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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 

 

Tussen de ondergetekenden: 

 

Zeepfabriek dalli De Klok B.V. te Heerde, 

 

als partij enerzijds, 

 

en 

 

CNV Vakmensen te Utrecht, 

FNV Bondgenoten te Amsterdam, 

De Unie te Culemborg, 

 

elk als partij anderzijds, 

 

is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan 

 

 

Artikel 1 

 

DEFINITIES 
 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

a. werkgever  : de partij enerzijds; 

b. vakvereniging  : elk der partijen anderzijds; 

c. werknemer  : degene die in dienst van de werkgever is, waarvan de 

    functie is of behoort te zijn opgenomen in bijlage I van deze 

    overeenkomst. 

    De CAO is niet van toepassing op de vakantiewerker en  

     stagiair die in dienst van de werkgever 

     voor werkgever werkzaam is; 

d. deeltijdwerker  : de werknemer die volgens overeenkomst minder dan de in 

     het bedrijf geldende normale arbeidsduur werkt, en waarop de 

     CAO-bepalingen naar evenredigheid van toepassing zijn; 

e. maand   : een kalendermaand; 

f. dienstrooster  : een arbeidsregeling, die aangeeft op welke tijdstippen de  

     werknemers als regel hun werkzaamheden aanvangen, deze  

      beëindigen en eventueel onderbreken; 

g. normale arbeidsduur : het aantal uren per week gedurende welke de personeelsleden 

             als regel volgens dienst rooster hun werkzaamheden 

verrichten; 

h.    vakantiewerker  : een scholier of student die tijdens onderwijsvrije tijden of   

       gedurende onderwijsvakanties wordt ingezet; 

i.   maandsalaris  : het schaalsalaris exclusief bij- zondere beloningen 

j, maandinkomen  : het schaalsalaris vermeerderd met eventuele bijzondere 

beloningen, als bedoeld in artikel 8, lid 5a en met een 

eventuele persoonlijke toeslag als bedoeld in artikel 7, lid 4 

onder e; 

k. ondernemingsraad : de ondernemingsraad, als bedoeld in de Wet op de Onder- 

     nemingsraden; 

l.. partner   : de wettelijke echtgeno(o)t(e) of de geregistreerde partner/de 

partner met wie de werknemer blijkens een kopie van een 

notariële samenlevingsovereen-komst of blijkens een tevoren 

gedane schriftelijke melding aan de werkgever duurzaam 

samen-leeft op een zelfde adres. 
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Artikel 2 

 

ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVER 

 

1. De werkgever verplicht zich generlei actie te zullen voeren of te  zullen steunen, welke ten 

doel heeft wijziging te brengen in de  volgens deze collectieve arbeidsovereenkomst geregelde 

arbeids- voorwaarden op een andere wijze dan neergelegd in de  artikelen 18 en 19. 

 

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

die in strijd zijn met het in deze overeenkomst bepaalde. De werkgever verbindt zich geen 

bedrijfsarbeid door derden te doen verrichten op voorwaarden, welke per jaar en in totaliteit 

bezien een andere waarde hebben dan de in deze overeenkomst vastgestelde voorwaarden. 

 

3. De werkgever zal deze CAO aanmelden bij de Stichting Melding Uitzendbranche en de 

uitzendkracht na 6 maanden belonen conform deze CAO. 

 

 

Artikel 3 

 

ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE WERKNEMERS 

 

1. De werknemers zullen de belangen van het bedrijf van de werkgever als goede werknemers 

behartigen, ook indien daartoe geen uitdrukkelijke opdracht is gegeven. 

 

2. De werknemers zullen in dienst van de werkgever alle werkzaamheden, welke door of namens 

de werkgever worden opgedragen en welke met het bedrijf in verband staan, naar hun beste 

vermogen en op ordelijke wijze verrichten en zich daarbij gedragen naar de aanwijzingen, welke 

hen door of namens de werkgever worden verstrekt. 

 

3. De werknemers zijn medeverantwoordelijk voor de orde, veiligheid en goede omgangsvormen in 

het bedrijf van de werkgever en zullen de aanwijzingen en voorschriften ter zake, door of 

namens de werkgever gegeven, naleven. 

 

 

4. De werknemers zullen een individuele arbeidsovereenkomst tekenen, waarbij zij zich verplichten 

tot nakoming der bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst en het geldende be-

drijfsreglement. 

 

5. De werknemers zijn voor wat hun werk- en rusttijden betreft, verplicht zich te houden aan het 

voor hun geldende dienstrooster. 

De werknemer is gehouden ook buiten zijn dienstrooster arbeid te  verrichten, voor zover de 

werkgever de desbetreffende wettelijke  voorschriften en de bepalingen van deze CAO in acht 

neemt.  Werknemers van 55 jaar en ouder zijn niet gehouden overwerk te  verrichten. 

 

6. De werknemers zullen - ook na beëindiging van hun dienstverband - geheimhouding betrachten 

ten aanzien van alles wat hen uit hoofde van hun dienstbetrekking of functie bekend wordt. 

 

7. Indien de werknemer tegen beloning enigerlei arbeid voor derden verricht of gaat verrichten of 

als zelfstandige een nevenbedrijf uitoefent of gaat uitoefenen, moet hij dit (tevoren) schriftelijk 

aan de werkgever melden. 

 

Het is de werknemer verboden deze werkzaamheden te verrichten indien de werkgever 

hiertegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. De werknemer die arbeidsongeschikt wordt ten 
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gevolge van de hier bedoelde werkzaamheden, waartegen de werkgever bezwaar heeft 

gemaakt, verliest elke aanspraak op de in artikel 16 geregelde aanvullingen op de wettelijk 

verplichte loondoorbetaling. 

 

8. De werknemers zullen, indien noodzakelijk voor de uitoefening van de functie, zich laten keuren 

door een door de werkgever aangewezen bedrijfsarts. 

 

 

Artikel 4 

 

WERKGELEGENHEID, SOCIAAL BELEID, VEILIGHEID 

 

1. Om contacten mogelijk te maken tussen vakverenigingen en hun leden en tussen de leden 

onderling, zal de werkgever aan de vakverenigingen waar mogelijk faciliteiten verlenen. 

 

 

2. Deze faciliteiten, welke de normale voortgang in het bedrijf niet mogen schaden, zullen bestaan 

uit: 

- het toestaan van aankondigingen op publicatieborden voor bijeenkomsten van 

kadergroepen van de vakverenigingen; 

- het vrijaf geven aan kaderleden, voor zover de bedrijfsom- standigheden dit toelaten, voor 

het bijwonen van voor hen bestemde bijeenkomsten van de vakverenigingen; 

- beschikbaarstelling – als regel buiten werktijd – van bedrijfs- ruimte voor vergaderingen van 

de vakverenigingen over bedrijfsaangelegenheden; 

- beschikbaarstelling van bedrijfsruimten binnen werktijd voor contacten inzake 

bedrijfsaangelegenheden van kaderleden met bezoldigde functionarissen van de 

vakverenigingen. 

 

3. In de hiervoor vermelde gevallen zal steeds vooraf overleg plaatsvinden met de werkgever. 

 

4. Tijdens de looptijd van de CAO zal geen gedwongen collectief ontslag plaatsvinden voor 

werknemers, die in dienst zijn voor  onbepaalde tijd. Indien naar de mening van de werkgever 

zwaar wegende omstandigheden ertoe leiden dat dit standpunt niet kan worden gehandhaafd, 

zal in het vroegst mogelijke stadium met de vakverenigingen overleg gepleegd worden over 

deze omstandigheden en de te nemen maatregelen. 

 

5. De werkgever zal, alvorens een definitieve opdracht wordt verleend aan een extern 

organisatiebureau om een onderzoek in te stellen met betrekking tot de organisatie in de 

onderneming,  hiervan de vakverenigingen in kennis stellen. 

 

6. Indien de werkgever overweegt: 

- een fusie aan te gaan, 

- een bedrijf of bedrijfsonderdeel te sluiten, 

 - de personeelsbezetting ingrijpend te reorganiseren, 

zal hij bij het nemen van zijn beslissing de sociale consequenties betrekken. In verband daarmee 

zal hij zo spoedig mogelijk de bonden inlichten en in onderling overleg afspreken op welk tijdstip 

de ondernemingsraad en de werknemers zullen worden geinformeerd. 

Indien de te nemen maatregelen gevolgen voor de werknemers zullen hebben, zal de werkgever 

in overleg met de bonden een sociaal plan opstellen. 

 

7. Uitgangspunt voor het optredend natuurlijk verloop zal zijn dat de daardoor ontstane vacatures 

volledig worden vervuld. 

 

8. Bij het ontstaan van vacatures zullen de werknemers in de onderneming eerst in de gelegenheid 

worden gesteld daarnaar te solliciteren, alvorens wordt overgegaan tot een wervingsprocedure. 

 

9. Ten aanzien van de werkgever die een voormalig uitzendkracht in dienst neemt die eerder als 

uitzendkracht voor de werkgever heeft gewerkt, waarbij sprake is van opvolgend 
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werkgeverschap (in de zin van  artikel 7:668a lid 2 BW), geldt het volgende: 

 

“Een uitzendovereenkomst kan van rechtswege eindigen als gevolg van ziekte indien het beding 

als bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW in de uitzendovereenkomst is opgenomen en een CAO voor 

Uitzendkrachten van toepassing is. Indien dit het geval is, dan worden de verschillende 

uitzendovereenkomsten, in afwijking van het bepaalde in artikel 7:668a, lid 2 BW, als één 

arbeidsovereenkomst voor de gezamenlijke duur van de uitzendovereenkomsten aangemerkt. 

De werknemer die na als uitzendkracht bij de werkgever gewerkt te hebben direct bij de 

werkgever in dienst treedt, begint derhalve aan de tweede ketenovereenkomst”. 

 

De werkgever maakt in principe alleen gebruik van uitzendbureaus die SNA-gecertificeerd 

zijn. 

 

10. Voorgenomen investeringen, die invloed kunnen uitoefenen op de personeelsbezetting, zullen 

tijdig met de vakverenigingen worden besproken onder verstrekking van de daarvoor benodigde 

informatie. 

 

11. De werkgever zal alle maatregelen treffen welke nodig zijn voor de veiligheid in het bedrijf. Ter 

bevordering van deze doelstelling zal de werkgever regelmatig met de ondernemingsraad 

overleggen. 

 

12. Jaarlijks zal de werkgever feitelijke gegevens aan de ondernemingsraad verstrekken, waaruit het 

gevoerde algemene sociale beleid blijkt, alsmede de uitgangspunten die aan het gevoerde beleid 

ten grondslag hebben gelegen. De werkgever stelt een sociaal jaarverslag op. 

 

 

Artikel 5 

 

INDIENSTTREDING EN ONTSLAG 

 

1. Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst geldt wederzijds een proeftijd van 1 maand voor 

een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en 2 maanden voor een arbeidsovereenkomst voor 

onbepaalde tijd, tenzij in de individuele arbeidsovereenkomst een andere regeling wordt 

getroffen. 

2. Een arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan: 

 a. voor onbepaalde tijd; 

b. voor een bepaalde tijdsduur. 

Indien in de individuele arbeidsovereenkomst schriftelijk niet anders wordt bepaald, wordt het 

dienstverband geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan. 

 

3. Een dienstverband voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging door de werkgever of de 

werknemer. De werkgever zowel als de werknemer neemt daarbij de in artikel 7a: 672 BW 

bepaalde termijnen in acht. Ongeacht het in artikel 7a: 672 BW bepaalde geldt echter, dat de 

termijn van opzegging ten minste één maand zal bedragen en dat de opzegging alleen tegen de 

laatste dag van een maand kan geschieden. 

 - De opzegtermijn voor de werkgever bedraagt: 

 0 – 5 dienstjaren: 1 maand; 

  5 –10 dienstjaren: 2 maanden; 

 10-15 dienstjaren: 3 maanden; 

 > 15 dienstjaren: 4 maanden. 

- Voor de werknemer bedraagt de opzegtermijn 1 maand. 

 

4. Een dienstverband voor onbepaalde tijd eindigt zonder opzegging op de  voor de werknemer 

geldende pensioendatum. 

Op een dienstverband voor onbepaalde tijd, dat is aangegaan met  een werknemer voor wie de 

hierboven bedoelde pensioendatum  reeds is verstreken, zijn lid 5 van dit artikel 

(opzeggingstermijnen)  en artikel 7a: 670 BW, lid 1 (opzeggingsverbod tijdens arbeids-

ongeschiktheid) niet van toepassing. 
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5. Indien de arbeidsongeschiktheid 2 jaar heeft geduurd, kan het dienstverband met inachtneming 

van de wettelijke bepalingen en het gestelde in bijlage III en IV van de CAO worden beëindigd. 

 

 

Partieel leerplichtigen 

 

6. a. De werkgever zal met de  jeugdige werknemer, die ingevolge paragraaf 2 A van de    

Leerplichtwet partieel leerplichtig is, een arbeidsovereenkomst aangaan voor het aantal 

dagen per week dat resteert na aftrek van het aantal leerplichtige dagen. 

 

b. De in het vorige sublid genoemde jeugdige werknemer heeft slechts aanspraak op 

inkomen respectievelijk vakantiedagen naar rato van het aantal dagen per week, 

waarvoor de arbeidsovereenkomst is gesloten. 

 

Deeltijdarbeid 

 

1. De werknemer heeft conform de wet aanpassing arbeidsduur het recht een verzoek tot 

aanpassing van de arbeidsduur in te dienen. 

 

2. Indien op grond van de individuele arbeidsovereenkomst of nadere schriftelijke 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. 

 

 

Artikel 6 

 

DIENSTROOSTER EN ARBEIDSDUUR 

 

1. Teneinde de 38-urige respectievelijk de 37-urige werkweek op jaarbasis te bereiken, roostert de 

werkgever 12 roostervrije dagen en 2,5 roostervrije uren in. 

 

2. a. Het karakter van deze dagen c.q. uren is zodanig dat deze met uitzondering van  

maximaal 3 dagen op jaarbasis niet vervangbaar zijn ingeval van ziekte of een andere, 

de werknemer persoonlijk betreffende omstandigheid, die  hem verhinderen de rooster-

vrije tijd te genieten. 

b. In het geval een of meerdere van de in een blok van een week ingeroosterde 

roostervrije dagen op verzoek van de werkgever op een ander tijdstip wordt 

opgenomen, is deze roostervrije dag eveneens vervangbaar. In geval van in beide 

subleden genoemde vervanging, dient de roostervrije dag binnen een maand te zijn 

ingeroosterd. 

 

3. De werknemer werkt volgens: 

a. een dagdienstrooster, dat een normale arbeidsduur, aangeeft van 40 uur per week, 

omvattende de eerste 5 werkdagen van de week tussen 7.00 uur en 18.00 uur; 

b. een 2-ploegendienst, dat een normale arbeidsduur aangeeft van gemiddeld 38 uur per 

week; waarbij de werknemers afwisselend in een periode van twee weken in een 

ochtenddienst en een middagdienst zijn ingedeeld; 

ochtenddienst: 

maandag t/m donderdag  06.00 – 14.00 uur 

vrijdag:    06.00 – 12.00 uur  

middagdienst: 

maandag t/m donderdag  14.00 – 22.00 uur 

vrijdag    12.00 – 18.00 uur 

c. een 3-ploegendienstrooster, dat een normale arbeidsduur aangeeft van gemiddeld 38 

uur per week, waarbij de werknemers afwisselend in een periode van drie weken in een 
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ochtenddienst, middagdienst en een nachtdienst zijn ingedeeld; 

 

ochtenddienst: 

maandag t/m donderdag  06.00 – 14.00 uur 

vrijdag    06.00 – 12.00 uur 

middagdienst: 

maandag t/m donderdag  14.00 – 22.00 uur 

vrijdag    12.00 – 18.00 uur 

nachtdienst: 

zondag / maandag:  00.00 – 06.00 uur 

maandag /dinsdag t/m 

donderdag / vrijdag  22.00 – 06.00 uur 

d. Een 5-ploegendienstrooster met een gemiddelde  arbeidsduur van 33,6 uur per week. 

De arbeidstijden in de 5 ploegendienst zijn:  

    ochtend:  06.00 - 14.00 uur 

    middag:   14.00 - 22.00 uur 

    nacht:   22.00 - 06.00 uur 

 

e.  Een ploegendienstrooster voor de afdeling Kwaliteitszorg met een gemiddelde 

arbeidsduur van 38 uur per week. Het rooster volgt de 2-ploegendienst, waarbij 

periodiek wordt gewerkt op zaterdag en zondag van 8.00 uur tot 12.00 uur. 

 

 De roosters zullen als basis kennen 2x ochtend; 2x middag; 2x nacht; 4x roostervrij, 

met een herhalings-frequentie van10 weken. De kerstdagen en nieuwjaars-dag zullen 

niet ingeroosterd worden. 

 

Voor een vakantieopname van 2 weken zullen maximaal 6 dagen van het 

vakantiedagentegoed worden ingehouden; voor 3 weken zijn dat 12 dagen. Voor 

overige inge roosterde dagen zal werkgever compensatie aanwijzen (in overleg met 

werknemer). 

De werkgever zal bezien of werknemers onevenredig getroffen worden, doordat zij  

door de verroostering onevenredig veel zondagen /feestdagen moeten werken 

en daarvoor deelherverroosteringen inzetten. Het aantal vakantiedagen bedraagt 21  

dagen. 

 

Ten aanzien van het invallen vanuit andere roosters in 

het 5-ploegenrooster: 

 

-  de werknemer heeft recht op een 'sprong-toeslag' van 0,75% van zijn/haar  

 salaris; 

-  de ploegentoeslag wordt naar rato toegekend; 

-  de werknemer in ploegendienst die op eigen verzoek wordt overgeplaatst in een  

andere ploeg of dienst met andere werktijden dan het vastgestelde     

werkrooster ontvangt daarvoor per overgang eenmalig een toeslag van 0,75% 

van zijn/haar maandsalaris; 

-  bij terugplaatsing wordt deze toeslag alleen dan opnieuw betaald indien de   

 terugplaatsing geschiedt nadat de werknemer gedurende 5 diensten in het        

 afwijkende ploeg of dienst heeft gewerkt; 

-  de tijd gewerkt méér dan in zijn/haar normale rooster wordt aansluitend in vrije  

 tijd uitgekeerd. 

 

De werkgever zal géén terugkomtijden inzetten. Wanneer zulks echter voor opleiding 

nodig is, vertrouwt zij op medewerking en zal daartoe de normale overwerktoeslag 

toekennen. 

 

De werknemer zal - in geval van gewenst verlof - zulks zo tijdig aanmelden dat de 

werkgever daarop kan anticiperen. Dat betekent in geval van nachtdienstverlof ten 

minste 10 werkdagen van tevoren. 
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 Indien de 5-ploegendienst langer duurt dan 10 weken, wordt afgezien van een 

sprongtoeslag. 

 

 In een 5-ploegendienst is geen extra opkomst mogelijk. 

 

4.   Indien in een flexibele 2/3 ploegendienst wordt gewerkt zal bij een wisseling van de 2 naar de  

 3 ploegendienst en vv een sprong-toeslag worden gehanteerd conform artikel 6 punt 7. Er geldt 

 geen afbouwregeling ploegentoeslag. Wisseling van ploegenrooster zal ten minste 6 weken    

  voor de invoering ter instemming aan de OR worden voorgelegd. Vakantie-uren op vrijdag    

   zullen worden afgeschreven conform het aantal ingeroosterde uren. De werktijden van de   

  flexibele 2 en 3 ploegendienst worden in overleg met de OR vastgesteld. 

 

5. Incidentele afwijkingen van de dagelijkse arbeidsduur van een half of minder worden geacht deel 

uit te maken van de in 6.1.1., 6.1.2. en 6.1.3. bedoelde werkweken; 

 

6. De werknemer met een volledig dienstverband heeft in verband met arbeidsduur verkorting recht  

 op roostervrije tijd. Deze arbeidsduurverkorting bedraagt op jaarbasis 76 uren voor de  

 ploegendienst medewerkers en 96 uren voor de medewerkers in dagdienst. 

 

7. De werknemer ontvangt van de werkgever mededeling van het dienstrooster dat voor hem geldt. 

Wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden als gevolg van overplaatsing naar een ander  

dienstrooster gaan in op de dag van de overplaatsing. 

 

8. De vakverenigingen kunnen over dienstrooster wijzigingen overleg plegen met de werkgever. 

 

9. Worden voorbereidende werkzaamheden verricht buiten de normale dienstroosters, dan geldt 

de overwerkregeling van artikel 8.2. Werknemers zullen niet verplicht worden voorbereidende 

werkzaamheden op zon- en feestdagen aan te vangen. 

 

10. Op 24 en 31 december worden alle diensten uiterlijk om 18.00 uur  beëindigd. 

 

11. Uitsluitend op eigen verzoek bestaat voor werknemers van 60 jaar en ouder de mogelijkheid om 

per dag de werktijd met 15 minuten te verminderen. De niet opgenomen vrije tijd in verband met 

vakantie, arbeidsongeschiktheid e.d. vervalt. Bovendien vervalt de extra vrije tijd waarop 

aanspraak bestaat en welke niet wordt opgenomen. De werknemer krijgt de extra opgenomen 

tijd volledig doorbetaald. 

 

 

ARTIKEL 7 

 

FUNCTIEGROEPEN EN SALARISSCHALEN 

 

1. a. De functies van de werknemers zijn ingedeeld in  functie groepen. De indeling is  

  vermeld in bijlage I van deze overeenkomst. 

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

gebaseerd op een schaal met periodieken. De salarisschalen zijn opgenomen in bijlage 

II van deze overeenkomst. 

c. Iedere werknemer ontvangt een schriftelijke mededeling van de functiegroep waarin zijn 

functie is ingedeeld, zijn salarisschaal en eventueel het aantal periodieken, waarop zijn 

salaris is gebaseerd. 

 

2. a. Werknemers, die bij indiensttreding of bij plaatsing in een hogere functie nog niet over  

de kundigheden en ervaring beschikken welke voor de vervulling van die  functie zijn 

vereist, kunnen gedurende een beperkte tijd, in het algemeen ten hoogste 3 maanden, 

in een lagere salarisschaal worden ingedeeld dan met hun functie overeenkomt. 

  In uitzonderingsgevallen kan deze inleertijd éénmaal verlengd worden met ten hoogste 3  

  maanden. 
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3. a. Werknemers, die worden geplaatst in een hoger  ingedeelde functie en over de voor  

die functie vereiste kundigheden en ervaring beschikken, worden in de 

overeenkomende hogere salarisschaal ingedeeld met ingang van de maand volgend op 

die, waarin de plaatsing  in de hogere functie heeft plaatsgevonden. 

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

worden overgeplaatst in een lager ingedeelde functie, worden in de overeenkomende 

lagere salarisschaal ingedeeld met ingang van de periode volgend op die waarin de 

plaatsing in de lagere functie is geschied. 

c. Werknemers, die als gevolg van bedrijfsomstandigheden in een lager ingedeelde functie 

worden geplaatst, worden daarin ingedeeld met toepassing van het bepaalde in artikel 

7, lid 4 onder e. 

 

TOEPASSING VAN DE SALARISSCHALEN 

 

4a. De schaalsalarissen van de werknemers, die nog niet het maximum van hun schaalsalaris 

hebben bereikt, worden éénmaal per jaar, en wel met ingang van 1 januari, opnieuw vastgesteld.  

 

4b. Indien bij indiensttreding periodieken zijn vastgesteld, zal het aantal periodieken met ingang van 

1 januari daaraanvolgend slechts dan met 1 worden verhoogd, indien de indiensttreding heeft 

plaatsgevonden vóór 1 juli. 

 

4c. Promotie 

Als een werknemer in een hogere salarisschaal wordt ingedeeld, ontvangt hij een salarisverho-

ging. Deze bedraagt ten minste de helft van het verschil tussen de schaalsalarissen bij 0 

functiejaren van de twee betrokken salarisschalen. De indeling in de hogere salarisschaal 

geschiedt door afronding van het verhoogde inkomen tot het eerstkomende hogere schaalsalaris 

in de hogere salarisschaal. 

 

4d. Demotie 

Bij indeling in een lagere salarisschaal om aan hemzelf toe te rekenen redenen, ontvangt hij een 

salarisverlaging. Deze bedraagt ten minste de helft van het verschil tussen de schaalsalarissen 

bij het aanvangssalaris van de twee betrokken salarisschalen. De indeling in de lagere 

salarisschaal geschiedt door afronding van het verlaagde inkomen tot het eerstkomende lagere 

schaalsalaris in de lagere salarisschaal. 

 

 

4e. Persoonlijke toeslag 

Indien de indeling in een lagere salarisgroep het gevolg is van bedrijfsomstandigheden als 

bedoeld in artikel 7, lid 3 onder c. en het toekennen van extra periodieken niet voldoende is om 

het huidige schaalsalaris te handhaven, zal een persoonlijke toeslag worden gegeven. 

 

Bij herindeling in een hogere schaal wordt de toeslag evenveel verminderd als het inkomen stijgt. 

De persoonlijke toeslag wordt bovendien verminderd met 1% van het aanvangssalaris bij alge-

mene verhogingen van de salarisschalen. Bij het bereiken van de 55-jarige leeftijd zal geen 

verdere afbouw van de toeslag plaatsvinden. 

 

4f. Waarnemingstoeslag 

De werknemer, die een functie waarneemt welke hoger is ingedeeld dan zijn eigen functie, 

ontvangt daarvoor een uitkering. Deze uitkering wordt toegekend op grondslag van het 

verschilbedrag bij het aanvangssalaris tussen de twee betrokken schalen, indien de waarneming 

2 volledige werkdagen of langer onafgebroken heeft geduurd. De uitkering wordt niet toegekend 

aan de werknemer voor wie bij de indeling van zijn functie in een functiegroep met het eventueel 

waarnemen van een hogere functie reeds rekening is gehouden in de functieomschrijving. 

 

5. Het maandinkomen van hen die voor de vervulling van hun functie mindervalide zijn in de zin van 

de sociale verzekeringswetten, kan door de werkgever, in afwijking van het in dit artikel en artikel 

7 bepaalde, naar redelijkheid worden vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de 



 

12 
 

 

uitkeringen krachtens de sociale verzekeringswetgeving. 

 

6. Voor werknemers, die niet meer hun oorspronkelijke functie kunnen vervullen zonder 

mindervalide te zijn in de zin van de sociale verzekeringswetten en dientengevolge in een lagere 

salarisschaal worden ingedeeld, wordt het salaris vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in lid 

4 onder e. 

 

7. Voor elke volle dienst of gedeelte van een dienst gedurende welke een werknemer in een 

periode niet heeft gewerkt wegens afwezigheid zonder behoud van salaris, militaire dienst, 

schorsing zonder behoud van salaris, onvrijwillige werkloosheid, willekeurig verzuim of wegens 

indiensttreding of ontslag, wordt het maandinkomen met een evenredig deel verminderd. 

 

8. Het vastgestelde netto maandinkomen wordt uiterlijk op de laatste dag van elke maand via bank 

of giro uitbetaald. 

 

9. De salarissen voor de CAO worden gedurende de looptijd verhoogd met 4,25% en 
wel op de volgende data: 

 

 Per 1 juli 2011  : 2% 
 Per 1 juli 2012 : 1,5% 
 Per 1 januari 2013 : 0,75% 

 

 

Artikel 8 

 

BIJZONDERE BELONING/VERZUIMUREN 

 

Vergoeding extra opkomen 

 

1. Indien een werknemer in opdracht van de werkgever een extra reis van huis naar de fabriek 

moet maken voor het verrichten van werkzaamheden, ontvangt hij daarvoor per opkomst een 

vergoeding ten bedrage van de volgende percentages van zijn maandinkomen: 

- 1% op maandag tot en met vrijdag; 

- 2% op zaterdag, zon- en feestdagen. 

Deze vergoeding wordt niet betaald, indien de extra reis gemaakt wordt binnen het eerste uur na 

beëindiging van de normale werktijd. 

Eventuele extra gemaakte reiskosten zullen worden vergoed volgens de binnen "De Klok" B.V. 

geldende regeling. 

 

Overwerk 

2. a. Als overwerk wordt beschouwd het door de werkgever opgedragen werk op uren boven  

  de normale arbeidsduur  volgens het voor de werknemer geldende rooster. 

 b. Het verrichten van overwerk wordt zoveel mogelijk beperkt. 

 c. Overwerk voor grotere groepen werknemers en voor vaker dan eenmalig zal vooraf met  

  de OR worden besproken. 

 d. Etenstijd in het bedrijf, nodig geworden door overwerk, wordt als het eerste halve  

overwerkuur doorbetaald. 

 e. Per gewerkt uur worden de volgende toeslagen over het maandinkomen exclusief  

ploegentoeslag uitbetaald: 

  - maandag tot en met vrijdag: 0,31%; 

  - zaterdag, zondag en RV-dagen: 0,62%; 

  - feestdagen:   1,24%. 

 

De overwerkpercentages voor de 5 ploegendienst zijn per 1 juni 2005 gelijkgesteld 

aan die van de 3 ploegendiensten. 

f. Overwerk wordt, eventueel verhoogd met het onder lid 3.e. genoemde percentage, voor 

50% gecompenseerd volgens het principe tijd voor tijd. De resterende 50% wordt 

uitbetaald, tenzij het bedrijfsbelang zich daartegen verzet. 

g. Overuren kunnen in tijd voor tijd worden vergoed zolang het tegoed aan snipperuren 



 

13 
 

 

minder dan 300 uren is. Zodra het saldo van 300 snipperuren (of hoger) is bereikt, 

worden de overuren conform de CAO-regeling uitsluitend in geld uitbetaald.  

 

3. Verschoven uren 

Indien in opdracht van de werkgever arbeid wordt verricht op tijden, welke gelegen zijn buiten 

tijdstippen als bedoeld in artikel 6, lid 3, zonder dat daardoor de normale dagelijkse arbeidsduur 

volgens dienstrooster wordt overschreden, wordt daarvoor een toeslag op het inkomen gegeven. 

Deze toeslag bedraagt per uur op maandag tot en met vrijdag 0,31%. 

 

4. Verzuimuren 

a. De werknemer, die na volbrachte dagtaak overwerk moet verrichten op uren, die vallen  

tussen 22.00 uur en de aanvang van de normale dienst, ontvangt, ter verzekering van 

voldoende nachtrust, voor deze uren naast en boven de beloning als geregeld in dit 

artikel, even zovele roosteruren werkverzuim met behoud van inkomen. Als het 

overwerk van een werknemer in dagdienst begint op of na 04.00 uur 's ochtends 

ontstaat geen recht op verzuimuren. 

b. Indien de uren niet worden opgenomen terstond na afloop van het overwerk, worden ze 

in het geheel niet toegekend. De tijd waarin het opnemen van de verzuimuren begint, ligt 

tussen het begintijdstip en het eindtijdstip van de normale dienst onmiddellijk 

aansluitend aan het overwerk. 

 

Ploegendienst 

 

5. a. Aan vast in ploegendienst werkende werknemers  wordt een toeslag op het  

  maandsalaris gegeven. Deze toeslag bedraagt voor de 2-ploegendienst met het  

  aanvangstijdstip 06.00 uur 15% en voor de 2-ploegendienst met het  

  aanvangstijdstip 06.30 uur 13.9%. 

Voor de 3-ploegendienst bedraagt de toeslag 19.5%. Deze toeslag zal in individuele 

situaties bij een week nachtdienst eveneens worden betaald over de daaropvolgende 

twee weken, zijnde de ochtend- en de middagdienst.  

 

Voor de 5-ploegendienst bedraagt de toeslag 28%. 

 

Voor medewerkers van de afdeling Kwaliteitszorg bedraagt de ploegendiensttoeslag 

25,5%.   

 

b. 1) Afbouwschema ploegentoeslag in maanden voor werknemers in vaste 

ploegendienst die in dag- dienst of in een lager betaald ploegendienst- rooster 

gaan werken. 

 

Dienstjaren < dan 5 jaar onafgebroken in 

ploegendienst 

Meer dan 5 jaar onafgebroken in 

ploegendienst 

 <45 jaar               > 45 jaar < 45 jaar                   > 45 jaar 

0-5   1                         2                         -                              - 

5-10   2                         4   4                             6 

10-15   3                         6   5                             8 

>15   4                         8   6                             10 

 

2) Werknemers van 60 jaar en ouder die 10 jaar in ploegendienst hebben gewerkt 

en door bedrijfsomstandigheden teruggeplaatst worden in een lager betaalde 

dienst, behouden hun  

oorspronkelijke ploegentoeslag.              

3) De werknemer in ploegendienst van 58 jaar en ouder kan op eigen verzoek 

en met behoud van een eventuele ploegentoeslag en in overleg met de 

werkgever (en voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten) vanuit een 

5 c.q. 3 ploegendienst kiezen voor een overplaatsing naar een 2-

ploegendienst of naar een dagdienst. 
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c  De ploegentoeslag telt mee voor de vaststelling van de eindejaarsuitkering en 

vakantietoeslag. 

 

d. Werknemers van 55 jaar en ouder zijn niet verplicht te werken in ploegendienst. 

 

Consignatie 

 

6.. a. Onder consignatie wordt verstaan de omstandigheid, dat een werknemer – buiten de 

voor deze vastgestelde werktijd – beschikbaar moet zijn, om op oproep zo spoedig 

mogelijk arbeid te komen verrichten. 

b. Werknemers die in opdracht van de werkgever geconsigneerd zijn, ontvangen per dag: 

- op maandag vanaf 06.00 tot vrijdag 18.00 uur: 1% 

- op vrijdag vanaf 18.00 tot zondag 00.00 uur: 2% 

- op roostervrije dagen:    2% 

- op zon- en feestdagen:    3% 

van hun maandinkomen. 

 

Zorgverzekering 

dalli De Klok doet een vrijwillige bijdrage in de premie voor de zorgverzekering van de medewerker in de 

vorm van een vaste bruto bijdrage van € 25,-- per maand. Voor die medewerkers die niet verzekerd zijn 

bij de collectieve zorgverzekeraar van het bedrijf geldt dat zij moeten kunnen aantonen dat zij per 1 

januari 2012 vergelijkbaar verzekerd zijn voor fysiotherapie en psychologische hulp. 

 

 

Artikel 9 

 

ZON- EN FEESTDAGEN 

 

1. Onder feestdagen wordt verstaan: 

nieuwjaarsdag, Koninginnedag, de beide paasdagen, Hemelvaartsdag, de beide pinksterdagen, 

de beide kerstdagen en eens in de vijf jaar 5 mei, te rekenen vanaf 1980. 

 

2. Voor de toepassing van dit artikel en de andere artikelen van deze overeenkomst worden de 

zon- en feestdagen geacht een periode van 24 aaneengesloten uren te omvatten. 

 

3. Op zon- en feestdagen wordt met uitzondering van de 5-ploegendienst en de afdeling 

Kwaliteitszorg als regel niet gewerkt. 

 

 

4. Indien op een niet op zaterdag of zondag vallende feestdag niet behoeft te worden gewerkt, 

wordt het inkomen doorbetaald. 

 

 

Artikel 10 

 

GEOORLOOFD VERZUIM 

 

1. In afwijking en met uitsluiting van het anders en overigens in artikel 629b. BW bepaalde, geldt 

het volgende. 

In de volgende gevallen, waarin de werknemer de bedongen arbeid niet heeft behoeven te 

verrichten, wordt de werknemer over de hieronder voor de resp. bij elk dezer gevallen bepaalde 

termijnen het inkomen doorbetaald, mits zo mogelijk tenminste 1 dag tevoren aan de werkgever 

of diens gemachtigde met opgave van redenen van het verzuim kennis is gegeven en de 

gebeurtenis  

in het desbetreffende geval wordt bijgewoond: 

a. bij ondertrouw van de werknemer:  ½ dag; 

 b. bij huwelijk van de werknemer:             2 dagen; 

c. bij huwelijk van: 
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  - één der ouders/schoonouders 

  - eigen kinderen en tot het gezin  

   behorende pleegkinderen 

  - broers/zusters 

  - zwagers/schoonzusters 

  - kleinkinderen:    1 dag; 

d. bij bevalling van de echtgenote:              2 dagen; 

 e. bij het overlijden van: 

  - echtgeno(o)t(e) 

  - (inwonende) eigen kinderen of  

   pleegkinderen: de dag van overlijden 

     tot en met de dag van uitvaart, 

     tot een maximum van 5 dagen; 

f. bij overlijden van: 

  - ouders/schoonouders 

  - niet (inwonende) eigen-, pleeg-  

   of aangehuwde kinderen  

  - broers/zusters 

  - zwagers/schoonzusters:   1 dag; 

   alsmede bij de uitvaart van  

   een dezer personen:   1 dag; 

 

 

g. bij uitvaart van: 

  - grootouders 

  - kleinkinderen:    1 dag; 

 h. bij 25-, 40- en 50-jarig  

  huwelijksfeest van: 

  - de werknemer 

  - ouders/schoonouders:   1 dag; 

j. bij priesterwijding of grote professie van 

  - (inwonende) kinderen/pleegkinderen 

- kleinkinderen 

  - broers/zusters 

  - zwagers/schoonzusters:   1 dag; 

k. In de hierboven onder a t/m j genoemde bepalingen worden werknemers die samenwo-

nen, een samenlevingscontract hebben gesloten en dat kenbaar hebben gemaakt aan 

werkgever, als gehuwd beschouwd. 

l. bij het nakomen van buiten de schuld van het personeelslid door de wet of overheid 

opgelegde verplichtingen, welke de werknemer persoonlijk moet vervullen: 

de daarvoor benodigde uren tot een maximum van 1 dag; een en ander voor zover de 

vervulling niet mogelijk is buiten de voor de betrokkene geldende arbeidstijd en generlei 

vergoeding uit andere hoofde hiervoor wordt ontvangen; 

m. voor noodzakelijke medische verzorging, voor zover deze niet buiten de arbeidstijd kan 

plaatsvinden: 2 uur. 

Bij gebleken misbruik vindt geen uitkering plaats. In bijzondere gevallen kan in gunstige 

zin van deze regeling worden afgeweken; 

n.     - indien een werknemer als officieel afgevaardigde voor een statutaire landelijke 

vergadering van één der vakverenigingen is aangewezen, zal de werkgever hem op 

verzoek van het hoofdbestuur van deze vakvereniging verzuim met behoud van 

inkomen toekennen, indien en voor zover de bedrijfsomstandigheden de afwezigheid 

naar het oordeel van de werkgever toelaten. Als regel zal dit verzuim 3 dagen per jaar 

niet overschrijden; 

 

        - indien een werknemer voor het bijwonen van een door één der vakverenigingen 

georganiseerde vormings- of scholingsbijeenkomst wenst te verzuimen, zal de 

werkgever, indien de bedrijfsomstandigheden dat verzuim naar zijn oordeel toelaten, op 

een daartoe strekkend verzoek van het hoofdbestuur van die vakvereniging overwegen 
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en ter zake met de vakvereniging overleggen of en in hoeverre verzuim kan worden 

toegekend. Indien verzuim wordt toegekend, zal het inkomen over de toegekende dagen 

worden doorbetaald. 

Op vormings- en scholingsbijeenkomsten, welke dienen ter opleiding van 

vakverenigingfunctionarissen, is het hier bepaalde niet van toepassing; 

 

2. Het bepaalde in artikel 628 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de doorbetaling van 

inkomen is in de daarbedoelde gevallen van kracht in zoverre, dat de werkgever niet gehouden 

is inkomen 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 eventueel geldende bedrijfsreglement; 

b. invoering van een verkorte werkweek (een zgn. nulurenweek daaronder begrepen), mits 

de werkgever voor die invoering de volgens artikel 8 van het Buitengewoon Besluit 

Arbeidsverhoudingen vereiste vergunning heeft verkregen en hij niet tot het aanvragen 

van een vergunning overgaat dan nadat met de vakverenigingen overleg is gepleegd. 

Partijen achten een termijn van 1 week voor dit voorafgaand overleg voldoende; 

c. de verlenging van een verkorte werkweek (een zgn. nulurenweek daaronder begrepen), 

mits, wanneer het een verlenging betreft, die ten aanzien van de aantallen erbij 

betrokken werknemers en/of het aantal uren dat verkort zal worden gewerkt, afwijkt van 

de oorspronkelijke vergunning, de werkgever de hierboven sub 2 omschreven proce-

dure zal hebben gevolgd en wanneer het betreft een verlenging, waarbij de 

oorspronkelijke vergunning ongewijzigd wordt overgenomen, hij de vakverenigingen 

tijdig - d.w.z. tenminste één week - voor het ingaan van de verlenging daarvan 

mededeling doet. 

 

3. Seniorenverlof 

a. Werknemers van 60 jaar en ouder worden in de gelegenheid gesteld per dag de werktijd  

  met een kwartier te verminderen. 

b. De niet opgenomen vrije tijd in verband met de vakantie, arbeidsongeschiktheid en 

dergelijke vervalt. Bovendien vervalt de extra vrije tijd waarop aanspraak bestaat en 

welke niet wordt opgenomen. 

c. De werknemer krijgt de opgenomen extra vrije tijd volledig doorbetaald. 

d. Deze regeling geldt onverminderd de in artikel 11 lid 4 genoemde extra vakantiedagen 

voor oudere werknemers, resp. de in artikel 6, lid 3 genoemde werktijden. 

 

 

Artikel 11 

 

VAKANTIE 

 

1. Het vakantiejaar loopt van 1 januari van enig jaar tot en met 

 31 december daaropvolgend. 

 

2. Iedere werknemer heeft per vakantiejaar recht op 20 wettelijke, en minimaal 5 werkdagen 

bovenwettelijke vakantie met behoud van inkomen. Voor de 5-ploegendienst medewerkers zijn 

dit 20 wettelijke dagen en 1 bovenwettelijke dag. 

De jeugdige werknemer, die op 1 juni van enig vakantiejaar de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft 

bereikt, heeft recht op een extra vakantie van 2 bovenwettelijke dagen. 

 

3. a. Van deze vakantie zullen als regel 15 werkdagen aaneen-  

  gesloten worden genoten. 

De overige vakantiedagen zullen als snipperdagen gelden. 

De aaneengesloten vakantie zal gegeven worden in de maanden juni tot en met 

augustus. 

b. De werknemer dient de hem toegekende vakantiedagen als regel vóór het einde van het 

vakantiejaar opgenomen te hebben. 

c. Indien de werknemer zijn vakantierechten niet heeft opgenomen binnen 6 maanden na 

het einde van het vakantiejaar waarin deze zijn verworven, zal de werkgever de data 
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vaststellen, waarop de werknemer deze dagen dient op te nemen. Zie ook art 11 lid 11. 

d. De werkgever dient er zorg voor te dragen dat de werknemer de hem toegekende 

vakantie als regel voor het einde van het vakantiejaar kan opnemen. 

 

4. De werknemer die in het vakantiejaar de navolgende leeftijd bereikt, heeft per vakantiejaar recht 

op extra bovenwettelijke vakantie met behoud van salaris, te weten: 

 40 jaar: 1 dag 

 45 jaar: 2 dagen 

 50 jaar: 3 dagen 

 55 jaar: 4 dagen 

 56 jaar: 5 dagen 

 57 jaar: 6 dagen 

 58 jaar: 7 dagen 

 59 jaar: 8 dagen 

 60 jaar: 9 dagen 

 61 jaar: 10 dagen 

 

5. De werknemer, die na 1 januari van het vakantiejaar in dienst is getreden van de werkgever of 

die voor het einde van het vakantiejaar uit dienst is getreden van de werkgever, heeft, in af-

wijking van het in lid 2 bepaalde, voor elke maand dienstverband in het vakantiejaar recht op een 

evenredig deel van zowel de wettelijke als de bovenwettelijke vakantie. 

 

6. a. De werkgever kan per vakantiejaar ten hoogste 2 dagen  als collectieve snipperdagen  

  aanwijzen, welke aanwijzing als regel bij de aanvang van het kalenderjaar in  

  overleg  met de ondernemingsraad geschiedt. 

b. De werknemer kan de overblijvende snipperdagen opnemen op het tijdstip, dat door 

hem wordt gewenst, tenzij het bedrijfsbelang zich hiertegen verzet. 

De snipperdag dient ten minste 24 uur voor de opname te worden aangevraagd. 

c. De werkgever draagt er zorg voor dat bij opname van vakantie- of snipperdagen altijd de 

dagen van het saldo worden afgeschreven die als eerste komen te vervallen of te 

verjaren. 

7. a. De werknemer verwerft geen vakantierechten over de tijd gedurende welke hij wegens  

  het niet-verrichten van zijn werkzaamheden geen aanspraak op in geld vastgesteld loon  

  heeft. 

b. 1) Het onder a. bepaalde is niet van toepassing  indien de werknemer zijn 

werkzaamheden niet  heeft verricht wegens: 

a) ziekte of ongeval, tenzij veroorzaakt door opzet van de werknemer; 

b) zwangerschap of bevalling; 

c) het naleven van een wettelijke verplichting of verbintenis met 

betrekking tot de landsverdediging of openbare orde, niet zijn 

opkomstplicht voor de eerste oefening; 

d) het genieten van verlof, gebaseerd op een in een vorige 

dienstbetrekking verworven, doch niet geëffectueerd verlof, mits de 

werknemer bij het aangaan van de dienstbetrekking van zijn recht op 

dit verlof de werkgever in kennis heeft gesteld; 

e) het met toestemming van de werkgever deelnemen aan een door de 

vakvereniging, waarbij de werknemer is aangesloten, georganiseerde 

bijeenkomst; 

f) onvrijwillige werkloosheid tijdens het dienstverband; 

g) politiek verlof. 

2) Indien een onderbreking der werkzaamheden als bedoeld onder 1) van dit 

sublid in meer dan één vakantiejaar valt, wordt het in een vorig jaar vallend deel 

der onderbreking bij de berekening van de periode van afwezigheid mee in aan-

merking genomen.  

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

onderbreking, is het in lid 6 bepaalde van overeenkomstige toepassing. 

4) In het geval als bedoeld in lid 7b sub 1 worden nog vakantierechten verworven 

over de laatste periode van 6 maanden waarin geen arbeid is verricht, met dien 
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verstande dat tijdvakken samengeteld worden als zij elkaar met een 

onderbreking van minder dan een maand opvolgen. Indien er sprake is van 

blijvende arbeidsongeschiktheid en als gevolg daarvan de dienstbetrekking 

wordt beëindigd, geldt in plaats van een periode van 6 maanden een periode 

van 12 maanden. 

(de subleden 2 tot en met 4 komen met ingang van 1 januari 2012 te vervallen) 

 

8. a. Dagen, waarop de werknemer geen arbeid heeft  verricht  

om één der redenen, genoemd in artikel 10, lid 1a tot en met j,  

  alsmede artikel 11, lid 7 b1 gelden niet als vakantiedagen. 

b. Indien één der onder a. genoemde verhinderingen echter eerst intreedt tijdens een 

vastgestelde vakantie of snipperdag, zullen de dagen waarop die verhindering zich 

voordoet, wel als vakantiedagen worden geteld, indien de  werknemer niet vóór de aan-

vang van die vastgestelde vakantie of snipperdag aan de werkgever heeft medege-

deeld, dat die verhindering zich zou voordoen. 

c. Indien het niet mogelijk is vooraf de mededeling te doen, dient deze onmiddellijk na 

afloop van de vakantie of snipperdag te geschieden. 

Dit vereiste van voorafgaande mededeling geldt evenmin, indien de verhindering te 

wijten is aan ziekte van de werknemer, deze ziekte krachtens de bepalingen van de 

Ziektewet is vastgesteld en de werknemer aannemelijk kan maken, dat hij zodanig in 

zijn bewegingsvrijheid was beperkt, dat de bedoeling van de vakantie in genen dele tot 

haar recht kon komen. 

d. Indien ingevolge het sub b. bepaalde de aanvankelijk vastgestelde vakantiedagen niet 

als zodanig worden gerekend, zal de werkgever na overleg met de werknemer nieuwe 

data vaststellen, waarop die dagen alsnog kunnen worden genoten. 

e. De reeds zieke werknemer die met vakantie wil gaan is verplicht dit aan de werkgever te 

melden. De dagen waarop hij dan met vakantie is zullen als vakantiedagen worden 

geteld en van het vakantiedagensaldo worden afgeschreven. 

 

9. a. Bij beëindiging van de dienstbetrekking zal de werknemer, indien het bedrijfsbelang  

  zulks toelaat, in de gelegenheid worden gesteld de hem nog toekomende 

 vakantiedagen op te nemen, met dien verstande dat deze  vakantiedagen niet in de  

  opzeggingstermijn mogen zijn begrepen. 

b. Indien de werknemer de hem toekomende vakantiedagen echter niet opneemt, zal hem 

voor elke vakantiedag een evenredig deel van zijn inkomen worden uitbetaald. 

c. De werkgever heeft het recht bij het beëindigen van de dienstbetrekking voor teveel 

genoten vakantiedagen een evenredig deel van het inkomen in te houden.  

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

uit, waaruit blijkt de duur van de vakantie zonder behoud van inkomen welke de 

werknemer op dat tijdstip nog toekomt. 

 

10. De werknemer dient bij de aanvang van de dienstbetrekking de werkgever mee te delen, 

hoeveel recht op vakantie hij bij zijn vorige werkgever verworven, doch niet in natura genoten 

heeft, opdat de werkgever weet op hoeveel verlofdagen zonder behoud van inkomen de 

werknemer aanspraak kan maken. Dit geschiedt door aan de werkgever de verklaring van de 

vorige werkgever te geven omtrent vakantie zonder behoud van inkomen welke hem op het 

tijdstip van de aanvang van de dienstbetrekking nog toekomt. 

 

11. Niet opgenomen vakantiedagen vervallen of verjaren conform de wettelijke bepalingen 

dienaangaande. (Met ingang van 1 januari 2012 is de wettelijke regeling in het BW als volgt: 

De wettelijke vakantiedagen vervallen na zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar 

waarin de aanspraak is verworven, tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in 

staat is geweest vakantie op te nemen.  

De bovenwettelijke vakantiedagen, de wettelijke dagen waarvan de werknemer redelijkerwijs 

niet in staat was om ze op te nemen, en het saldo van zowel wettelijke als bovenwettelijke 

vakantiedagen dat de werknemer op 31 december 2011 had staan, verjaren na 5 jaar na de 

laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven.) 
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Artikel 11.1 

 

TIJDSPAREN 

 

1. De werknemer heeft de mogelijkheid tot tijdsparen. 

 

2. Bronnen voor tijdsparen zijn: 

* De bovenwettelijke vakantiedagen. (De bovenwettelijke vakantiedagen zijn die dagen die 

voor een voltijd werknemer boven het aantal van de wettelijke 20 dagen vakantie uitstijgen). 

* de compensatie uren voor overwerk in tijd voor tijd zoals genoemd in artikel 8 lid 2a tot en 

met f. 

 

3. Doelen voor tijdsparen zijn: 

* een aangesloten verlofperiode van maximaal 3 maanden eens in de vijf jaar; 

* een individueel verlof (ook wel: maatwerkverlof), welke in overleg met de medewerker wordt 

bepaald en welke voldoet aan de wettelijke vereisten. 

 

4. Voor de dagen die aangewend worden voor verlofsparen zijn onderstaande regels van kracht: 

* de gespaarde dagen kunnen niet verjaren. 

* registratie van gespaarde dagen vindt plaats in tijd (dagen). 

* het saldo van de tijdspaarrekening kan maximaal 65 dagen bedragen. 

* de gespaarde dagen hebben de inkomenswaarde van het moment van opname. 

* de werknemer dient de dagen voor beëindiging van het dienstverband opgenomen te 

hebben. Deze dagen kunnen in principe niet in geld worden uitbetaald. 

 

5. De werknemer kan jaarlijks voor 1 januari aangeven of hij voor het komend jaar gebruik wenst 

te maken van de mogelijkheid  

 van tijdsparen. 

Dit gebeurt door middel van een speciaal formulier. Het saldo van de tijdspaarregeling wordt 

apart op de salarisstrook vermeld Indien een medewerker het gespaarde tegoed wenst op te 

nemen dient hij dit een jaar van tevoren aan te geven en te overleggen met de 

leidinggevende. De werkgever stemt in met het verlof, tenzij bedrijfsomstandigheden zich 

tegen het voorgestelde tijdstip en/of vorm van het verlof verzetten. In dat geval deelt de 

werkgever dat schriftelijk en gemotiveerd binnen 1 maand na ontvangst van het verzoek mee. 

In onderling overleg wordt er dan naar een alternatief gezocht. 

 

Arbeidsvoorwaarden 

o Doorbetaling salaris: Tijdens het spaarverlof wordt het op dat moment geldende 

maandinkomen doorbetaald, inclusief verhogingen op grond van de CAO die tijdens de 

verlofperiode ingaan. Ook de sociale verzekeringen, de opbouw van (vroeg) pensioen en 

de ziektekostenverzekering lopen tijdens de verlofperiode gewoon door, ervan uitgaande 

dat de werknemer de gebruikelijke premies blijft afdragen 

tijdens de verlofperiode. 

o Onkostenvergoedingen: Ten aanzien van de onkostenvergoedingen en incidentele 

toeslagen, zoals tegemoetkoming in de kosten voor woon-werk verkeer en consignatie 

toeslagen, worden tijdens het opnemen van spaarverlof dezelfde regels toegepast als bij 

(langdurige) arbeidsongeschiktheid. 

o Opbouw vakantie: Tijdens de verlofperiode gaat de opbouw van vakantie- en ADV-dagen 

op normale wijze door. 

o Ziekte tijdens het verlof: In geval de werknemer ziek wordt tijdens het verlof gelden 

dezelfde regels als bij ziekte tijdens reguliere vakanties. Dit betekent dat bij ziekte de 

normale ziekmeldingsprocedure geldt. 

o Vervanging/overdracht werkzaamheden: De werkgever en de werknemer zullen in nauwe 

samenwerking de overdracht van de werkzaamheden ten behoeve van vervanging 
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regelen. Van de werknemer wordt verwacht dat hij/zij hieraan meewerkt. 

o Terugkeer in functie: De werknemer komt na afloop van het spaarverlof in de regel terug 

in zijn/haar oude functie, hierover worden individuele afspraken gemaakt. 

o Verlenging verjaringsperiode: Op de door de werknemer gespaarde verlofrechten zij de 

wettelijke verjaringstermijnen niet van toepassing zolang het dienstverband duurt. 

 

 

Artikel 12 

 

VAKANTIETOESLAG 

 

1. Deze toeslag wordt ter gelegenheid van de aaneengesloten vakantie, doch uiterlijk in de maand 

mei uitbetaald en bedraagt voor werknemers van 22 jaar en ouder ten minste het schaalbedrag 

dat behoort bij salarisschaal III bij 3 functiejaren. 

 

2. De vakantietoeslag bedraagt 8% van het genoten inkomen van  

1 augustus tot en met 31 juli van enig jaar. Onder inkomen wordt verstaan het maandinkomen. 

 

3. Werknemers, die niet het gehele vakantiejaar in dienst van de werkgever zijn geweest, 

ontvangen een evenredig deel van de toeslag als bedoeld in lid 1. 

 

 

Artikel 13 

 

EINDEJAARSUITKERING 

 

1. Aan de werknemer, die gedurende een vol kalenderjaar in dienst is geweest, wordt aan het 

einde van het jaar een gratificatie toegekend van 8% van 12 x het maandinkomen. 

 

2. Werknemers die niet gedurende het volledige kalenderjaar in dienst zijn geweest, ontvangen een 

eindejaarsuitkering naar rato. 

 

3.. De eindejaarsuitkering wordt in de maand december uitbetaald. 

 

 

Artikel 14 

 

SPAARREGELINGEN 

 

Spaarloonregeling 

De werknemer kan deelnemen aan de spaarloonregeling. Het spaarbedrag zal worden aangepast aan 

de huidige maximale fiscale grenzen. Het fiscale maximum, thans € 613,-- per jaar en kan van het bruto 

salaris netto worden gespaard. Het spaarloonbedrag wordt overgemaakt op een speciale 

spaarloonrekening. De spaarbedragen zijn 4 jaar geblokkeerd. Onder bepaalde voorwaarden is 

tussentijdse deblokkering mogelijk. Nadere informatie kan bij de afdeling P&O worden opgevraagd. 

 

 

Artikel 15 

 

PENSIOEN 

 

1. In het bedrijf van de werkgever bestaat een (vroeg)pensioenregeling, waarvan het 

deelnemerschap voor de werknemer verplicht is op grondslag van het vroeg)pensioenreglement. 

 

2. De regeling is neergelegd in een drietal afzonderlijke pensioenreglementen. 
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3. Wijzigingen in de (vroeg)pensioenregeling, betrekking hebbend op de werknemersbijdrage in de 

premie of de hoogte van de uitkeringen, zullen door de werkgever eerst na overleg met de 

vakverenigingen worden vastgesteld. 

 

3. De volledige pensioenrechten worden tijdens de periode van het ouderschapsverlof opgebouwd,  

waarbij zowel door de werkgever als door de werknemer het volledige aandeel in de pensioen-

premie wordt doorbetaald. 

 

 

Artikel 16 

 

UITKERING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

 

Loondoorbetaling en aanvulling bij ziekte waarbij eerste ziektedag ná 1 januari 2004 ligt 

 

1. Op de werknemer die wegens ziekte niet in staat is om passende arbeid te verrichten zijn de 

wettelijke regelingen van toepassing voor zover hierna niet anders is bepaald. 

 

2. a. In afwijking van lid 1 kan de werknemer die conform de  wet, het verzuimreglement en  

  de controlevoorschriften  handelt zoals bedoeld in lid 1, aanspraak maken op een 

 aanvullende uitkering tot 100% van het loon gedurende  een periode van 104 weken  

  op de wettelijke loondoor betaling. 

 

3. De bepalingen met betrekking tot de loonbetaling c.q. aanvullingen op de loonbetalingen op 

grond van de wettelijke regelingen zijn niet van toepassing indien: 

a. de ziekte het gevolg is van een lichaamsgebrek, waaromtrent de werknemer bij het 

aangaan van de dienstbetrekking de werkgever geen of valse inlichtingen heeft 

verstrekt; 

b. de medewerker misbruik maakt van de regeling; 

c. de medewerker zich niet houdt aan de controle- en begeleidingsvoorschriften, zoals 

deze in overleg met de Ondernemingsraad zijn vastgesteld; 

d. de wettelijke uitkering door het uitvoeringsorgaan wordt geweigerd. 

 

Bij beoordeling of er al dan niet sprake is van een gedraging van de werknemer als bedoeld 

onder a en b van dit lid, zal de werkgever zich laten leiden door het door de Arbo-dienst respec-

tievelijk uitvoeringsorgaan ingenomen standpunt." 

 

4. Onder netto inkomen wordt verstaan het bruto inkomen, berekend over de voorafgaande perio-

de, exclusief overwerk en onder aftrek van de premies voor de sociale verzekeringswetten, 

welke de  betrokken werknemer verschuldigd zou zijn, indien hij gewerkt zou hebben. 

 

5. Bij een geschil tussen werknemer en werkgever over het al dan niet arbeidsgeschikt zijn 

gedurende het eerste ziektejaar, waarbij een second opinion aan de bedrijfsvereniging wordt 

gevraagd, wordt tijdens de beroepsprocedure bij wijze van voorschot het loon doorbetaald 

conform artikel 7a: 629 BW.  

 

6. De werkgever kan ter zake van de arbeidsongeschiktheid van de medewerker een vordering 

tot schadevergoeding wegens loonderving tegen derden doen gelden. De medewerker is 

verplicht mee te werken aan deze vordering. 
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Artikel 17 

 

WERKGEVERSBIJDRAGE 

 

De werkgever zal gedurende de looptijd van deze CAO een werkgeversbijdrage in het kader van de 

Stichting Fonds Industriële Bonden verstrekken. De hoogte van deze zogenaamde vakbondsbijdrage 

wordt jaarlijks vastgesteld. 

 

Artikel 18 

 

TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN 

 

1. Ingeval van ingrijpende veranderingen in de algemene sociaal-economische verhoudingen in 

Nederland zijn partijen bevoegd ook tijdens de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst 

wijzigingen in de salarisbepalingen aan de orde te stellen. 

 

2. Ingeval tussen partijen verschil van mening bestaat over de vraag of er inderdaad sprake is van 

ingrijpende veranderingen in de algemene sociaaleconomische verhoudingen in Nederland, zal 

over deze vraag een advies aan de Stichting van de Arbeid worden gevraagd, dat partijen zal 

binden. 

 

3. Indien over de voorgestelde wijzigingen binnen 2 maanden, nadat deze aan de orde zijn gesteld, 

geen overeenstemming wordt bereikt, is de partij welke de wijzigingen heeft voorgesteld, 

gerechtigd deze collectieve arbeidsovereenkomst met een termijn van een maand per 

aangetekend schrijven aan alle overige partijen op te zeggen. 
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Artikel 19 

 

DUUR DER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 

 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2011 en eindigt zonder dat 

opzegging vereist is, van rechtswege op 30 juni 2013. 

 

Aldus overeengekomen en getekend ter respectieve woonplaatsen. 

 

Partij enerzijds     Partijen anderzijds 

 

Zeepfabriek dalli De Klok B.V.   FNV Bondgenoten 

te Heerde     te Amsterdam 

 

  

      CNV Vakmensen 

      te Utrecht 

 

 

De Unie  

Culemborg 
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Bijlage I   

 

FUNCTIELIJST PER 1 JULI 2009 

 I    II    III   

        01.16.1 Ass.Machineoperator 

        05.11.0 Medew.Kantine-HH Dienst 

        05.10.0 Schoonmaker  

 IV    V    VI   

03.05.3 Log.Med.Heftruck  01.14.1 Allround Machineoperator 02.04.2 Medew.Proefstation 

01.15.1 Machineoperator  03.04.3 Logistiek Med.Magazijn 03.09.1 Log.Med.Goederenontvangst 

01.28.0 Prod.Medew.Proces 05.09.0 Medew.Interne Dienst 01.27.1 Procesoperator B  

    01.28.1 Procesoperator A      

 VII    VIII    IX   

04.04.3 Magazijnchef TSN  04.01.4 

Adm/Log.Med.Bedrijfsburea

u 04.01.4 Allround Med.Bedrijfsbureau 

 Stoker   02.02.0 Analist Kwaliteitszorg  Marketing Coördinator 

05.05.2 Telefoniste/Receptioniste 04.04.1 Log.Med.Administratie  

Med.Crediteurenadministrati

e 

    04.04.2 Magazijnchef  02.03.1 Med.Onderzoek en Ontwikk. 

    02.06.0 Medew.Kwaliteitszorg 04.01.3 Med.Materiaalvoorziening 

     Med.Marketing & Cost.Serv.  Med.Verkoop Binnendienst 

    05.02.4 Medew.Personeelszaken 01.32.1 Monteur Elektro & Instrum. 

    01.31.2 Monteur Mechanisch  01.08.0 Procescoördinator  

    01.09.0 Projektbegeleider Persen 04.01.2 Produktieplanner  

        02.10.0 Produktontwikkelaar A 

        05.14.0 Secretaresse  

 X    XI    XII   

 Medew.A Fin.Administr.  01.03.3 Arbo/Opleidingscoördinator 01.36.0 Algemeen Technicus 

04.01.1 Planner Lange Termijn 01.34.0 Civiel Technicus  04.01.0 Hoofd Bedrijfsbureau 

01.07.0 Ploegleider  01.30.0 Chef Onderhoud  02.11.0 Local Quality Man.  

 Product Manager A  04.04.0 Hoofd Logistiek  02.14.0 Procesontwikkelaar 

02.09.0 Produktontwikkelaar B 05.13.0 IT/Netwerkbeheerder 07.06.1 Product Man.Verpakking 

02.15.0 

 

Proces 04.01.5 Medew.Controlling      

 Sales Assistent   Medew.B Fin.Administr.     

 Systeembeheerder   Product Manager B      

    01.04.0 Produktieleider      

    02.11.0 Produktontwikkelaar C     

    01.35.0 Verpakkingstechnicus     

 
FUNKTIELIJST PER 1 JULI 2011 

        I 

   

II 

   

III 

   

        

01.16.1 

Ass.Machineoperato

r 

 

        

05.11.0 Kantinemedewerkster 

        

05.10.0 Schoonmaker 

 

            IV 

   

V 

   

VI 

   03.05.3 Log.Med.Heftruck 

 

01.14.1 Allround Machineoperator 02.04.2 Assistent Wasproefstation 

01.15.1 Machineoperator 

 

03.04.3 Logistiek Med.Magazijn 03.09.1 Log.Med.Goederenontvangst 

01.28.0 Prod.Medew.Proces 

 

05.09.0 

Medew.Interne 

Dienst 

 

01.27.1 Procesoperator B 

 

    

01.28.1 Procesoperator A 

     

            VII 

   

VIII 

   

IX 
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04.04.3 Magazijnchef TSN 

 

04.01.4 Adm/Log.Med.Bedrijfsbureau 04.01.4 Allround Med.Bedrijfsbureau 

05.05.2 Telefoniste/Receptioniste 02.02.0 

Analist 

Kwaliteitszorg 

  

Junior Product Manager 

    

04.04.1 Log.Med.Administratie 

 

Marketing Coördinator 

    

04.04.2 Magazijnchef 

  

Med.Crediteurenadministratie 

    

02.06.0 Medew.Kwaliteitszorg 02.03.1 Med.Onderzoek en Ontwikk. 

     

Med.Marketing & Cost.Serv. 04.01.3 Med.Materiaalvoorziening 

    

05.02.4 Medew.Personeelszaken 

 

Med.Verkoop Binnendienst 

    

01.31.2 

Monteur 

Mechanisch  

 

01.32.1 Monteur Elektro & Instrum. 

    

01.09.0 Projektbegeleider Persen 01.08.0 Procescoördinator 

 

        

04.01.2 Produktieplanner 

 

        

02.10.0 Produktontwikkelaar A 

        

05.14.0 Secretaresse 

 

            X 

   

XI 

   

XII 

   

 

Med.Financiele Adm. A  01.03.3 Arbo/Opleidingscoördinator 01.36.0 Algemeen Technicus 

 

04.01.1 Planner Lange Termijn 01.34.0 Civiel Technicus 

 

04.01.0 

Hoofd 

Bedrijfsbureau 

 01.07.0 Ploegleider 

 

01.30.0 Chef Onderhoud 

 

04.04.0 Hoofd Logistiek 

 

 

Product Manager A 

 

05.13.0 

IT/Netwerkbeheerde

r 

 

02.11.0 Local Quality Man. 

 02.09.0 Produktontwikkelaar B 04.01.5 Medew.Controlling 

 

02.14.0 Procesontwikkelaar 

 

02.15.0 

Produktontwikkelaar 

Proces 

 

Med.Financiele Adm. B 07.06.1 Product Man.Verpakking 

 

Sales Assistent 

  

Product Manager B 

     

 

Systeembeheerder 

 

01.04.0 Produktieleider 

     

    

02.11.0 Produktontwikkelaar C 

    

    

01.35.0 Verpakkingstechnicus 
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Bijlage II  
 

SALARISSCHALEN  
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Salarisschalen per 01-07-2011   (+ 2,00%) 

        

              

  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

0 functiejaren 1568,36 1582,09 1604,79 1633,03 1676,48 1746,84 1839,49 1964,20 2136,36 2311,38 2581,95 2893,66 

              1 functiejaren 1657,60 1672,47 1696,50 1726,23 1772,01 1846,37 1944,75 2076,87 2258,77 2442,94 2728,95 3058,96 

              2 functiejaren 1746,84 1762,85 1788,59 1819,50 1867,53 1946,46 2049,41 2188,41 2380,58 2575,06 2876,49 3224,27 

              3 functiejaren 1792,02 1808,02 1833,45 1865,82 1915,57 1996,21 2102,02 2245,03 2441,24 2641,40 2950,29 3307,21 

              4 functiejaren 1831,49 1846,37 1879,55 1911,58 1972,76 2051,13 2168,41 2312,53 2519,59 2719,76 3033,68 3395,30 

              5 functiejaren 1872,69 1885,28 1922,45 1955,01 2028,27 2107,19 2234,73 2377,74 2595,66 2796,42 3115,61 3483,36 

              6 functiejaren 1911,58 1924,15 1969,32 1999,10 2082,01 2162,68 2301,66 2443,53 2674,60 2873,65 3198,54 3570,32 

              7 functiejaren 1949,31 1964,75 2012,24 2043,71 2133,81 2219,30 2369,16 2511,00 2750,66 2950,30 3281,46 3658,96 

              8 functiejaren 

 

2003,09 2059,71 2088,30 2193,47 2274,21 2435,49 2576,78 2827,88 3028,66 3364,40 3747,63 

              9 functiejaren 

   

2133,47 2248,47 2329,13 2500,13 2642,55 2906,25 3105,31 3447,35 3835,72 

              10 

functiejaren 

     

2385,16 2567,65 2708,91 2982,88 3183,64 3530,29 3923,79 

              11 

functiejaren 

       

2776,40 3060,67 3260,88 3612,65 4010,75 

              12 

functiejaren 

         

3338,66 3694,46 4100,55 

              13 

functiejaren 

          

3777,96 4187,48 

              14 

functiejaren 

           

4276,16 

              
Salarisschalen per 01-07-2012   (+ 1,50%) 

        

              

  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

0 functiejaren 1591,89 1605,82 1628,86 1657,53 1701,63 1773,04 1867,08 1993,67 2168,40 2346,05 2620,68 2937,06 

              1 functiejaren 1682,47 1697,56 1721,95 1752,12 1798,59 1874,07 1973,92 2108,03 2292,65 2479,58 2769,88 3104,84 

              2 functiejaren 1773,04 1789,29 1815,42 1846,79 1895,54 1975,65 2080,16 2221,24 2416,29 2613,69 2919,64 3272,64 

              3 functiejaren 1818,90 1835,14 1860,95 1893,81 1944,30 2026,15 2133,55 2278,71 2477,86 2681,02 2994,54 3356,82 

              4 functiejaren 1858,96 1874,07 1907,75 1940,26 2002,35 2081,90 2200,93 2347,22 2557,39 2760,55 3079,19 3446,23 

              5 functiejaren 1900,78 1913,56 1951,28 1984,34 2058,69 2138,80 2268,25 2413,41 2634,59 2838,37 3162,34 3535,61 
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6 functiejaren 1940,26 1953,01 1998,86 2029,08 2113,24 2195,12 2336,19 2480,19 2714,72 2916,75 3246,51 3623,87 

              7 functiejaren 1978,55 1994,23 2042,42 2074,37 2165,82 2252,59 2404,70 2548,66 2791,92 2994,55 3330,68 3713,85 

              8 functiejaren 

 

2033,13 2090,60 2119,62 2226,37 2308,33 2472,03 2615,43 2870,30 3074,09 3414,86 3803,85 

              9 functiejaren 

   

2165,47 2282,19 2364,07 2537,63 2682,19 2949,84 3151,89 3499,06 3893,26 

              10 

functiejaren 

     

2420,94 2606,16 2749,54 3027,62 3231,40 3583,25 3982,64 

              11 

functiejaren 

       

2818,05 3106,58 3309,79 3666,84 4070,91 

              12 

functiejaren 

         

3388,74 3749,88 4162,06 

              13 

functiejaren 

          

3834,63 4250,29 

              14 

functiejaren 

           

4340,30 

               



 

29 
 

 

 

Salarisschalen per 01-01-2013   (+ 0,75%) 

        

              

  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

0 functiejaren 1603,83 1617,87 1641,07 1669,96 1714,39 1786,34 1881,08 2008,62 2184,67 2363,65 2640,33 2959,09 

              1 functiejaren 1695,08 1710,29 1734,87 1765,26 1812,07 1888,12 1988,73 2123,84 2309,85 2498,18 2790,66 3128,13 

              2 functiejaren 1786,34 1802,71 1829,03 1860,64 1909,76 1990,47 2095,76 2237,90 2434,41 2633,29 2941,54 3297,18 

              3 functiejaren 1832,54 1848,91 1874,91 1908,02 1958,89 2041,35 2149,55 2295,80 2496,44 2701,13 3017,00 3381,99 

              4 functiejaren 1872,91 1888,12 1922,06 1954,81 2017,37 2097,51 2217,44 2364,83 2576,57 2781,26 3102,28 3472,08 

              5 functiejaren 1915,04 1927,91 1965,92 1999,22 2074,13 2154,84 2285,26 2431,51 2654,35 2859,66 3186,06 3562,13 

              6 functiejaren 1954,81 1967,66 2013,86 2044,30 2129,09 2211,58 2353,71 2498,79 2735,08 2938,63 3270,86 3651,05 

              7 functiejaren 1993,39 2009,18 2057,74 2089,93 2182,06 2269,48 2422,74 2567,78 2812,86 3017,01 3355,66 3741,70 

              8 functiejaren 

 

2048,38 2106,28 2135,52 2243,07 2325,64 2490,57 2635,04 2891,82 3097,14 3440,48 3832,38 

              9 functiejaren 

   

2181,72 2299,31 2381,80 2556,67 2702,31 2971,96 3175,53 3525,30 3922,46 

              10 

functiejaren 

     

2439,09 2625,71 2770,16 3050,33 3255,63 3610,12 4012,51 

              11 

functiejaren 

       

2839,18 3129,88 3334,62 3694,34 4101,45 

              12 

functiejaren 

         

3414,16 3778,00 4193,28 

              13 

functiejaren 

          

3863,39 4282,17 

              14 

functiejaren 

           

4372,85 
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Bijlage III 

 

PROTOCOL ZIEKTEVERZUIM/WET VERBETERING POORTWACHTER 

 

Zeepfabriek dalli De Klok B.V. heeft in het kader van de verzuimbestrijding een plan van aanpak 

ontwikkeld, gericht op Preventie, Begeleiding en Re-integratie: 

 

Preventie:  sociaal beleid/Arbo; 

   leiderschap; 

   periodiek bedrijfsgeneeskundig onderzoek; 

   Arbo-doorlichting op afdelingsniveau; 

   werkplekonderzoek; 

   verzuimregistratie/verzuimpatronen. 

 

Begeleiding:  Begeleiding Arbodienst:  

UWV 

   bezoek chef/collega's/P&O 

 

Reïntegratie:  inpassingplan; 

   begeleiding. 

 

Gezien de ontwikkeling van het ziekteverzuim tot en met 1991 als gevolg van het huidige beleid binnen 

de onderneming, stellen partijen vast, op dit moment geen aanleiding te zien tot het opnemen van 

prikkels zoals overeengekomen in het Stichtingsakkoord van oktober 1991. 

 

Arbeidsongeschiktheid 

 

a. De werkgever zal samen met de OR en in consultatie met de Arbodienst 

nagaan welke functies in principe vervuld kunnen worden door  

mindervaliden. 

b. Bij de vaststelling hiervan zullen als criteria gelden: 

 de fysieke vereisten voor de betreffende functie; 

 in hoeverre het organisatorisch mogelijk is in de betreffende  functies deeltijdwerkers aan 

te stellen. 

c. De aldus genomineerde functies zullen, in het geval deze functies vacant komen, worden bezet 

door mindervalide. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de beperkingen/-

mogelijkheden van de mindervalide, teneinde hem of haar een passende functie te  

kunnen aanbieden.                  

d. Onder mindervalide wordt verstaan, die werknemers die als gevolg van een handicap niet meer 

in staat zijn hun oorspronkelijke functie te vervullen, maar wel in staat zijn om gedurende enige 

tijd per dag arbeid te verrichten. 

e. Wanneer een werknemer mindervalide wordt, zal in overleg met de Arbodienst worden vastge-

steld of hij/zij in een van de genomineerde functies kan worden geplaatst. Indien dit niet het 

geval is en/of de betrokken werknemer weigert, zal ontslag worden aangevraagd. 

f. De vakorganisaties zullen tijdens het periodiek overleg over de uitwerking van dit protocol 

worden geïnformeerd. 

 

 

Wet Verbetering Poortwachter 

 

Met betrekking tot de Wet Verbetering Poortwachter zijn partijen een protocoltekst overeengekomen 

waarin de uitgangspunten voor informatie, zorgvuldig handelen en de verantwoordelijkheden als volgt 

zijn neergelegd. 

 

Indien na afloop van het ziektewetjaar de WAO/IVA-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 

tot 100%, worden gecontinueerd. De totale periode van loondoorbetaling tot 100% van de CAO zal 
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maximaal 104 weken bedragen. 

 

Indien een medewerker in het kader van de wet Verbetering Poortwachter bij dalli De Klok B.V. in een 

andere functie met een lager salaris wordt geplaatst, is eveneens voor de duur van de herplaatsing 

artikel 7, lid 3 sub c van toepassing. Indien een medewerker gedurende de herplaatsing uitvalt zal 

artikel 16 van de CAO van toepassing zijn. 

 

De loondoorbetaling dan wel aanvulling tot 100% is tevens van toepassing indien werkgever en 

werknemer in onderling overleg besluiten de aanvraag voor een WAO/IVA-uitkering uit te stellen, met 

een maximum van 104 weken. 

 

Indien in het kader van de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer een aanbod tot 

passend werk wordt gedaan, dan zal de werkgever in eerste instantie trachten een aanbod tot intern 

passend werk te doen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met opleiding of ervaring en 

vaardigheden van de werknemer. Ook zal worden gekeken of de medewerker door middel van 

scholing of de functie door hergroepering van taken geschikt kan worden gemaakt. De werkgever is 

verplicht een aanbod tot passende arbeid zowel naar een interne als externe functie schriftelijk te 

(laten) doen. Het aanbod vermeldt tevens het wettelijk recht van de werknemer een second opinion 

aan te vragen bij de UWV. De werkgever draagt de kosten van de second opinion. 

 

De werknemer dient deze second opinion binnen 10 dagen aan te vragen. Het loon zal gedurende de 

second opinion procedure worden doorbetaald, indien deze second opinion binnen 10 dagen wordt 

aangevraagd. 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. 

 

De werkgever draagt zorg voor voorlichting aan de werknemer over de rechten en plichten 

voortvloeiend uit de Wet Verbetering Poortwachter. Dit betekent onder meer voorlichting over moment 

van ziekmelding, plan van aanpak, re-integratieverslag, aanvraag WAO/IVA-uitkering en aanvraag 

persoonsgebonden budget. 

  

De werkgever zal in overleg met de Ondernemingsraad komen tot de selectie van één of meer re-

integratie bedrijven waarmee kan worden samengewerkt in het kader van het re-integratieproces van 

werknemers. Eventueel kunnen de re-integratiediensten ook worden geleverd door de Arbo-dienst van 

de werkgever. Bij de keuze van het re-integratiebedrijf zal onder meer aandacht worden besteed aan 

zaken als privacy-reglement, maatwerk per werknemer en andere kwaliteitseisen. 
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Bijlage IV 
 

WET ARBEID EN ZORG 

Op 1 december 2001 is de wet Arbeid en Zorg in werking getreden. In deze wet zijn nieuwe en reeds 

bestaande verlofregelingen ondergebracht die het combineren van arbeid en zorg beter mogelijk 

maken. 

Hieronder volgt een korte samenvatting van de Wet Arbeid en Zorg. 

 

Kortdurend zorgverlof 

Kortdurend zorgverlof is een nieuwe verlofvorm die werknemers in staat stelt zelf gedurende korte tijd 

een ziek thuiswonend (pleeg)kind, een partner of een ouder te verzorgen. Om aanspraak te kunnen 

maken op kortdurend zorgverlof moet er sprake zijn van een noodzakelijke verzorging vanwege 

ziekte. Deze noodzaak betreft niet alleen de behoefte aan zorg, ook moet noodzakelijk zijn dat de 

werknemer die zorg verleent en dat die zorg niet op andere wijze verstrekt kan worden. 

Het verlof bedraagt voor een werknemer maximaal 2 maal de arbeidsduur per week op jaarbasis. 

Voor een werknemer die parttime werkt bestaat er recht op een evenredig deel van die dagen.  

De werknemer moet het opnemen van het kortdurende zorgverlof vooraf, onder opgave van reden, 

melden aan de werkgever. Indien dit niet mogelijk is, meldt de werknemer het opnemen van het verlof 

zo spoedig mogelijk aan de werkgever onder opgave van de reden. Bij die melding geeft de 

werknemer ook de omvang, de wijze van opneming en de vermoedelijke duur van het verlof aan. 

Het verlof gaat in op het tijdstip waarop de werknemer ervan meldt aan de werkgever. De werkgever 

kan het zorgverlof weigeren op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Als het zorgverlof eenmaal 

is ingegaan, kan de werkgever het verlof dat al is toegekend, niet meer ongedaan maken, doch wel 

beëindigen. 

De werkgever mag niet achteraf aangeven dat de werknemer geen aanspraak kan maken op het 

kortdurend zorgverlof in verband met zwaarwegende bedrijfsbelangen. 

De werkgever kan van de werknemer achteraf wel verlangen dat hij aannemelijk maakt dat er sprake 

was van noodzakelijke verzorging van een zieke.  

Voor zover het loon niet meer bedraagt dan het maximum dagloon, behoudt de werknemer gedurende 

de periode dat hij kortdurend zorgverlof geniet recht op 70% van het loon, maar ten minste op het voor 

hem geldende wettelijke minimumloon.  

Eventuele reiskosten, onkostenvergoedingen etc. worden gestaakt. 

 

Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof 

Naast het kortdurend zorgverlof geeft het calamiteitenverlof de werknemer het recht om voor de duur 

van max. 1 dag in onvoorziene spoedeisende situaties korte tijd verlof op te nemen om de eerste 

noodzakelijke voorzieningen te treffen (zoals het afhalen van een ziek kind uit het kinderdagverblijf of 

het bijwonen van de bevalling van de partner).  

De werknemer die gebruik wenst te maken van het calamiteitenverlof moet dit vooraf melden aan de 

werkgever. De werknemer moet daarbij ook de reden vermelden. Alleen als het niet mogelijk is om die 

melding vooraf te doen, kan dit achteraf maar wel zo spoedig mogelijk. 

Overigens mag de werkgever achteraf van de werknemer verlangen dat hij aannemelijk maakt dat hij 

zijn werk niet heeft kunnen verrichten wegens een van de redenen van het wettelijk calamiteitenverlof. 

De werkgever mag het verlof niet weigeren. 

Calamiteitenverlof is betaald verlof: de werknemer heeft aanspraak op volledige doorbetaling van zijn 

loon. 

Indien zowel aan de voorwaarden voor calamiteitenverlof als aan de voorwaarden voor kortdurend 

zorgverlof wordt voldaan, eindigt het calamiteitenverlof na een dag en gaat het over in kortdurend 

zorgverlof. 

 

Kraamverlof 

Het kraamverlof is een nieuwe verlofvorm die de werknemer gedurende 4 weken na de bevalling van 

de echtgenote, de geregistreerde partner, de persoon met wie hij ongehuwd samenwoont of degene 

van wie hij het kind erkent, het recht geeft op 2 dagen verlof met behoud van loon. 

Het recht bestaat vanaf de dag dat het kind thuis verblijft bij de moeder.  

 

Adoptieverlof en verlof bij pleegzorg 

Werknemers die een kind adopteren hebben recht op maximaal 4 aaneengesloten weken 
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adoptieverlof. Ook pleegouders hebben recht op maximaal vier aaneengesloten weken verlof. 

Voorwaarde is wel dat bij plaatsing van het kind in het gezin duidelijk is dat het kind duurzaam in het 

gezin wordt opgenomen. Beide ouders hebben recht op het verlof. Het recht op verlof bestaat vanaf 2 

weken voor de eerste dag van de feitelijke opneming van het kind. Het recht op verlof bestaat 

gedurende een periode van 18 weken.  

 

De werknemer moet de ingangsdatum van het verlof, voor zover mogelijk, uiterlijk 3 weken van 

tevoren aan de werkgever melden. Daarbij dient de werknemer ook aan te geven wat de omvang van 

het verlof zal zijn.  

 

Gedurende de verlofperiode van 4 weken heeft de werkgever geen loondoorbetalingverplichting. In 

plaats daarvan heeft de werknemer rechtop een uitkering op grond van de Wet Arbeid en Zorg. De 

uitkering bedraagt 100% van het dagloon, maar ten hoogste het maximum dagloon voor de 

werknemersverzekeringen. 

Hoewel de werkgever tijdens het verlof geen loondoorbetalingverplichting heeft, moet de werkgever 

over deze periode wel vakantietoeslag betalen. De opbouw van vakantiedagen loopt ook gewoon 

door. 

 

Zwangerschaps- en bevallingsverlof 

De regeling voor zwangerschaps- en bevallingsverlof die in de praktijk al bestond, is wettelijk 

vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg. De regeling is in grote lijnen hetzelfde gebleven. De 

werkneemster heeft het recht op tenminste 16 weken verlof. De werkneemster kan zelf de 

aanvangdatum van het verlof bepalen. Er bestaat recht op een verlof vanaf zes weken voor de dag na 

de vermoedelijke bevallingsdatum met als uiterste datum vier weken voor deze dag. De werkneemster 

moet de ingangsdatum van het zwangerschapsverlof uiterlijk drie weken van tevoren aan de 

werkgever melden en daarbij een zwangerschapsverklaring overleggen. 

Gedurende de periode dat het verlof wordt genoten, heeft de werkneemster recht op een uitkering op 

grond van de Wet Arbeid en Zorg. Deze bedraagt 100% van het laatste loon, maar ten hoogste het 

maximumdagloon voor de werknemersverzekeringen. De werkgever moet over de periode van verlof 

wel vakantietoeslag betalen. De opbouw van vakantiedagen loopt ook gewoon door.  

 

Ouderschapsverlof 

Het ouderschapsverlof is in de Wet Arbeid en Zorg geflexibiliseerd. Thans bestaat de mogelijkheid om 

het ouderschapsverlof in 3 gedeeltes op te nemen (elk ten minste 1 maand). Het recht op verlof 

bestaat indien de arbeidsverhouding ten minste een jaar heeft geduurd. Ouders die een meerling 

krijgen en ouders die op hetzelfde tijdstip meerdere kinderen adopteren, hebben voor elk kind recht op 

ouderschapsverlof. 

Geen recht op verlof bestaat na de datum waarop het kind de leeftijd van 8 jaar heeft bereikt. Het 

aantal uren verlof waarop de werknemer ten hoogste recht heeft, bedraagt 13 maal de arbeidsduur 

per week. Het verlof wordt per week opgenomen gedurende een aaneengesloten periode van ten 

hoogste 6 maanden.  

Het aantal uren verlof per week bedraagt ten hoogste de helft van de arbeidsduur per week.  

Als de werknemer op deze wijze (de standaardregeling) het verlof wil nemen, moet de werkgever hier 

zonder meer mee instemmen. In afwijking van de standaardregeling kan de werknemer verzoeken om 

 verlof voor een langere periode dan 6 maanden, of 

 het verlof op te delen in ten hoogste 3 perioden, waarbij iedere periode ten minste een maand 

bedraagt, of 

 meer uren verloop per week dan de helft van de arbeidsduur per week. 

De werkgever kan een dergelijk verzoek van de werknemer afwijzen indien zwaarwegende 

bedrijfsbelangen zich hiertegen verzetten.  

De werknemer moet het ouderschapsverlof 2 maanden van tevoren schriftelijk melden bij de 

werkgever. Daarbij moet dan tevens worden aangegeven wat de (vermoedelijke) datum van ingang is 

en hoe men het verlof wenst op te nemen. Deze meldingsverplichting geldt voor elk tijdvak van 

ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof is onbetaald.  
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Bijlage V 

 

PROTOCOL VAN AFSPRAKEN CAO 2011~2013 
 

Zorgverzekering 

Zoals bekend verstrekt dalli de Klok aan haar medewerkers een bijdrage van €25,-- (bruto) per maand 

in de zorgverzekering indien deze medewerkers zijn aangesloten bij de collectieve zorgverzekeraar 

van het bedrijf. Partijen hebben afgesproken dat deze bijdrage per 1 januari 2012 zal gelden voor alle 

medewerkers die een zorgverzekering hebben. Voor die medewerkers die niet verzekerd zijn bij de 

collectieve zorgverzekeraar van het bedrijf geldt dat zij moeten kunnen aantonen dat zij per 1 januari 

2012 vergelijkbaar verzekerd zijn voor fysiotherapie en psychologische hulp. 

 

Vakantiedagen kopen/verkopen 

Een belangrijke uitkomst van de werkgroep levensfasebeleid is de introductie van de mogelijkheid om 

vakantiedagen te kunnen kopen/verkopen. Partijen hebben afgesproken dat de medewerkers in 2012 

de mogelijkheid krijgen om 5 (bovenwettelijke) vakantiedagen (per jaar) te kunnen kopen en 2 

(bovenwettelijke) vakantiedagen (per jaar) te kunnen verkopen. Uitdrukkelijke voorwaarde van dalli De 

Klok om dagen te kunnen kopen is dat het vakantiesaldo van de betreffende medewerker in dat geval 

op 0 staat of uitkomt. Deze pilot zal na 1 jaar worden geëvalueerd tijdens het periodiek overleg met de 

vakorganisaties. 

 

Werkgroep pensioenuitwerking 

Partijen gaan met elkaar in gesprek over de (mogelijke) uitkomsten van het pensioenakkoord. 

Immers, doorwerken tot ná je 65
ste

 jaar vereist zorgvuldige afstemming met alle partijen. In deze 

werkgroep komen vragen aan de orde die te maken hebben met doorwerken na 65 jaar, de 

ingangsdatum van de AOW in relatie tot de ontslag- en pensioendatum etc. 

 

Mantelzorg 

Steeds meer medewerkers hebben naast hun werkzaamheden bij dalli een taak als mantelzorger. 

Mantelzorg en werk zijn te combineren, mits er bewust mee omgegaan wordt. Dan kan overbelasting 

worden voorkomen en kunnen medewerkers een balans vinden tussen werk en zorgtaken. Daarbij zijn 

maatwerkoplossingen bespreekbaar die aan de belangen van zowel mantelzorger als dalli 

tegemoetkomen. 

 

Levensfasebeleid 

Partijen zullen gedurende de looptijd met elkaar verder spreken over het levensfasebeleid. Gezien de 

leeftijdsopbouw van onze organisatie zullen in de toekomst vanwege diverse bepalingen knelpunten 

ontstaan. Ideeën voor een mogelijke oplossingsrichting willen wij graag samen met u bespreken en 

vastleggen. 

Te denken valt o.a. aan de bepaling ploegendienst 55 jaar en ouder (artikel 8 lid 5.b3 en 5d), 

ouderendagen (artikel 11 lid 4), geoorloofd verzuim (artikel 10, lid 1.j), benefitshop, thuiswerken, 

mantelzorg. Externe ondersteuning kan hierbij worden ingeschakeld, mits de kosten binnen redelijke 

grenzen blijven. Indien mogelijk kunnen uitkomsten tussentijds geïmplementeerd worden. 

 

Vakantiewetgeving 

De CAO van dalli De Klok zal worden aangepast aan de nieuwe vakantiewetgeving. De wetgeving 

gaat in per 1 januari 2012 en houdt o.a. het volgende in: 

 

 vanaf 1 januari 2012 wordt bij ziekte niet meer over de laatste 6 maanden van de ziekte 

vakantie opgebouwd, maar over de volledige ziekteperiode 

 wettelijke vakantiedagen vervallen een ½ jaar na het vakantiejaar waarin ze zijn opgebouwd. 

 vakantie van werknemers kan tijdens ziekte / re-integratie naar redelijkheid en billijkheid in 

overleg worden afgeboekt op het vakantiesaldo. 

 

Werkkostenregeling 

Partijen hebben afgesproken om in 2011 en 2012 gebruik te maken van de overgangsregeling in de 

Werkkostenregeling. 



 

35 
 

 

 

Werkgeversbijdrage 

Gedurende de looptijd van deze CAO zal de werkgever de jaarlijkse AWVN-bijdrage aan vakbonden 

continueren. 

 

CAO-boekje 

Partijen streven er naar om binnen 2 maanden een CAO-boekje beschikbaar te hebben. 
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Bijlage VI 

 

REGELING VARIABELE WERKTIJDEN DAGDIENSTMEDEWERKERS DALLI DE KLOK BV 
 
 

Begrippen 

Artikel 1 

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: 

 

- bedrijfstijd: de tijd, waarbinnen de medewerker in de gelegenheid is zijn werkzaamheden 

te verrichten en de organisatie-eenheden hun diensten aanbieden; 

- werktijd: de tijd, die de medewerker feitelijk per dag dan wel per week werkt. 

 

De regeling variabele werktijden is van toepassing op alle dagdienst-medewerkers behalve 

receptiemedewerkers. Receptiemedewerkers zijn werkzaam tussen 8.00 uur en 17.00 uur. 

 

Voor wat betreft bedrijfstijd en werktijden ploegendienst wordt verwezen naar de CAO en geldt de 

regeling variabele werktijden niet. 

 

Bedrijfstijd 

Artikel 2 

De bedrijfstijd bij dalli de Klok BV is gelegen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 

18.00 uur. 

 

Werktijd per dag en per week 

Artikel 3 

1. De medewerker, die in een voltijddienstverband werkzaam is, werkt formeel 5 dagen per week, 8 

uur per dag. 

2. Extra gewerkte uren mogen niet leiden tot minder dagen per week werken. 

3. Een positief saldo mag niet in verlofdagen worden omgezet. 

 

Verrekening 

Artikel 4 

De tijdbasis is 1 kalendermaand. Aan het einde van de maand vervallen de plusuren boven de 10. 

Minuren worden wekelijks verrekend met de plusuren. Indien er geen plusuren zijn, vindt verrekening 

plaats met de snipperuren. 

 

Overwerk 

Artikel 5 

Van overwerk in de zin van deze regeling is eerst sprake, indien een medewerker daartoe een 

opdracht ontvangt van zijn direct leiding-gevende en voor zover de extra gewerkte uren ontstaan na 8 

uur werktijd (bij fulltime). 

 

Bijzondere gevallen 

Artikel 6 

De plantmanager kan in bijzondere gevallen toestaan, dat in afwijking van het bepaalde in artikel 4 

een compensatieregeling wordt getroffen voor extra gewerkte uren, die het toegestane maximum per 

dag, week of maand overschrijden. 
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Bijlage VII 

 

FINANCIERING VROEGPENSIOEN 

 

De optie inkoop uit het verleden krijgt van beide partijen de voorkeur omdat dit een oplossing is 

waarbij de toekomstige uitkering gegarandeerd is. Bij een beschikbare premieregeling is dat niet het 

geval. 

 

Deze optie heeft tot gevolg dat er een gat van € 100.000,-- ontstaat. Dit gat wordt als volgt gedicht: 
 

- Er wordt jaarlijks € 30.000,-- gereserveerd ter compensatie van de vroegere 

werkgeversbijdrage voor de premiespaarregeling. In deze “pot” zit inmiddels € 60.000,--. 
 

- In 2006 wordt het gat van € 100.000,-- gedicht met deze € 60.000,--. Daarnaast wordt de 

werknemersbijdrage voor de pensioenpremie met 1% verhoogd. Dit levert ongeveer  

€ 30.000,-- op. dalli De Klok draagt het restant bij. 
 

- Voor 2007 en volgend geldt:  
 

- Reservering premiespaarregeling  €  30.000,-- 

- Verhoging pensioenpremie 1%  €  30.000,-- 

- Inleveren 1 vakantiedag   €  20.000,--*  

- Bijdrage dalli De Klok   €  25.000,-- 

-      Totaal   € 105.000,-- 
 

* Geldig tot en met 31 december 2008. 

 

Als in de praktijk blijkt dat dit bedrag ontoereikend is, zal er opnieuw overleg plaatsvinden tussen de 

directie van dalli De Klok en de vakorganisaties. 

 

Mocht de fiscus de pensioenregeling van dalli De Klok eventueel als “bovenmatig” beschouwen, dan 

zullen de vakbonden hun medewerking verlenen m.b.t. het afleggen van een verklaring dat alle 

betrokken partijen hun uiterste best doen en hebben gedaan om deze bovenmatigheid te voorkomen. 

 


