermijn voor de werknemer tenminste 2 

betalingsmaanden en voor de werkgever tenminste 4 betalingsmaanden omvat. In 

individuele gevallen kan een langere opzegtermijn worden afgesproken met dien 

verstande dat in een dergelijke situatie de opzegtermijn voor de werkgever de 

dubbele duur bedraagt van de met de werknemer afgesproken termijn. 

De einddatum van het dienstverband valt samen met het einde van een betalings-

maand. 

 

  

 4. Salarisregeling 

 

   1. Functiegroepen en salarisschalen 

  a) De functie van de werknemer is/wordt ingedeeld in een functiegroep op 

basis van systematische vergelijking met zogeheten referentiefuncties 

voorkomend in een referentiefunctieraster. 

 

  b) Referentiefuncties worden in overleg met de OR door de directie van 

Apollo Vredestein B.V. aangewezen en geclassificeerd met behulp van 

de ORBA-PM methode. 

 

  c) Iedere functiegroep kent één of meer referentiefuncties en 

correspondeert met een salarisschaal en wel als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 7

Functie-  Referentiefunctie       Salarisschaal 

Groep 

─────────────────────────────────────────────────── 
 9              9 
─────────────────────────────────────────────────── 
10             10 
  Directiesecretaresse / Managementassistente      

  Boekhouder  

  Verkoopplanner  

─────────────────────────────────────────────────── 
11             11 

  Project engineer  

  Manager customer services TWT   

  Districtsmanager/verkoper 

  Technoloog  

─────────────────────────────────────────────────── 
12             12 

Area salesmanager        

  P&O manager     

  Senior software engineer  

  Controller  

  Inkoper  

─────────────────────────────────────────────────── 
13              13 
  Productmanager   

  Managing project engineer E&B   

  Marketingmanager 

─────────────────────────────────────────────────── 
14              14 
  Afdelingsmanager productie 

  Afdelingsmanager ontwikkeling  

─────────────────────────────────────────────────── 
15              15 
   

  Manager logistiek 

  Manager marketing & sales agricultural- /industrial tyres 

 ─────────────────────────────────────────────────── 
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  d) De functieomschrijvingen behorende bij de referentiefuncties zijn 

openbaar en liggen ter inzage bij afdeling P&O. 

 

  e) De met de functiegroepen corresponderende salarisschalen zijn 

vermeld in bijlage 3 en zijn gebaseerd op een voltijds maandsalaris met 

volledige werkweken van gemiddeld 37,5 uur per week. 

 

f)   Werknemers waarvan de aard van het dienstverband is aan te    

  merken als onderdeel van opleiding, te weten trainees, volontairs,            

stagiairs,  

  en dergelijke, zullen schriftelijk worden geïnformeerd omtrent de              

 salarisschaal  

  volgens welke zij worden beloond. Indeling in een functiegroep blijft in  

  deze gevallen achterwege, omdat het functieniveau zulks veelal niet     

  rechtvaardigt. 

 

g)   Om de indelingen en de functie-informatie voldoende up-to-date te       

  houden, is in bijlage 1 een procedure uitgewerkt met betrekking tot het    

onderhoud van functie-inhoud en referentiefunctieraster.   

 

  h) Werknemers die zich niet kunnen verenigen met hun indeling, vinden in 

bijlage 2 de procedure met behulp waarvan zij tegen hun indeling 

bezwaar respectievelijk beroep kunnen aantekenen. 

 

 2. Hanteren van de salarisschalen  
 

  a) Werknemers worden in de salarisschaal geplaatst behorende bij de 

functiegroep waarin hun functie is ingedeeld, behoudens het in de 

volgende leden bepaalde. 
 

  b) Werknemers die bij aanstelling nog niet de kundigheden bezitten die 

voor een volledige uitoefening van de functie vereist zijn, kunnen 

gedurende een aan betrokkenen schriftelijk mee te delen periode in een 
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lagere salarisschaal worden geplaatst. Deze periode zal echter nooit 

langer dan 6  maanden kunnen zijn. 

  c) Bij definitieve plaatsing in de loop van het jaar in een hogere 

salarisschaal (promotie) wordt als regel het bestaande salaris van 

betrokkene verhoogd met 1,5 periodiek van de nieuwe salarisschaal. 

 

  d) De werknemer die echter als gevolg van bedrijfsomstandigheden, dan 

wel buiten eigen toedoen, anders dan door ziekte, wordt overgeplaatst 

naar een lagere functiegroep, ontvangt gedurende het eerste jaar na 

overplaatsing nog een persoonlijke toeslag (P.T.) ter grootte van het 

verschil tussen het oorspronkelijke schaalsalaris en het nieuwe 

schaalsalaris.  

   Daarna wordt deze P.T. telkens met een bedrag gelijk aan 10% van het 

bedrag van de oorspronkelijke toeslag verminderd, gelijktijdig met het 

moment waarop een algemene salarisverhoging wordt toegekend (tot 

maximaal twee keer per contractjaar).  

   Deze persoonlijke toeslag wordt ingeval van promotie zover dat mogelijk 

is, ineens afgebouwd, zo nodig met toekenning van fictieve periodieken. 

Het af te bouwen bedrag zal echter nooit meer bedragen dan de helft 

van de toegekende algemene verhoging.  
 

  e) Bij definitieve plaatsing in een lagere salarisschaal door eigen toedoen 

van de werknemer of op diens verzoek, wordt het salaris vastgesteld op 

basis van de nieuwe functiegroep, zo nodig aangevuld met fictieve 

periodieken tot aan het niveau van zijn laatstelijk genoten salaris 

voorzover het maximum van de nieuwe salarisschaal daardoor niet 

wordt overschreden. 
 

f) Werknemers die tijdelijk zijn belast met een in een hogere functiegroep 

ingedeelde functie, blijven gedurende 3 maanden in hun oorspronkelijke 

salarisschaal ingedeeld. Daarna ontvangen zij het salaris behorende bij 

de tijdelijk te vervullen functie. De berekening daarvan geschiedt als 

ware hij definitief benoemd in die functie. 

 

  g) De werknemer kan aan een tijdelijke plaatsing in een hoger ingedeelde 
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functiegroep geen aanspraken ontlenen op een definitieve plaatsing in 

de hogere functiegroep of dienovereenkomstige beloning.  

   Ook vindt geen toepassing plaats van het onder lid 2 d) vermelde. 

 

 3. Toekennen van periodieken 

  a) Jaarlijks (omstreeks 1 januari) wordt bij normale goede functievervulling 

1 periodiek toegekend tot het maximum van de betreffende 

salarisschaal is bereikt. 

 

  b) Bij uitstekende functievervulling kan 1 periodiek extra worden 

toegekend. 

 

  c) Bij onvoldoende functievervulling zal na schriftelijke waarschuwing 

toekenning van een periodiek achterwege blijven. Indien de 

functievervulling daartoe aanleiding geeft, kan het opschorten van 

toekenning van periodieken worden herhaald. Bij normale goede 

functievervulling wordt het toekennen van periodieken weer hervat. 

 

  d) Om voor een periodieke verhoging in aanmerking te komen dient de 

werknemer op het moment van toekenning 6 maanden of langer in de 

betreffende  functie werkzaam te zijn.  

   Bij indiensttreding kan een éénmalige afspraak worden gemaakt met 

betrekking tot beoordeling van toekenning van een periodieke verhoging 

tijdens het 1e jaar van het dienstverband anders dan omstreeks 1 

januari van enig jaar. 

 

  e) De directie van Apollo Vredestein B.V. kan op voorstel van de directie 

aan werknemers met een uitstekende functievervulling, die het 

maximum van hun salarisschaal hebben bereikt, één extra periodiek 

toekennen. 

 

 4. Schriftelijke mededeling 

  Omstreeks de jaarwisseling wordt de werknemer schriftelijk geïnformeerd 

over de indeling in zijn/haar salarisschaal, het aantal toegekende periodieken 
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en het nieuwe salarisbedrag, zoals dat voor hem/haar is vastgesteld. 

 

5. Vakantie 

 

 Duur 

 

 Iedere werknemer heeft per vol vakantiejaar, lopend van 1 januari  t/m  

31 december, recht op een aantal dagen volgens onderstaande tabel: 

  -  tot 35 jaar   24 werkdagen 

 -  35 tot 45 jaar  25 werkdagen 

 -  45 tot 55 jaar  26 werkdagen 

 -  55 tot 65 jaar   27 werkdagen 

 

Bepalend voor het aantal dagen is de leeftijd welke bij aanvang van het 

vakantiejaar is, of binnen een half jaar daarna, zal worden bereikt. 

 

6. Overwerk/consignatie 

 

 1. Overwerk 

 

  Werknemers waarvan de functie is ingedeeld in de groepen 9, 10, 11 of 12 

komen in aanmerking voor een compensatie voor overwerk. De 

overwerkregeling zoals is vastgelegd in art. 11 van de CAO is van toepassing. 

 

  Werknemers waarvan de functie is ingedeeld in groep 13 of hoger komen in 

aanmerking voor een vaste vergoeding ter compensatie van overwerk ter 

grootte van het bedrag van 1 periodieke verhoging overeenkomstig de 

betreffende salarisschaal. 

 

 2. Consignatie 

  Voor consignatie wordt in principe geen vergoeding toegekend met 

uitzondering van werknemers ingedeeld in de functiegroepen 9 tot en met 11, 

die d.m.v. een schriftelijke opdracht van de directie op zaterdag en/of zondag 

of op een erkende feestdag worden geconsigneerd. In een dergelijk geval 
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ontvangt de werknemer per consignatiedag een toeslag op zijn/haar salaris 

ter grootte van 1,84% van zijn maandsalaris. 

 

7. Ploegendienst 

 

 Werknemers, die regelmatig in ploegendiensten werken, ontvangen daarvoor een 

vergoeding zoals geregeld in de CAO-Vredestein. Incidentele ploegendienst wordt 

niet vergoed. 
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BIJLAGE 1 

 

PROCEDURE "ONDERHOUD-FUNCTIE-INDELING" 

 

1. Indien er sprake is van een wezenlijke verandering van functie-inhoud, doet de 

betreffende functievervuller respectievelijk de afdeling P&O aan zijn/ leidinggevende 

een verzoek om de vastgelegde functie-informatie aan te passen. 

 

2. Betrokken functievervuller stemt de inhoud van de gewijzigde functie-informatie af met 

zijn leidinggevende, waarna beiden de nieuwe beschrijving ondertekenen. 

 

3. Indien de leidinggevende en betrokken functievervuller niet tot overeenstemming 

kunnen komen, wordt de hulp ingeroepen van de afdeling P&O en/of de directie. 

 

4. De leidinggevende dient deze onderling overeengekomen functiebeschrijving in bij de 

afdeling P&O. Deze voorziet één en ander van advies en draagt zorg voor 

doorzending naar de directie. 

 

5. Wanneer de functie geen onderdeel uitmaakt van het raster met referentiefuncties 

neemt de directie na advies ingewonnen te hebben bij de afdeling P&O, een 

voorlopige beslissing en legt deze schriftelijk voor aan de directie van Apollo - 

Vredestein  B.V. 

 

6. De afdeling P&O draagt zorg voor de interne afhandeling van deze beslissing, die via 

de leidinggevende aan betrokkene kenbaar wordt gemaakt en daarna schriftelijk 

wordt bevestigd.  

 

7. De directie van Apollo Vredestein  B.V. onderhoudt jaarlijks samen met de 

systeemhouder het raster met referentiefuncties. 
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BIJLAGE 2 

 

PROCEDURE "BEZWAREN TEGEN FUNCTIE-INDELING" 

 

1. Overlegfase 

 Indien een werknemer van mening is dat zijn functie onjuist is ingedeeld, dient hij in 

overleg te treden met zijn leidinggevende. Ook kan zo nodig de naasthogere 

leidinggevende en/of afdeling P&O worden ingeschakeld. 

 

2. Bezwaar 

 Indien het onder 1. genoemde overleg niet tot oplossing van het probleem leidt, kan 

de functievervuller bezwaar aantekenen bij de directie van Apollo Vredestein  B.V.  

 

 a) Het bezwaar dient schriftelijk te worden ingediend bij de afdeling P&O en 

dient de gronden te bevatten waarom betrokkene van mening is, dat de eigen 

functie onjuist is ingedeeld in vergelijking met de referentiefuncties. Een 

afschrift van het bezwaar dient aan de eigen leidinggevende te worden 

gezonden. De ontvangst van het bezwaar wordt door de afdeling P&O 

schriftelijk bevestigd. 

 

 b) De afdeling P&O coördineert de bezwaarprocedure en draagt er zorg voor dat 

het bezwaar tezamen met het schriftelijk advies van de leidinggevende en 

van anderen, wier advies voor het nemen van de beslissing wenselijk wordt 

geacht, wordt voorgelegd aan de directie van Apollo Vredestein  B.V.. 

 

 c) Een bezwaar wordt getoetst aan de indeling van één of meer 

referentiefuncties, die redelijkerwijs vergelijkbaar zijn en primair aan die 

functies, die organisatorisch het meest nabij zijn. 
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 d) De beslissing van de directie van Apollo Vredestein Banden B.V.  wordt door 

de directie via de leidinggevende schriftelijk en gemotiveerd binnen 3 

maanden meegedeeld aan de betrokken functievervuller. Indien de termijn 

van 3 maanden niet kan worden aangehouden, zal betrokkene zulks 

schriftelijk worden meegedeeld. 

 

3. Ingangsdatum wijziging 

 Indien het bezwaar respectievelijk beroep gegrond wordt verklaard en indeling in 

een nieuwe salarisschaal tot gevolg heeft, zal deze wijziging niet later plaatsvinden 

dan met ingang van de datum waarop het beroep of bezwaar is ingediend. 

 

4. Begeleidingscommissie 

 a) Ter bevordering van een goede gang van zaken betreffende de functie-indeling 

kan in overleg met de ondernemingsraad een begeleidingscommissie worden 

geïnstalleerd, waarvan de leden worden benoemd door de ondernemingsraad. 

 

 b) De taken van deze commissie bestaan uit: 

- het bevorderen van een goede voorlichting en informatie aan het MiHo-

personeel; 

- het signaleren respectievelijk rectificeren van misverstanden en onjuiste 

berichtgeving; 

- toezien op en bevorderen van een juiste toepassing van de tussen Apollo 

Vredestein B.V., de  ondernemingsraad en de werknemersorganisaties 

overeengekomen procedure; 

- optreden als adviescommissie indeling, zoals genoemd in de 

beroepsprocedure. 
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SALARISSCHAAL VANAF  1 juli 2010 
 Verhoging 
1%     

SCHAAL 
minimu
m maximum periodiek 

    
9 2.575,00 3.212,00 72,00
10 2.785,00 3.598,00 85,00
11 3.120,00 4.134,00 104,00
12 3.482,00 4.811,00 122,00
13 4.089,00 5.635,00 145,00
14 4.751,00 6.906,00 184,00
15 5.526,00 8.259,00 214,00
16 6.252,00 9.364,00 247,00

 
 

SALARISSCHAAL VANAF  1 januari 2011 
Verhoging 0,75%     

SCHAAL 
minimu

m maximum periodiek 
     

9 2.595,00 3.236,00 73,00
10 2.806,00 3.625,00 86,00
11 3.144,00 4.165,00 105,00
12 3.509,00 4.847,00 123,00
13 4.120,00 5.677,00 146,00
14 4.786,00 6.957,00 186,00
15 5.568,00 8.321,00 215,00
16 6.299,00 9.434,00 249,00

 


