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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 

Tussen de ondergetekenden 

adidas Logistic Services B.V. 

als partij ter ene zijde 

en

de FNV Bondgenoten te Amsterdam 

de Unie te Culemborg 

elk als partij ter andere zijde 

is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan. 
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ALGEMENE ARTIKELEN 

Artikel 1 Definities  

In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

a. Werkgever
De partij ter ene zijde. 

b. Vakvereniging 
Elk der partijen ter andere zijde. 

c. Werknemer
De werknemer (m/v) in dienst van de werkgever, die de leeftijd van 65 jaar nog niet 
heeft bereikt en waarvan de functie is opgenomen in bijlage I van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst. Als werknemer in de zin van deze 
overeenkomst wordt niet beschouwd de stagiair en de vakantiewerker. 

d. Maand
Een kalendermaand. 

e. Week
Een tijdvak van 7 etmalen, waarvan het eerste aanvangt bij het begin van de eerste 
dienst op maandagochtend. 

f. Dienstrooster 
Een arbeidstijdregeling die aangeeft op welke tijdstippen de werknemer zijn 
werkzaamheden aanvangt, onderbreekt en beëindigt. 

g. Basismaandsalaris 
Het salaris als opgenomen in bijlage II.  

h. Maandsalaris 
Het basismaandsalaris, vermeerderd met eventuele onregelmatigheidstoeslag. 

i. Uursalaris 
1/174 van het maandsalaris. 

j. Functievolwassen leeftijd 
De leeftijd waarop in de desbetreffende leeftijdsschaal de daar vermelde maximale 
leeftijd wordt overschreden. 

k. Ondernemingsraad 
De ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden. 

l. BW
Burgerlijk Wetboek (Boek 7, titel 10). 

m.Partner
De wettelijke echtgeno(o)t(e) of de geregistreerde partner of de partner met wie de 
werknemer blijkens een schriftelijke verklaring van de gemeentelijke 
basisadministratie duurzaam samenleeft op eenzelfde adres. 
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HOOFDSTUK 1 DE OVEREENKOMST 

Artikel 2 Duur van de overeenkomst 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2006 en eindigt op 
31 december 2007 van rechtswege, derhalve zonder dat enige opzegging is vereist. 

Artikel 3 Tussentijdse wijzigingen 

1. In geval van ingrijpende veranderingen in de sociaal-economische verhoudingen in 
Nederland, zijn partijen bevoegd ook tijdens de duur van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst wijzigingen in de salarisbepalingen of arbeidsvoorwaarden aan 
de orde te stellen. 

2. Indien over de voorgestelde wijzigingen binnen twee maanden, nadat deze aan de 
orde zijn gesteld, geen overeenstemming wordt bereikt, is de partij die de 
wijzigingen heeft voorgesteld gerechtigd deze collectieve arbeidsovereenkomst met 
een termijn van een maand per aangetekend schrijven aan alle overige partijen op 
te zeggen. 

3. Indien de overheid wettelijke maatregelen treft zoals m.b.t. de loonvorming, de 
sociale verzekeringswetten of de arbeidsduur die de tussen partijen overeengekomen 
afspraken wezenlijk raken, vervallen de desbetreffende bepalingen uit deze 
overeenkomst met ingang van de datum waarop deze maatregelen in werking 
treden. Partijen zullen zo spoedig mogelijk terzake overleg plegen en vaststellen 
welke bepalingen zullen gelden. Indien nodig zullen partijen tussentijds tijdelijke 
voorzieningen treffen totdat overeenstemming is bereikt over de nieuwe bepalingen. 
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HOOFDSTUK 2 VERPLICHTINGEN 

Artikel 4 Verplichtingen werkgever 

1. Algemeen
a. De werkgever verplicht zich deze collectieve arbeidsovereenkomst naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid na te komen.  

b. De werkgever verplicht zich generlei actie te voeren of te steunen, die tot doel 
heeft wijziging te brengen in de volgens deze collectieve arbeidsovereenkomst 
geregelde arbeidsvoorwaarden. Het bepaalde in artikel 3 valt hier niet onder. 

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

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

2. Werkgelegenheid 
a. De werkgever zal de vakverenigingen, indien zij de wens daartoe te kennen geven, 

één keer per jaar informeren over de algemene gang van zaken in de 
onderneming. 

b. De werkgever zal gedurende de looptijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst 
niet overgaan tot gedwongen collectieve ontslagen als bedoeld in de Wet melding 
collectief ontslag, tenzij bijzondere omstandigheden ingrijpen onvermijdelijk 
maken. Indien dit laatste het geval is zal de werkgever tijdig in overleg treden met 
de vakverenigingen en de ondernemingsraad.  

c. Indien partijen bij deze collectieve arbeidsovereenkomst in het hiervoor bedoelde 
geval niet tot overeenstemming kunnen komen, behoudt de werkgever zich het 
recht voor die beslissingen te nemen, die hij in het belang van het bedrijf 
noodzakelijk acht. 

3. Arbeidsomstandigheden 
De werkgever is gehouden zorg te dragen voor goede arbeidsomstandigheden in het 
bedrijf en daarbij de belangen van de werknemer te behartigen, een en ander zoals 
een goed werkgever betaamt. De werkgever dient daartoe de nodige aanwijzingen en 
voorschriften te geven, zonodig veiligheidsmiddelen ter beschikking te stellen en zorg 
te dragen voor medische begeleiding.  

Artikel 5 Verplichtingen vakvereniging 

1. De vakvereniging verplicht zich deze collectieve arbeidsovereenkomst naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid na te komen. 

2. De vakvereniging verbindt zich met alle haar ten dienste staande middelen nakoming 
van deze overeenkomst door haar leden te bevorderen en generlei actie te voeren of 
te bevorderen, die beoogt wijziging te brengen in deze collectieve 
arbeidsovereenkomst onverminderd het bepaalde in artikel 3.  
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Voorts verbinden zij zich hun krachtige medewerking aan de werkgever te verlenen 
tot een ongestoorde voortzetting van het bedrijf (ook indien een actie door derden is 
of wordt veroorzaakt). 

3. De vakverenigingen verplichten zich te zullen bevorderen dat hun leden een 
individuele arbeidsovereenkomst tekenen, waarin deze collectieve 
arbeidsovereenkomst van toepassing wordt verklaard. 

Artikel 6 Verplichtingen werknemer 

1. De werknemer is gehouden de belangen van de onderneming van de werkgever als 
een goed werknemer te behartigen, ook indien daartoe geen uitdrukkelijke opdracht 
is gegeven. De werknemer zal alle in de onderneming geldende regels naleven. 

2. De werknemer is gehouden alle hem door of namens de werkgever opgedragen 
werkzaamheden, voor zover deze redelijkerwijze van hem kunnen worden verlangd, 
zo goed mogelijk uit te voeren en daarbij alle verstrekte aanwijzingen en 
voorschriften in acht te nemen. 

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

4. De werknemer is gehouden ook buiten de in het dienstrooster aangegeven uren arbeid 
te verrichten, voor zover de werkgever de desbetreffende wettelijke voorschriften en 
de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst in acht neemt.  

5. Indien de werknemer al dan niet tegen beloning enigerlei arbeid voor derden of als 
zelfstandige werkzaamheden wil gaan verrichten, dient hij dit schriftelijk ten minste 
een week van tevoren aan de werkgever te melden. Het is de werknemer verboden 
deze werkzaamheden aan te vangen indien de werkgever daartegen schriftelijk 
bezwaar maakt. 
Indien de werknemer bij de aanvang van de arbeidsovereenkomst 
nevenwerkzaamheden verricht, dient hij dit onverwijld aan de werkgever schriftelijk 
mede te delen. 
De werkgever is bevoegd een werknemer die deze bepalingen niet nakomt gedurende 
maximaal 3 dagen, zonder behoud van inkomen te schorsen en in geval van herhaling 
zal de werkgever dit beschouwen als een dringende reden als bedoelt in artikel 678 
BW.
De werknemer die arbeidsongeschikt wordt als gevolg van het verrichten van 
nevenwerkzaamheden heeft geen aanspraak op de in artikel 19 geregelde 
aanvullingen. 

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

7. De werknemer is gehouden bij de arbeid de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid 
in acht te nemen ter vermijding van gevaren voor de veiligheid of gezondheid van 
hemzelf of van anderen dan wel met het oog op het welzijn in verband met de 
arbeid, een en ander zoals een goed werknemer betaamt.  
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Met inachtneming van het bepaalde in de Arbo-wet dient de werknemer de ter zake 
gegeven aanwijzingen en voorschriften na te leven, de ter beschikking gestelde 
veiligheidsmiddelen daadwerkelijk te gebruiken en volgens de geldende voorschriften 
mee te werken aan medische begeleiding. 

8. De werknemer die voornemens is een verbintenis jegens de overheid aan te gaan, 
behoeft daartoe de schriftelijke toestemming van de werkgever. 
De werknemer, die reeds voor de indiensttreding een verbintenis als bedoeld in de 
eerste volzin is aangegaan, is verplicht dit onverwijld aan de werkgever schriftelijk 
mede te delen. 

9. De werknemer is gehouden een individuele arbeidsovereenkomst te tekenen, waarin 
deze collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing wordt verklaard. 

10.Indien de werkgever ter zake van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer tegen 
één of meer derden een vordering tot schadevergoeding kan doen gelden, zal de 
werknemer de daartoe benodigde informatie verstrekken. Indien de werknemer dit 
weigert, heeft hij geen recht op de in artikel 19 genoemde aanvullingen. 

11.De werknemer is verplicht om bij een controle binnen het bedrijf door de 
Arbeidsinspectie, de Belastingdienst, de Uitvoeringsinstelling (UWV), de Sociale 
Verzekeringsbank of de vreemdelingendienst van de politie een geldig 
identiteitsbewijs te tonen. Bij deze controle geldt een Nederlands rijbewijs als geldig 
identiteitsbewijs. 
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HOOFDSTUK 3  INDIENSTTREDING EN BEEINDIGING 

Artikel 7 Indiensttreding 

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

2. De arbeidsovereenkomst 
Onverminderd het hiervoor bepaalde, wordt de arbeidsovereenkomst aangegaan: 
a. hetzij voor onbepaalde tijd 
b. hetzij voor een bepaalde tijd of voor het verrichten van een bepaald geheel van 

werkzaamheden. 

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

Artikel 8 Beëindiging 

1. Behoudens in geval van ontslag op staande voet wegens een dringende reden in de 
zin van de artikelen 678 en 679 BW en behoudens tijdens of aan het einde van de 
proeftijd als bedoeld in artikel 7 lid 1, in welke gevallen de arbeidsovereenkomst 
wederzijds met onmiddellijke ingang kan worden opgezegd, neemt de 
arbeidsovereenkomst een einde: 

Bij werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: 
- door opzegging door de werkgever met een termijn conform artikel 672 lid 2 BW 

van ten minste één maand; 
- door opzegging door de werknemer met een termijn genoemd in 672 lid 3 BW van 

één maand. 
De opzegging dient zodanig te geschieden dat het einde van de arbeidsovereenkomst 
samenvalt met het einde van een maand. 

Bij werknemer met een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd: 
van rechtswege: 
- op de kalenderdatum of 
- op de laatste dag van het tijdvak of bepaald geheel van werkzaamheden, 

genoemd in de individuele arbeidsovereenkomst. 

2. De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op de laatste dag van de maand, 
waarin de werknemer de 65-jarige leeftijd heeft bereikt. 

3. De arbeidsovereenkomst eindigt ook van rechtswege op het moment dat de 
werknemer op grond van het in de onderneming geldende pensioenreglement 
pensioengerechtigd wordt, zonder dat hiertoe enige opzegging is vereist. 
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HOOFDSTUK 4 DIENSTROOSTER EN ARBEIDSDUUR 

Artikel 9 Dienstroosters 

1. Algemeen
Het werkaanbod heeft gedurende het jaar een sterk wisselend patroon waardoor 
werkweken en dienstroosters door het jaar heen kunnen wisselen.  

2. Arbeidstijd
De normale netto arbeidstijd is gemiddeld 1845 uur op jaarbasis (gemiddeld 40 uur 
per week) en wordt jaarlijks op basis van de volgende formule vastgesteld: 

Aantal kalenderdagen, verminderd met:  
- de zater- en zondagen;  
- de nationale feestdagen zoals beschreven in artikel 11 en vallend binnen de 

werkweek
- de vakantiedagen 

vermenigvuldigd met acht uren per dag. 

3. Werkweek 
De werkweek omvat de eerste vijf dagen van de week. De werkweek kan variëren 
van 32 uur tot 45 uur per week. 

4. Dagdienstvenster
In dagdienst wordt er gewoonlijk gewerkt tussen 07:00 en 19:00 uur. 

5. Dienstrooster 
Werknemer werkt volgens een van de volgende dienstroosters: 

- dagdienstrooster dat een tijdvak van een werkweek omvat; 
- tweeploegendienstrooster waarbij regelmatig van dienst wordt gewisseld en één 

van de diensten een ochtend- en een avonddienst is. 

Werknemer ontvangt van werkgever de mededeling van het dienstrooster waarin hij 
zijn werkzaamheden verricht, inclusief op de werknemer van toepassing zijnde  
lunchpauze en voor zover dit uit het werkproces voortvloeit een koffiepauze met 
behoud van basismaandsalaris (twee maal een kwartier).  

6. Samenstelling rooster 
Werkgever stelt, in overleg met de ondernemingsraad, de roosters samen, zodanig 
dat werknemer 28 dagen voor aanvang mededeling kan worden gedaan van het 
rooster waarin werknemer werkzaam zal zijn.  

Op basis van het geprognosticeerde werkaanbod en de daarin voorkomende piek- en 
dalperioden wordt bepaald hoeveel uur per week er in welke periode volgens rooster 
gewerkt moet worden.  

Werkgever kan per jaar een maximaal aantal weken in het rooster opnemen 
waarvoor het aantal te werken uren vooraf niet is vastgelegd. Voor 2006 en 2007 is 
het maximum aantal weken vastgesteld op 4. Op basis van het daadwerkelijke 
werkaanbod wordt het aantal uren binnen de bandbreedte als beschreven in lid 3 
van dit artikel door werkgever, vijf werkdagen voorafgaand, vastgesteld. 
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Partijen gaan er vanuit dat het roosteren op basis van werkaanbod ook de 
mogelijkheid biedt om binnen het rooster in enigerlei mate rekening te houden met 
roosterwensen van werknemer.   

7. De toeslag voor het werken in twee ploegendiensten is beschreven in artikel 17. 

Artikel 10 Overwerk  

1. Overwerk 

a. Een overschrijding van de volgens rooster te werken arbeidsduur van 15 minuten 
of minder en de overdracht van werkzaamheden in een ploegendienst wordt 
geacht deel uit te maken van de normale werkweek en is geen overwerk. 

b. Wanneer in opdracht van werkgever arbeid is verricht waardoor de volgens 
rooster te werken arbeidstijd zoals beschreven in artikel 9 lid 6 wordt 
overschreden is er sprake van overwerk. 

2. Compenseren overwerk in vrije tijd 

a. Werknemer kan overwerk compenseren in vrije tijd indien de 
bedrijfsomstandigheden dit naar het oordeel van werkgever toelaten. 

b. De te compenseren vrije tijd komt overeen met het aantal uren overwerk en 
wordt in halve of hele werkdagen of diensten opgenomen. De overwerktoeslag 
wordt uitbetaald en komt niet voor compensatie in vrije tijd in aanmerking. 

c. Indien werknemer, door arbeidsongeschiktheid of bijzondere omstandigheden 
zoals bedoeld in artikel 13, niet in staat is geplande tijd voor tijd op te nemen, 
zal werkgever na overleg met werknemer nieuwe tijdstippen vaststellen waarop 
deze tijd alsnog zal worden opgenomen.  

3. De beloning van overwerk is beschreven in artikel 17.  

Artikel 11 Zon- en feestdagen 

Onder feestdagen wordt in deze collectieve arbeidsovereenkomst verstaan: 
1. Nieuwjaarsdag, de beide paasdagen, hemelvaartsdag, de beide pinksterdagen, de 

beide kerstdagen, Koninginnedag en in lustrumjaren 5 mei ter viering van de 
nationale bevrijdingsdag (voor de eerste maal in het jaar 2010). 

2. Voor de toepassing van dit artikel en de andere artikelen van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst worden de zon- en feestdagen geacht een tijdvak van 24 
aaneengesloten uren te omvatten, dat aanvangt op 0.00 uur van de betrokken zon- of 
feestdag.

3. Op zon- en feestdagen wordt als regel niet gewerkt, tenzij het arbeid in 
ploegendienst betreft volgens het geldende dienstrooster dan wel de 
bedrijfsomstandigheden dit noodzaken. 



CAO adidas Logistic Services B.V. 1 januari 2006 tot en met 31 december 2007 

versie : 8 juni 2006 12 / 40

4. Indien op een op maandag tot en met vrijdag vallende feestdag niet wordt gewerkt, 
wordt het inkomen over die feestdag normaal doorbetaald. 

Artikel 12  Vakantie 

1. Vakantiejaar 

Het vakantiejaar valt samen met het kalenderjaar. 

2. Vakantieduur 

a. Werknemer heeft per vakantiejaar recht op vakantie met behoud van 
basismaandsalaris van 200 uren. 

b. Afhankelijk van de leeftijd of dienstverband van werknemer, op 1 januari van het 
vakantiejaar, heeft werknemer met behoud van basismaandsalaris recht op extra 
dagen of diensten: 

leeftijd   extra uren 
40 jaar     8  
45 jaar   16  
50 jaar   24  
55 jaar    32  
60 jaar   40  
61 jaar   48  
62 jaar   56 
63 jaar   64 
64 jaar   72 

dienstjaren  extra uren 
10 dienstjaren    8  
15 dienstjaren  16  
20 dienstjaren  24  
25 dienstjaren  32  
30 dienstjaren  40  

De dagen worden toegekend op basis van leeftijd of op basis van het aantal 
dienstjaren wanneer werknemer hieraan eerder voldoet. Te allen tijde prevaleert 
het hoogste aantal dagen. Wanneer mocht blijken dat de wijze van toewijzen van 
dagen strijdig is met wetgeving zullen partijen hierover in overleg treden. 

3. Berekening vakantie bij indiensttreding en ontslag 

a. Werknemer die slechts een deel van het vakantiejaar in dienst van werkgever is, 
heeft recht op een evenredig deel van de hiervoor in lid 2 genoemde vakantie. 

b. Voor de berekening van de vakantie wordt werknemer die voor of op de 15e van 
een maand in dienst treedt dan wel de dienst verlaat, geacht op de eerste van 
die maand in dienst te zijn getreden dan wel de dienst te hebben verlaten. 

c. Wanneer werknemer ná de 15e van een maand in dienst treedt dan wel de dienst 
verlaat, wordt hij geacht op de eerste van de navolgende maand in dienst te zijn 
getreden dan wel de dienst te hebben verlaten. 
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4. Het niet verwerven van vakantie gedurende onderbreking van de werkzaamheden 

Werknemer verwerft geen vakantie over de tijd dat werknemer de werkzaamheden 
niet verricht en als gevolg daarvan geen aanspraak op loon heeft.  

5. Aaneengesloten vakantie 

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

b. Het tijdstip van de aaneengesloten vakantie wordt door werkgever 
overeenkomstig de wens van werknemer vastgesteld, tenzij gewichtige redenen 
zich daartegen verzetten. Als regel zal de aaneengesloten vakantie in de periode 
mei tot en met september worden genoten. 

c. Werkgever kan, indien daartoe gewichtige redenen zijn, na overleg met 
werknemer, het vastgestelde tijdvak van de vakantie wijzigen. Wanneer 
werknemer hierdoor schade lijdt wordt deze door werkgever vergoed. 

6. Snipperdagen 

a. Werkgever kan ten hoogste 3 dagen als verplichte vakantie aanwijzen. Het 
vaststellen van deze dagen geschiedt in overleg (instemming) met de 
ondernemingsraad. Aangewezen dagen worden tijdig, minimaal een maand voor 
de datum waarop de dag is vastgesteld, aan werknemer bekend gemaakt. 

b. Werknemer kan de overblijvende vakantie opnemen wanneer dat door hem wordt 
gewenst, tenzij de eisen van het bedrijf zich hiertegen naar het oordeel van 
werkgever verzetten. 

7. Vakantie wegens bedrijfsomstandigheden 

Indien werkgever het bedrijf of een gedeelte van het bedrijf tijdelijk moet stop 
zetten als gevolg van een calamiteit of een onvoorziene grote terugval in 
werkaanbod en gedurende (een deel van) die stopzetting aan alle of een deel van 
werknemers vakantie te geven, zal de betrokken werknemer de daartoe 
noodzakelijke vakantie in het door werkgever aangewezen tijdvak dienen op te 
nemen. Werkgever stelt het hiervoor bedoelde tijdvak vast na instemming met de 
ondernemingsraad. 

8. Arbeidsongeschiktheid en vakantie 

a. Werknemer bouwt bij volledige arbeidsongeschiktheid vakantie op over maximaal 
de laatste zes maanden van de arbeidsongeschiktheid. 

b. Wanneer werknemer volledig arbeidsongeschikt is en (kort) met vakantie wil 
moet werkgever daarvoor toestemming geven. Werkgever zal zich daarbij 
baseren op het advies van de arts van de Arbo-dienst. De dagen zijn 
vakantiedagen als ware werknemer arbeidsgeschikt.

c. Werknemer bouwt bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid vakantie op als ware 
hij volledig arbeidsgeschikt.  
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Wanneer werknemer vakantie of snipperdagen opneemt worden deze in 
mindering gebracht op de vakantierechten als ware werknemer volledig 
arbeidsgeschikt. 

9. Samenloop vakantie en arbeidsongeschiktheid 

a. Indien werknemer arbeidsongeschikt wordt tijdens de vastgestelde 
aaneengesloten vakantie worden de dagen waarop de verhindering zich voordoet, 
niet als vakantie geteld wanneer: 

- de arbeidsongeschiktheid door werkgever wordt geaccepteerd, waarin het 
advies van de arts van de Arbo-dienst wordt meegewogen;  

- dan wel door een medische verklaring wordt gestaafd;  
- respectievelijk over die dagen een wettelijke uitkering ter zake van ziekte is 

ontvangen.

b. Werknemer dient werkgever zo spoedig mogelijk van de verhindering mededeling 
te doen en zich te houden aan de controlevoorschriften. 

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

10. Vakantie bij ontslag 

a. Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal werknemer - voor zover de 
bedrijfsomstandigheden dit toelaten - in de gelegenheid worden gesteld de hem 
nog toekomende vakantie op te nemen. Deze vakantie mag echter niet eenzijdig 
in de termijn van opzegging worden vastgesteld. 

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

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

d. Werkgever reikt werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst een 
verklaring uit waaruit blijkt hoeveel vakantie is uitbetaald. 

11. Niet opgenomen vakantie 

Indien de wettelijke vakantie (20 van 25 dagen) als bedoeld in lid 2 onder a niet 
binnen 3 maanden direct volgend op het einde van het vakantiejaar waarin zij is 
verworven is opgenomen, zal werkgever na overleg met werknemer tijdstippen 
vaststellen waarop werknemer deze vakantie zal opnemen. 

12. Verjaring 

Vakantie die niet is opgenomen en niet voor een ander doel is bestemd verjaart na 5 
jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan. 
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13. Uitvoeringsbepaling

Werkgever kan met instemming van de ondernemingsraad bepalen, dat werknemer, 
behoudens in geval van overmacht, de aanvraag voor vakantie vóór een bepaald 
tijdstip moet indienen. 

Artikel 13 Bijzonder verlof 

Werknemer kan in de navolgende gevallen doorbetaald verlof opnemen mits werknemer 
zo mogelijk tenminste één dag van tevoren en onder overlegging van bewijsstukken aan 
werkgever van het verzuim kennis geeft en de gebeurtenis in het desbetreffende geval 
bijwoont. Bijzonder verlof wordt doorbetaald op basis van het op de bijzonder verlofdag 
voor werknemer geldend basismaandsalaris dan wel maandsalaris. Wanneer op de 
bijzonder verlof het maandsalaris van toepassing is, worden per maand maximum 2 
dagen en per twee maanden 4 dagen op basis van het maandsalaris doorbetaald. Voor 
eventueel meerdere dagen geldt het basismaandsalaris: 

Huwelijk en geboorte        dagen 
- bij ondertrouw van werknemer      1  
- 2 dagen huwelijk van werknemer     2  
- huwelijk van een kind, broer, zuster, zwager, schoonzuster  

of één der ouders of schoonouders     1  
- 25 of 40 jarig huwelijk werknemer     1  
- 25, 40, 50, 60 of 70 jarig huwelijk van de ouders 

of schoonouders        1  
- bij de bevalling van de partner      2  
- kraamverlof binnen 4 weken na de bevalling op te nemen  2  

Overlijden
- overlijden van de partner of een inwonend tot het gezin 

behorend eigen, stief of pleegkind van werknemer te  
rekenen vanaf de dag van overlijden     4  

- ouder, schoonouder, pleegouder, niet inwonende  
kinderen van werknemer       2  

- broer, zuster, zwager, schoonzuster, grootouder van  
werknemer of diens partner, kleinkind van werknemer   1  

Jubilea
- 25 jarig dienstjubileum van werknemer     1 
- 40 jarig dienstjubileum van werknemer     1 

Verhuizen per kalenderjaar maximaal     2  

Huisarts, tandarts en specialist 
Gedurende een door werkgever naar billijkheid te bepalen tijdsduur voor zover het 
bezoek niet in de vrije tijd van werknemer kan geschieden: 

- maximaal 2 uur voor het noodzakelijk bezoek 
aan huisarts of tandarts; 

- maximaal 4 uur voor het noodzakelijk bezoek  
aan een specialist. 
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Calamiteitenverlof 
Werknemer kan een beroep doen op calamiteitenverlof wanneer werknemer zijn arbeid 
niet kan verrichten wegens zeer persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld de eerste 
opvang van een plotseling ziek kind). Werkgever bepaalt of het verlof wordt toegekend 
en voor welke korte naar billijkheid te berekenen tijd. 

Kortdurend zorgverlof 
Werknemer kan per jaar maximaal 10 dagen (na rato wanneer werknemer parttime 
werkt) zorgverlof opnemen om de zorg op zich te nemen voor de partner of andere zieke 
thuiswonende gezinsleden wanneer de zorg niet op een andere wijze georganiseerd kan 
worden. Loondoorbetaling vindt plaats op basis van 70% van maximaal het voor 
werknemer geldend dagloon. De werkgever kan het verlof op grond van zwaarwichtig 
bedrijfsbelang weigeren. 

Voor alle hiervoor genoemde bijzonder verlofvormen geldt dat bij gebleken misbruik 
geen doorbetaling van het basis- dan wel maandsalaris plaatsvindt. 
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HOOFDSTUK 5  SALARIS EN TOESLAGEN 

Artikel 14 Salaris 

1. Algemeen

a. Functies van werknemers zijn of worden op basis van een systeem van 
functiewaardering ingedeeld in functiegroepen. 
De indeling is vermeld in bijlage I. 

b. Bij elke functiegroep behoort een salarisschaal, welke een gedeelte omvat dat 
gebaseerd is op de leeftijd van werknemer en een gedeelte dat gebaseerd is op 
periodieken. De salarisschalen zijn opgenomen in bijlage II. 

c. Werknemer ontvangt schriftelijk mededeling van de functiegroep waarin zijn 
functie is ingedeeld, de salarisschaal waarin hij is ingedeeld, de hoogte van het 
salaris en voorzover van toepassing de leeftijd, waarop zijn salaris is gebaseerd. 

2. Leeftijdsschaal

Werknemer die de in zijn salarisschaal geldende functievolwassen leeftijd nog niet 
heeft bereikt, valt onder de leeftijdsschaal en ontvangt het basismaandsalaris dat 
met zijn leeftijd overeenkomt. 
Wijziging treedt op met ingang van de maand waarin de verjaardag van werknemer 
valt.

3. Periodiekenschaal 

a. Werknemer die de voor hem geldende functievolwassen leeftijd heeft bereikt, 
wordt beloond volgens de periodiekenschaal. Herziening van het 
basismaandsalaris vindt in beginsel éénmaal per jaar op 1 januari plaats. Deze 
herziening bestaat uit toekenning van geen, één of meerdere periodiek(en), 
gebaseerd op de jaarlijkse beoordeling van werknemer, totdat het maximum van 
de schaal is bereikt.  

b. Werknemer die bij indiensttreding de functievolwassen leeftijd reeds heeft 
bereikt, start in het algemeen op het minimum salaris van de schaal. 
Beschikt werknemer nog niet over de benodigde kundigheden en ervaring, dan 
kan hij gedurende ten hoogste 6 maanden in een lagere schaal dan zijn functie 
salarisschaal worden ingedeeld. 
Indien werkgever dit op basis van beoordeling noodzakelijk oordeelt, kan deze 
termijn met ten hoogste 6 maanden worden verlengd. 
Werknemer die in een functie elders zoveel voor de functie vereiste kennis en 
ervaring heeft verkregen, kan - in overeenstemming met die ervaring en daardoor 
te verwachten prestatie - worden ingeschaald. 

c. Werknemer die na 30 juni in dienst treedt of na 30 juni van enig jaar overgaat 
van de leeftijdsschaal naar de periodiekenschaal, krijgt in principe per 
eerstvolgende 1 januari geen periodiek. 
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4. Tijdelijke waarneming 

a. Werknemer die tijdelijk op verzoek van werkgever een functie volledig 
waarneemt, die hoger is ingedeeld dan zijn eigen functie, blijft ingedeeld in de 
functiegroep en de salarisschaal die met zijn eigen functie overeenkomen. 

b. Wanneer de tijdelijke waarneming ten minste één week heeft geduurd, ontvangt 
werknemer daarvoor een toeslag. De toeslag wordt toegekend naar evenredigheid 
van het aantal volledig waargenomen dagen of diensten in relatie tot het totaal 
aantal te werken dagen of diensten per maand. 
De toeslag bedraagt het verschilbedrag van de minimumsalarissen van de twee 
betrokken salarisschalen. 

c. De toeslag wordt niet toegekend aan werknemer voor wie bij de indeling van zijn 
functie met het eventueel waarnemen van een hogere functie reeds rekening is 
gehouden.

5. Overplaatsing naar een hoger ingedeelde functie (promotie) 

a. Werknemer die wordt overgeplaatst in een hoger ingedeelde functie, wordt in de 
overeenkomende hogere salarisschaal ingedeeld met ingang van de maand 
volgend op die waarin de overplaatsing in de hogere functie heeft 
plaatsgevonden. 

b. Bij indeling in een hogere salarisschaal wordt werknemer, die onder de 
periodiekenschaal valt, ingeschaald op het naast hogere salarisbedrag in de 
nieuwe voor hem geldende salarisschaal. 

c. Werknemer die bij overplaatsing naar een hogere functie nog niet over benodigde 
kundigheden en ervaring beschikt, kan gedurende ten hoogste 6 maanden in een 
lagere dan de functie salarisschaal worden of blijven ingedeeld. Indien werkgever 
dit op basis van beoordeling noodzakelijk beoordeelt, kan deze termijn met ten 
hoogste 6 maanden worden verlengd. 

d. In geval van bevordering na 30 juni, kan toekenning van een periodiek een jaar 
later plaatsvinden dan per eerstvolgende 1 januari. 

6. Plaatsing naar een lager ingedeelde functie 

a. Werknemer die op eigen verzoek of aan werknemer te wijten, schriftelijk 
onderbouwde oorzaken wordt overgeplaatst naar een lager ingedeelde functie, 
wordt in de overeenkomende lagere salarisschaal ingedeeld met ingang van de 
maand volgend op die waarin de overplaatsing in de lagere functie is geschied.  

De verlaging van het basismaandsalaris bedraagt het verschil tussen de 
minimumsalarissen van de twee betrokken schalen of zoveel meer als nodig is om 
het nieuwe maandsalaris in overeenstemming te brengen met het eerstkomende 
lagere bedrag in de lagere salarisschaal. 

b. Werknemer die op grond van medische redenen wordt overgeplaatst naar een 
lager ingedeelde functie, wordt in de overeenkomende lagere salarisschaal 
ingedeeld met ingang van de maand volgend op die waarin de overplaatsing in de 
lagere functie is geschied. 
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De verlaging van het basismaandsalaris bedraagt het verschil tussen de 
minimumsalarissen van de twee betrokken schalen of zoveel meer als nodig is om  
het nieuwe basismaandsalaris in overeenstemming te brengen met het 
eerstkomende lagere bedrag in de lagere salarisschaal. 

Wanneer, rekening houdend met de uitkeringen krachtens de sociale 
verzekeringswetten, een verschil resteert met het basismaandsalaris van de 
oorspronkelijke functie kan een persoonlijke toeslag worden toegekend: 

- werknemer die op de datum van herplaatsing minimaal vijf volle jaren 
onafgebroken in dienst is van werkgever ontvangt een persoonlijke toeslag 
van 50% van het verschil; 

- voor elk vol jaar onafgebroken dienstverband boven de vijf jaar op de datum 
van herplaatsing wordt de persoonlijke toeslag met 1% verhoogd; 

- de persoonlijke toeslag zal nooit meer bedragen dan 20% van het 
oorspronkelijke basismaandsalaris; 

- de persoonlijke toeslag is een nominaal bedrag dat eenmalig op de dag van 
herplaatsing wordt vastgesteld; 

- bij herindeling in een hogere salarisschaal wordt de persoonlijke toeslag 
evenveel verminderd als het basismaandsalaris stijgt. 

7. Afbouw bij minder dan 35% arbeidsongeschikt 
Werknemer die in het kader van de WIA minder dan 35% arbeidsongeschikt is en wordt 
herplaats bij werkgever geldt de volgende afbouwregeling voor het salarisverschil tussen 
oude en de nieuwe functie: 

1e 12 maanden 2e 12 maanden 3e 12 maanden 
Aantal dienstjaren Percentage Aanvulling Percentage Aanvulling Percentage Aanvulling

0-5 jaar 30% 20% 10% 
5-10 jaar 50% 30% 15% 
10 jaar of meer 75% 50% 25% 

8. Bonusregeling bij geen verzuim 
Werknemer die in één of meerdere perioden van 4 maanden niet ziek is geweest 
ontvangt een bonus volgens het volgende schema: 

1e periode 2e periode 3e periode 
Niet ziek € 50,= € 50,= € 50,= 
1e periode ziek Geen bonus € 50,= € 50,= 
2e periode ziek € 50,= Geen bonus € 50,= 
3e periode ziek € 50,= € 50,= Geen bonus 

De bonus zal betaald worden in de maand volgend op de periode waarin men niet ziek is 
geweest.

In het vierde kwartaal 2007 zal de regeling geëvalueerd worden, waarbij bepalend is of 
er een positief effect op het verzuim is bewerkstelligd.  
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9. Structurele verhogingen en eenmalige uitkeringen 

Indexering
Gedurende de looptijd van de CAO worden de salarissen, jaarlijks op 1 januari 
geïndexeerd op basis van de CBS index alle huishoudens afgeleid oktober-oktober. Op 1 
januari 2006 worden de salarissen verhoogd met 1,45%. 

Eenmalige uitkering 
Na goedkeuring van de CAO ontvangen de medewerkers in de daaropvolgende maand 
een eenmalige uitkering van € 100,= bruto. 

10. Uitbetaling salaris 

Het salaris wordt als regel op de 23ste van elke maand betaalbaar gesteld. 

Artikel 15  Vakantietoeslag 

Het vakantietoeslagjaar valt samen met het kalenderjaar. 

De werknemer die gedurende het gehele vakantietoeslagjaar in dienst is, ontvangt met 
de betaling over de maand mei een (voorschot) vakantietoeslag van 8% van 12 maal het 
basismaandsalaris in de maand april en het gemiddelde van de ontvangen ploegen-
toeslag over de voorafgaande twaalf maanden. 

Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal te veel uitbetaalde vakantietoeslag 
worden verrekend. 

Artikel 16 Gratificatie 

Werknemer die gedurende het gehele kalenderjaar in dienst is geweest, ontvangt in de 
maand december een extra uitkering van 4,166% op basis van het gemiddelde bruto 
maandsalaris in het betreffende kalenderjaar.  

Werknemer die niet gedurende het gehele kalenderjaar in dienst is geweest dan wel 
waarbij sprake is van onbetaalde afwezigheid, heeft recht op de gratificatie naar 
evenredigheid. 

Indien voor een werknemer gedurende het kalenderjaar een wijziging is opgetreden in 
de individueel overeengekomen arbeidsduur dan wel in het dienstrooster, zal de 
gratificatie naar rato worden berekend. 

Artikel 17 Toeslagen 

1. Ploegentoeslag 
Werknemer ontvangt voor elke volle maand werken in twee ploegendienst een 
toeslag van 15% van het basismaandsalaris. Wanneer een werknemer een deel van de 
maand in ploegendienst werkt, wordt de toeslag pro rato toegekend. 

2. Overwerktoeslag
Werknemer met functie ingedeeld in salarisgroep 1 tot en met 6 die op de volgens 
rooster te werken normale arbeidstijd zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 overschrijdt 
ontvangen een toeslag: 
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- maandag tot en met vrijdag   25% van het uurloon  
- zaterdag         50% van het uurloon 
- zon- en feestdagen  100% van het uurloon 
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HOOFDSTUK 6 ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN RE-INTEGRATIE 

Artikel 18 Arbeidsongeschiktheid  

1. Indien een werknemer ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling niet in 
staat is de bedongen arbeid te verrichten gelden voor hem de bepalingen van artikel 
7:629 BW, de Ziektewet, de Wet arbeid en zorg en de Wet werk en inkomen naar 
draagvermogen (WIA) dan wel de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(WAO), voor zover hierna niet anders is bepaald. 

2. Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer het volgende worden verstrekt: 

Wettelijke loondoorbetaling gedurende de eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid

a. Gedurende de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid, behoudens over de 
wachtdagen, 70% van het basismaandsalaris (tot maximaal het voor werknemer 
geldende dagloon inzake de coördinatiewet Sociale Verzekeringen en minimaal 
het minimumloon gedurende de eerste 52 weken) tenzij werknemer niet voldoet 
aan de vereisten zoals beschreven onder 5. 

b. De eerste twee dagen gelden als wachtdagen, met dien verstande dat: 
 bij de eerste en tweede ziekmelding in een kalenderjaar geen wachtdagen 

worden ingehouden; 
 bij de derde en volgende ziekmelding worden de eerste twee dagen 

arbeidsongeschiktheid niet doorbetaald. 
Wachtdagen gelden niet indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een 
bedrijfsongeval dan wel een beroepsziekte als bedoeld in artikel 9 van de Arbo-
wet, dan wel indien er sprake is van zwangerschap of bevalling, orgaandonatie of 
ziekte binnen 5 jaar na indiensttreding van een arbeidsgehandicapte werknemer. 

c. Aanvulling wettelijke loondoorbetaling gedurende de eerste 52 weken 
arbeidsongeschiktheid
Gedurende de wettelijke periode van de eerste 52 weken als genoemd in artikel 
7:629 BW ontvangt werknemer in de navolgende situaties boven op de wettelijke 
loondoorbetaling een aanvulling tot 100% van het basismaandsalaris: 
 in de proeftijd gedurende maximaal 2 weken; 
 bij een onafgebroken dienstverband van 1 jaar of minder gedurende 

maximaal 13 weken; 
 bij een onafgebroken dienstverband langer dan een jaar gedurende maximaal 

52 weken. 

Bij de vierde en volgende ziekmelding in enig kalenderjaar, ontvangt werknemer 
boven op de wettelijke loondoorbetaling geen aanvulling tot het 
basismaandsalaris wanneer werknemer in de voorafgaande twaalf maanden een 
ziekteverzuim heeft van 15 dagen of meer.  
Werknemer kan in geval van een chronisch ziektebeeld verzoeken om de 
kortingsregeling niet of niet volledig toe te passen. Werkgever zal verzoeken voor 
advies aan de Arbo-arts voorleggen en mede op basis van het advies beslissen 
over de aanvulling. 
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d. Aanvulling wettelijke loondoorbetaling tweede periode van 52 weken bij 
arbeidsongeschiktheid 
Gedurende de tweede 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 
7:629 BW ontvangt werknemer boven op de wettelijke loondoorbetaling een 
aanvulling tot 70% van het basismaandsalaris (of zoveel meer dat geen beroep 
gedaan hoeft te worden op de toeslagenwet). 

3. Onder het geldend basismaandsalaris wordt in dit artikel en artikel 18a verstaan het 
basismaandsalaris dat de werknemer zou hebben ontvangen indien hij 
arbeidsgeschikt zou zijn geweest (eventuele algemene salarisverhogingen tijdens de 
periode van arbeidsongeschiktheid worden tot het geldend basismaandsalaris 
gerekend).

4. De in lid 2 van dit artikel en lid 2 van artikel 18a bedoelde loondoorbetaling en de 
aanvullingen worden beëindigd wanneer de arbeidsovereenkomst met de werknemer 
eindigt.

5. Werknemer heeft, overeenkomstig artikel 629 en 658a BW, geen recht op de 
loondoorbetaling en de aanvulling als bedoeld dit artikel: 

 indien de ziekte door zijn opzet is veroorzaakt of het gevolg is van een gebrek 
waarover hij bij een aanstellingskeuring valse informatie heeft versterkt 

 voor de tijd dat hij zijn genezing belemmerd of vertraagd 
 voor de tijd gedurende welke hij, hoewel daartoe wel in staat, zonder 

deugdelijke gronden passende arbeid voor de werkgever of een derde niet 
verricht

 voor de tijd gedurende welke hij zonder deugdelijke grond weigert mee te 
werken aan door werkgever of een door werkgever aangewezen deskundige 
gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen om passend werk 
mogelijk te maken 

 voor de tijd gedurende welke hij zonder deugdelijke grond weigert mee te 
werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak voor 
zijn re-integratie 

De loondoorbetaling en de aanvulling worden opgeschort wanneer werknemer zich niet 
houdt aan de door werkgever schriftelijk gegeven controlevoorschriften. 

Werkgever zal werknemer onverwijld wijzen op het niet nakomen van de vereisten en 
tot inhouding overgaan nadat hij werknemer heeft geïnformeerd.  

Artikel 19 Re-integratie 

Werkgever zal zich inspannen om werknemer, ongeacht of deze meer of minder dan 35% 
arbeidsongeschikt is, passend werk aan te bieden. Voor werknemers die vallen onder de 
regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) zal werkgever zich 
inspannen om passend werk aan te bieden waarbij minimaal 50% van de 
restverdiencapaciteit van werknemer gebruikt wordt. 

1. Re-integratie 
Werknemer die het tweede ziektejaar in het kader van zijn re-integratie bij 
werkgever werkzaamheden verricht ontvangt over die uren een beloning op basis van 
het voor werknemer geldend basismaandsalaris.  
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2. Interne re-integratie 
Indien in het kader van de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer een 
aanbod tot passend werk wordt gedaan, dan zal werkgever in eerste instantie 
trachten een aanbod tot intern passend werk te doen, waarbij onder meer rekening 
wordt gehouden met opleiding, ervaring en vaardigheden van de werknemer.  

3. Externe re-integratie 
Wanneer intern geen geschikte functie voor werknemer beschikbaar is, de functie 
niet geschikt gemaakt kan worden en werknemer niet geschikt gemaakt kan worden 
(door scholing) voor de functie zal werknemer extern gere-integreerd worden.  

Werknemer wordt bij een externe re-integratie begeleid door een re-
integratiebedrijf. De eerste zes maanden van een re-integratie bij een andere 
werkgever kunnen worden vormgegeven als een proefplaatsing op detacheringbasis. 
Werknemer wordt maximaal tweemaal een re-integratietraject aangeboden. 

Bij re-integratie in een lager beloonde functie bij een andere werkgever, ontvangt 
werknemer gerekend vanaf de eerste dag ziekmelding over maximaal 52 weken een 
eventuele aanvulling als bedoeld in artikel 18a lid 2 en artikel 18b lid 2. 

 Bij re-integratie in een lager beloonde functie bij een andere werkgever tijdens
tweede periode van 52 weken arbeidsongeschiktheid, ontvangt werknemer 
gedurende de resterende looptijd van deze periode een eventuele aanvulling als 
bedoeld in artikel 18b lid 2 d. 

4. Passende arbeid 
Werkgever en werknemer zijn beide verantwoordelijk voor het zoeken naar passende 
arbeid. Werkgever zal een aanbod tot passende arbeid zowel naar een interne als 
externe functie schriftelijk (laten) doen. Het aanbod vermeldt tevens het wettelijk 
recht van de werknemer een second opinion aan te vragen bij de UWV. De 
werknemer dient deze second opinion binnen 10 dagen aan te vragen.  

Indien werknemer een aanbod tot passend werk heeft geweigerd en de UWV komt 
aansluitend tot het oordeel dat de functie op onterechte gronden is geweigerd dan 
stopt de loondoorbetaling onmiddellijk tenzij werknemer de aangeboden arbeid 
alsnog direct aanvaardt.  

Partijen gaan er vanuit dat UWV binnen zes weken na het indieningverzoek van de 
second opinion tot een oordeel moet zijn gekomen. Wanneer dit niet het geval is 
zullen partijen overleggen over de tewerkstelling en voortzetting van de 
loondoorbetaling en de daaraan verbonden voorwaarden.  

5. Voorlichting 
Werkgever zorgt voor voorlichting aan werknemer over de rechten en plichten 
voortvloeiend uit de Wet Verbetering Poortwachter. Onder meer voorlichting over 
moment van ziekmelding, plan van aanpak, re-integratieverslag, de eigen 
verantwoordelijkheid bij verwerven van een andere passende functie, de aanvraag 
WAO-uitkering en aanvraag persoonsgebonden budget. 

6. Re-integratie en ondernemingsraad 
Werkgever zal in overleg met de Ondernemingsraad (instemmingsrecht) één of meer 
re-integratie bedrijven selecteren waarmee kan worden samengewerkt in het kader 
van het re-integratieproces van werknemers. De re-integratiediensten kunnen ook 
worden geleverd door de Arbo-dienst van de werkgever.  
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Bij de keuze van het re-integratiebedrijf zal onder meer aandacht worden besteed 
aan zaken als privacyreglement, maatwerk per werknemer en andere 
kwaliteitseisen.

Werkgever zal de ondernemingsraad periodiek informeren over de voortgang van de 
interne en externe re-integratietrajecten. 

Artikel 20  Uitkering bij overlijden 

1. Indien werknemer overlijdt, zal aan zijn nagelaten betrekkingen een 
overlijdensuitkering worden verstrekt op grond van het bepaalde in artikel 674 BW. 

2. Deze uitkering is gelijk aan het bedrag van driemaal het basismaandsalaris, 
vermeerderd met de vakantietoeslag en de gratificatie (voor zover nog niet 
uitgekeerd). Het basismaandsalaris over de maand van overlijden is daarin begrepen.  
Op dit bedrag wordt in mindering gebracht, hetgeen de nagelaten betrekkingen bij 
overlijden van werknemer toekomt op grond van de Ziektewet en/of de Wet op de 
Arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Toeslagenwet. 

3. Werkgever is geen uitkering verschuldigd, indien werknemer onmiddellijk 
voorafgaand aan het overlijden geen aanspraak had op loon als bedoeld in artikel 19 
lid 5 of door toedoen van werknemer geen aanspraak bestaat op een uitkering op 
grond van de sociale verzekeringswetten als hiervoor genoemd in lid 2. 

4. Onder nagelaten betrekkingen wordt in dit artikel verstaan: 
a. de partner van werknemer tenzij werknemer en partner duurzaam gescheiden 

leefden,
b. wanneer werknemer geen partner heeft de minderjarige wettige of natuurlijke 

kinderen;
c. wanneer werknemer geen partner of minderjarige wettige of natuurlijke 

kinderen heeft, degene met wie werknemer in gezinsverband leefde en 
kostwinner was. 
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HOOFDSTUK 7 COLLECTIEVE REGELINGEN en vergoedingen 

Artikel 21 Collectieve zorgverzekering 

Werkgever heeft een collectieve verzekering afgesloten voor zowel de basisverzekering 
als de aanvullende pakketten. Werknemer en zijn gezinsleden kunnen aan collectiviteit 
deelnemen.

Wanneer werknemer zich via de collectiviteit voor een aanvullend pakket verzekert, 
ontvangt hij een tegemoetkoming van 50% van de kosten tot een maximum van € 100,00 
per polis. De vergoeding wordt alleen gegeven bij deelname aan het collectieve contract 
van werkgever voor zowel basis- als aanvullende verzekering. 

Daarnaast wordt voor deelnemers aan de collectiviteit de premie jaarlijks door 
werkgever vooruit betaald. De hierdoor verkregen korting komt ten goede aan  
werknemer. De premie wordt maandelijks op het salaris van werknemer ingehouden.  

Uitsluitend voor het jaar 2006 zal de vergoeding voor een aanvullend pakket  (50% met 
een max. van € 100,-- per polis) eveneens worden toegekend aan werknemers die niet 
verzekerd zijn bij het collectieve contract, maar elders een aanvullende verzekering 
hebben afgesloten.

Artikel 22 Pensioenen 

Werkgever heeft een collectieve pensioenregeling afgesloten, waaraan deelname 
verplicht is met inachtneming van het gestelde in de pensioenregeling. 

De pensioenregeling bestaat uit een ouderdoms-, nabestaanden- en wezenpensioen en 
arbeidsongeschiktheidspensioen.  

De werknemersbijdrage in de jaarlijkse premielasten is 6% van de voor werknemer 
geldende pensioengrondslag met een maximum van 50% van de totale premielasten. 

Artikel 23 Overige collectieve verzekeringen 

WIA-WGA hiaatverzekering 
Werkgever heeft een collectieve WIA-WGA hiaatverzekering afgesloten, waaraan 
werknemer kan deelnemen met inachtneming van het gestelde in de polisvoorwaarden. 

De verzekering voorziet in een aanvulling op de vervolguitkering ingevolge de WGA aan 
werknemer, indien werknemer wegens arbeidsongeschiktheid recht heeft op een 
uitkering ingevolge de WGA. 

De aan de verzekering verbonden premie is volledig voor rekening van werknemer.  

ANW hiaatverzekering 
Werkgever heeft een collectieve ANW hiaatverzekering afgesloten, waaraan werknemer 
op vrijwillige basis met inachtneming van het gestelde in de regeling kan deelnemen. 

De verzekering voorziet bij het overlijden van werknemer in een tijdelijk 
nabestaandenpensioen. 

De aan de regeling verbonden premie is volledig voor rekening van werknemer.  
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Artikel 24 Jubileumuitkeringen 

12 ½ jarig dienstjubileum 
Werknemer ontvangt bij een 12 ½ jarig dienstjubileum een uitkering van ¼ bruto 
basismaandsalaris in de maand waarin het jubileum valt. 

25 jarig dienstjubileum 
Werknemer ontvangt bij een 25 jarig dienstjubileum een uitkering van 1 bruto 
basismaandsalaris in de maand waarin het jubileum valt. 

40 jarig dienstjubileum 
Werknemer ontvangt bij een 40 jarig dienstjubileum een uitkering van 2  bruto
basismaandsalarissen, in de maand waarin het jubileum valt. 

De jubileumuitkering wordt voor zover dit fiscaal is toegestaan netto uitgekeerd.  

Artikel 25 Reiskosten woon werkverkeer 
Werknemer komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de reiskosten woon-
werkverkeer gebaseerd op: 
- de reisafstand woon - werk (maximaal 22,5 kilometer enkele reis) volgens de ANWB 

routeplanner snelste route 
- een vergoeding van 19 cent per kilometer 
- uitgaande van 206 werkdagen per jaar  
Werknemer komt voor de tegemoetkoming in aanmerking voor zover en voor zolang deze 
fiscaal is toegestaan.  

De verdere voorwaarden en procedures met betrekking tot de regeling reiskosten woon 
werkverkeer, staan beschreven in het Personeels Reglement. 

Artikel 26 Vakbondcontributie  
Werknemer kan de vakbondscontributie bruto op het salaris in mindering laten brengen 
waarna vervolgens een netto bijtelling wordt gedaan. Hierdoor ontstaat een fiscaal 
voordeel.
Wanneer werknemer hierom verzoekt zal werkgever hieraan mee te werken, voor zover 
en zolang dit fiscaal is toegestaan. 
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BIJLAGE I FUNCTIELIJST 

Schaal  ORBA-  Functie 
  punten  

I  00-30   

II  31-50  Warehouse employee A 

III  51-70  Warehouse employee B* 

IV  71-90  Warehouse employee C 
    Administratief medewerk(st)er Customs 

V  91-110  Meewerkend Supervisor operations 
    Outbound Distribution employee 

VI  111-130 Coordinator Special Handling* 
    Service support employee 
    Inbound Management employee 
    Junior Declarant 
    Operations Control Employee* 

Mechanic technical department* 

VII  131-150 Declarant 
    Management Assistant 

VIII  151-170 Shiftleader operations* 
    Flow Coordinator* 
    Warehouse & Distribution Processes Employee 
    Logistic Analyst* 

IX  171-190 Flow Engineer 
    ICT engineer 

X  191-210 Financial Controller* 

* referentiefunctie 



CAO adidas Logistic Services B.V. 1 januari 2006 tot en met 31 december 2007 

versie : 8 juni 2006 29 / 40

BIJLAGE II SALARISSCHALEN 

Salarisschalen per 1 januari 2006 
Schalen

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

Orba 0-30 31-50 51-70 71-90 91-110 111-130 131-150 151-170 171-190 191-210 211-230 231-250

Leeftijdsschalen

15 jaar 394,64 407,83

16 jaar 454,50 468,70 486,96 506,24

17 jaar 520,44 536,67 556,96 580,29 605,66

18 jaar 598,56 618,85 642,18 667,54 697,98 732,47 772,03 821,75 881,60 959,72 1.059,14 1.177,83

19 jaar 690,87 714,21 740,59 771,02 805,51 845,08 891,75 947,54 1.017,54 1.106,82 1.222,47 1.359,43

20 jaar 809,57 835,95 867,40 902,91 943,49 990,15 1.043,92 1.109,86 1.192,04 1.296,53 1.431,46 1.591,75

21 jaar 954,64 986,09 1.022,62 1.064,21 1.111,89 1.166,68 1.230,59 1.308,71 1.405,08 1.528,85 1.688,13 1.876,83

22 jaar 1.118,99 1.155,52 1.199,14 1.247,84 1.303,63 1.367,55 1.443,63 1.533,92 1.647,55 1.792,62 1.979,29 2.200,45

Periodiekenschalen

0 1.316,82 1.359,43 1.410,16 1.467,98 1.533,92 1.609,00 1.698,27 1.804,80 1.937,70 2.109,15 2.328,28 2.589,00

1 1.349,29 1.392,91 1.442,62 1.503,49 1.574,50 1.656,68 1.754,07 1.871,75 2.012,77 2.200,45 2.428,71 2.703,64

2 1.381,75 1.426,39 1.474,07 1.539,00 1.615,08 1.703,35 1.809,87 1.938,71 2.087,84 2.290,74 2.530,16 2.817,27

3 1.415,23 1.459,87 1.506,53 1.574,50 1.655,66 1.751,03 1.866,68 2.005,67 2.161,90 2.382,05 2.631,61 2.931,91

4 1.447,69 1.493,34 1.539,00 1.610,01 1.696,24 1.798,71 1.922,48 2.072,62 2.236,97 2.473,35 2.732,05 3.045,53

5 1.481,17 1.527,84 1.570,45 1.646,53 1.736,82 1.845,38 1.978,28 2.139,58 2.311,03 2.564,66 2.833,50 3.160,17

6 1.513,63 1.561,32 1.602,91 1.682,04 1.777,40 1.893,06 2.035,09 2.206,54 2.386,10 2.654,95 2.933,93 3.274,81

7 1.547,11 1.594,79 1.634,36 1.717,55 1.817,98 1.939,72 2.090,88 2.273,49 2.460,16 2.746,25 3.035,38 3.388,43

8 1.579,58 1.628,27 1.666,82 1.753,06 1.858,56 1.987,41 2.146,68 2.340,45 2.535,24 2.837,56 3.136,83 3.503,07

9 1.613,06 1.661,75 1.698,27 1.788,56 1.899,14 2.034,07 2.203,49 2.407,41 2.609,29 2.928,86 3.237,27 3.616,69

10 1.645,52 1.695,23 1.730,74 1.824,07 1.939,72 2.081,75 2.259,29 2.474,37 2.684,37 3.019,15 3.338,72 3.731,33

11 1.762,19 1.859,58 1.980,30 2.129,44 2.315,09 2.541,32 2.758,43 3.110,46 3.439,16 3.844,96

12 2.833,50 3.201,76 3.540,61 3.959,59

13 3.642,06 4.074,23

14 4.187,86
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BIJLAGE III VERZUIMVOORSCHRIFTEN 

Voorschriften bij ziekmelding, controle en herstelmelding  

1. De ziekmelding 

Op de eerste ziektedag meldt u zich telefonisch zelf ziek, bij uw leidinggevende 
(volgens het meest recente organisatieschema) 
Indien uw leidinggevende niet bereikbaar is meldt u zich ziek bij de afdeling HR 
(personeelszaken), op tel. nr. ++31-168-393672: 

- Alle medewerkers een 1/2 uur voor aanvang van de werktijd. 

Bij de telefonische ziekmelding vermeldt u aan uw leidinggevende of de afdeling HR: 
 uw naam      (verplicht) 
 de reden/oorzaak van het verzuim  (voor zover mogelijk) 
 de aard van de ziekte    (voor zover mogelijk) 
 de vermoedelijke duur van de ziekte  (voor zover mogelijk)  
 het (verpleeg-)adres en telefoonnummer  (verplicht) 
 uw mogelijkheden m.b.t het verrichten van  

aangepast werk     (voor zover mogelijk) 

Ziekmelding op het werk 
Indien u tijdens uw werk ziek wordt, dient u zich terstond bij uw leidinggevende 
(volgens het meest recente organisatieschema) ziek te melden en eventueel uw 
mogelijkheden met betrekking tot het verrichten van aangepast werk aan te geven. 

Ziekmelding tijdens het weekeinde 
Als de ziekte ontstaat tijdens het weekeinde of op een dag waarop uw leidinggevende of 
afdeling HR niet bereikbaar is, dient u zich op de eerst volgende werkdag ziek te 
melden.

2. Ziekmelding in het buitenland 

Wanneer u in het buitenland ziek wordt, meldt u dit binnen 24 uur bij de afdeling HR 
onder vermelding van : 

 uw naam      (verplicht) 
 de reden/oorzaak van het verzuim  (voor zover mogelijk) 
 de aard van de ziekte    (voor zover mogelijk) 
 de vermoedelijke duur van de ziekte  (voor zover mogelijk) 
  het (verpleeg-)adres en telefoonnummer  (verplicht) 

Deze gegevens dient u zowel mondeling als schriftelijk aan de afdeling HR, door te 
geven.

Indien het verblijf in het buitenland door ziekte moet worden verlengd, dient de Arbo-
arts binnen 48 uur te beschikken over een medische verklaring van de behandelend arts 
waaruit blijkt dat u niet reisvaardig bent. Duurt de verlenging van verblijf voort, dan 
dient met tussenpozen van twee weken een medische (“niet reisvaardig”) verklaring aan 
de arts van de Arbo-dienst te worden toegezonden. De verklaring moet altijd voor het 
verstrijken van de twee weken termijn bij de Arbo-dienst aanwezig zijn. 
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De verklaring moet de volgende gegevens bevatten: 

 uw naam 
 de aard van de ziekte (voor zover mogelijk)  
 een verklaring van medische ongeschiktheid tot reizen  
 naam, adres en telefoonnummer van de arts 
 welke dag was de eerste ziektedag 
 welke dag de verklaring is opgemaakt 

De verklaring, moet opgesteld zijn in het Nederlands, Duits, Engels of Frans. 

Indien geen oproepdatum voor het spreekuur is doorgeven meldt u zich bij terugkeer 
onmiddellijk bij uw leidinggevende. Bent u nog niet hersteld dan wordt de begeleiding 
door de Arbo-dienst voortgezet. 

De werknemer kan na terugkeer worden opgeroepen door de Arbo-arts om de periode 
van arbeidsongeschiktheid tijdens de vakantie achteraf te beoordelen. Medische 
verklaringen van de behandelend arts dienen te worden overlegd om aanspraak te 
kunnen rechtvaardigen op de loondoorbetaling gedurende de ziekteperiode tijdens de 
vakantie. U bent gehouden aan een dergelijk onderzoek mee te werken. 
De verklaring moet de volgende gegevens bevatten: 

 uw naam 
 de aard van de ziekte  
 het verloop van de ziekte  
 de ingestelde behandeling 
 een verklaring van medische ongeschiktheid tot reizen (indien van toepassing) 
 naam, adres en telefoonnummer van de arts 
 welke dag was de eerste ziektedag 

De verklaring, opgesteld in het Nederlands, Duits, Engels of Frans, moet binnen 48 uur 
worden doorgefaxt naar de afdeling HR, faxnummer ++31-168-393679. 

N.B. Voor verdragslanden zoals Turkije en Marokko geldt dat u zich tevens dient te 
melden bij het daartoe bevoegde orgaan (SKK respectievelijk CNSS) als u ziek wordt. 

3. Raadpleeg de (huis)arts

Het is van belang dat u zich binnen redelijke termijn onder behandeling van de huisarts 
stelt en de voorschriften van de arts volgt. 

4. Thuisblijven

Na uw ziekmelding neemt de Arbo-dienst contact met u op voor een telefonisch consult. 
Dit consult is mede bepalend voor de vervolgstappen en begeleiding van uw 
arbeidsongeschiktheid.  

Tijdens uw ziekteperiode dient u thuis te blijven tot u hersteld bent. U mag uw 
(verpleeg)adres alleen verlaten voor een bezoek aan uw behandelend huisarts of 
specialist, de Arbo-arts dan wel om het werk te hervatten. 

Wanneer u meent dat daartoe aanleiding is, kunt u bij de afdeling HR vrijstelling 
aanvragen voor de verplichting om op bepaalde uren van de dag thuis te zijn.  
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De afdeling HR zal hierover beslissen na ingewonnen advies bij de Arbo-arts. 

5. Maak bezoek mogelijk 

De bedrijfsarts en verzuimcontroleur moeten u kunnen bereiken. Daartoe is het nodig 
dat u hen in de gelegenheid stelt om u thuis of op het verpleegadres te bezoeken. U 
bent verplicht ervoor te zorgen dat wanneer de bedrijfsarts of de verzuimcontroleur u 
niet thuis treft, zij op dat adres kunnen vernemen waar u bent.  

Is er terwijl u thuis bent iets bijzonders aan de hand (bijvoorbeeld de bel is defect of er 
is niemand om open te doen), treft u dan maatregelen zodat de bedrijfsarts of 
verzuimcontroleur u persoonlijk kan spreken. 

Bij korte afwezigheid dient u ervoor te zorgen dat op uw huisadres bekend is waar u zich 
bevindt, dan wel dat de Arbo-dienst of de afdeling HR hiervan tijdig op de hoogte is. 

6. Het juiste adres 

Indien u tijdens arbeidsongeschiktheid verhuist of tijdelijk elders verblijft of van 
verpleegadres verandert (bijv. bij opname in of ontslag uit een ziekenhuis), behoort u 
dit binnen 24 uur aan de afdeling HR door te geven. 

7. Verzuimbegeleiding  

Wanneer u naar verwachting langer dan 6 weken arbeidsongeschikt zal zijn, maakt de 
afdeling HR met u, na een re-integratieadvies van de Arbo-dienst duidelijke afspraken 
om tot re-integratie te komen. Deze afspraken zullen worden neergelegd in een plan van 
aanpak. 
Van MEL en u wordt verwacht dat beiden zich actief inzetten om de re-integratie te 
bevorderen.
De gehele gang van zaken in het re-integratieproces wordt door de case-manager 
bijgehouden in een re-integratiedossier. 

Indien uw arbeidsongeschiktheid langer dan 13 weken duurt, zal de afdeling HR/Arbo-
dienst dit aan het UWV melden. 
Uiterlijk voor de 39e week van de arbeidsongeschiktheid dient u een WAO-keuring aan te 
vragen. Hierbij zal u een re-integratieverslag dienen te overleggen, dit is een uittreksel 
van het re-integratiedossier. Het re-integratieverslag bestaat uit drie delen: 
1. een uittreksel uit het re-integratiedossier (aan te leveren door de werkgever) 
2. een medisch- en arbeidsdeskundig deel opgesteld door de Arbo-dienst 
3. uw visie als werknemer op de re-integratie-inspanningen 
De eerste twee delen zullen uiterlijk in de 37e week van de arbeidsongeschiktheid door 
de afdeling HR aan u worden verstrekt. 

8. Herstel bevorderen 

U dient mee te werken aan activiteiten die bijdragen aan uw herstel en een zo spoedig 
mogelijk (verantwoorde) werkhervatting. Voorbeelden zijn arbeidstherapie, scholing, 
gedeeltelijke werkhervatting en werkaanpassing. 

U moet zich tijdens de arbeidsongeschiktheid zo gedragen dat genezing niet wordt 
belemmerd. Van belemmering is bijvoorbeeld sprake in geval van het verrichten van 
fysiek inspanning die zich niet met de aard van de ziekte verdraagt.  
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9. Het verrichten van werkzaamheden 

U mag tijdens uw arbeidsongeschiktheid geen arbeid verrichten behalve voor zover het 
werkzaamheden betreft, welke voor het herstel van de gezondheid zijn voorgeschreven, 
dan wel waarvoor toestemming is ontvangen van de Arbo-arts. 

10.Vakantie tijdens ziekte/arbeidsongeschiktheid

Wanneer werknemer volledig arbeidsongeschikt is en (kort) met vakantie wil moet 
werkgever daarvoor toestemming geven. Werkgever zal zich daarbij baseren op het 
advies van de arts van de Arbo-dienst. De dagen zijn vakantiedagen als ware werknemer 
arbeidsgeschikt (zie art. 12 lid 8b. CAO MEL). 

11.Eigen verklaring 

Indien u van de Arbo-dienst een “Eigenverklaring” ontvangt dient u deze ingevuld en per 
omgaande aan de Arbo-dienst terug te sturen. Deze verplichting geldt ook wanneer u 
daartoe niet zelf in staat bent of in het ziekenhuis bent opgenomen. 

12.Op het spreekuur komen 

Aan een oproep om te verschijnen op het spreekuur van de Arbo-arts of een door de 
Arbo-dienst aangewezen specialist dient u gevolg/gehoor te geven, ook indien u van 
plan bent op de dag na die, waarop het onderzoek moet plaatsvinden, of op een latere 
dag het werk te hervatten. Indien u inmiddels het werk heeft hervat belt u de Arbo-
dienst met de vraag “of u alsnog op het spreekuur moet verschijnen”. 

Als u een geldige reden tot verhindering heeft (bijv. bedlegerigheid) dan behoort u dit 
terstond telefonisch aan de Arbo-dienst of afdeling HR mee te delen. Vanzelfsprekend 
dient u dan, behalve voor bezoek aan de behandelend arts of in het geval van 
werkhervatting, de woning tot het eerstvolgende bezoek van de bedrijfsarts of 
verzuimcontroleur, niet te verlaten. Dit om de laatstgenoemden de gelegenheid te 
geven u thuis aan te treffen voor een huisbezoek. 

De mogelijkheid bestaat dat u tijdens uw arbeidsongeschiktheid ook door de UWV wordt 
opgeroepen. U dient aan deze oproep te voldoen. 

13.Medisch onderzoek 

U bent gehouden mee te werken aan een medisch onderzoek door of in opdracht van de 
Arbo-arts, indien deze, in overleg met de huisarts, een dergelijk onderzoek noodzakelijk 
acht.

14.Hervatten bij herstel 

Zodra u daartoe in staat bent, dient u het werk geheel of gedeeltelijk te hervatten. U 
meldt zich minimaal de dag voordat u het werk hervat bij uw leidinggevende, waarna de 
Arbo-dienst wordt ingelicht. U hoeft dus niet te wachten op een opdracht tot 
werkhervatting.

Als u op de dag met ingang waarvan de Arbo-arts of een andere door MEL met de 
controle belaste medicus u geheel of gedeeltelijk hersteld heeft verklaard, het werk 
niet hervat, moet u uw leidinggevende of de afdeling HR hiervan onmiddellijk in kennis 
stellen.
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15.Als u het er niet mee eens bent 

Wanneer u een beslissing van de Arbo-dienst niet begrijpt of het er niet mee eens bent, 
dan moet dit terstond aan de afdeling HR en aan de Arbo-dienst worden gemeld. 
Handhaaft de bedrijfsarts van Arbo-dienst de beslissing dan kunt u een "second opinion" 
aanvragen bij de bedrijfsvereniging (GAK) UWV. De Arbo-arts geeft aan hoe en wanneer 
u de bedrijfsvereniging UWV kunt bereiken.  

Indien de werkgever besluit het advies van het UWV te volgen, zullen de kosten van de 
“second opinion” door de werkgever worden vergoed. 

16.Als u een klacht heeft 

Wanneer u een klacht heeft over de wijze waarop u behandeld bent door werknemers 
van de Arbo-dienst dan kunt u een brief schrijven waarin u kort en bondig de bezwaren 
weergeeft. Deze brief kunt u richten aan het adres van de Arbo-dienst, zoals 
aangegeven onder artikel 20. 

17.Informatieverstrekking aan werkgever 

Met in acht name van hetgeen onder het medisch beroepsgeheim valt geeft de Arbo-
dienst relevante informatie door aan het bedrijf. Hieronder zijn begrepen de gegevens 
die ertoe hebben geleid dat beoordeling en begeleiding niet mogelijk zijn geweest door 
toedoen van de betrokken werknemer. 

18.Sancties 

Wanneer u niet handelt zoals beschreven in deze “voorschriften bij ziekmelding, 
controle en herstelmelding” kunnen u sancties worden opgelegd (zie art. 19. CAO MEL). 
Voor de overige sancties voor het onder andere niet meewerken of belemmeren van het 
herstel, verwijzen wij eveneens naar art. 19 CAO MEL betreffende 
arbeidsongeschiktheid) 

19.Wet Verbetering Poortwachter 

Per 1 april 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter ingevoerd. Doel van deze wet is de 
kansen op re-integratie van zieke werknemers verbeteren, door werknemer en 
werkgever meer verantwoordelijkheid te geven, met name op het gebied van re-
integratie. Dit betekent dat niet alleen van de werkgever maar ook van de werknemer 
een actieve bijdrage is vereist bij de re-integratie.  

20. Gegevens Arbo-dienst 

De begeleiding van zieke werknemers is met ingang van 1 april 2003 uitbesteed aan: 
ArboNed
Regiokantoor Breda 
Smederijstraat 1a 
4814 DB  Breda 
Tel.: 076 – 5243600 
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BIJLAGE IV RECHTSPOSITIE OUD ADIDAS WERKNEMERS 

Op werknemers die in het kader van hun overgang van van Adidas Benelux B.V. naar SEL 
B.V. al dan niet een integratietoeslag hebben is het “Convenant inzake de overdracht 
van magazijnwerkzaamheden van Adidas Benelux B.V. naar SEL B.V.” d.d. 17 april 2000 
van toepassing. 
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BIJLAGE V  OVERZICHT ARBEIDSTIJDENWET 

Normen 18 of ouder ATW 

onderwerp standaard overleg 

MINIMUM RUSTTIJDEN 
 Wekelijkse rust 

 Tweewekelijks 

 Dagelijkse rust 

 Hetzij 36 uur per 7 X 24 uur 
Hetzij 60 uur per 9 X 24 uur 

 Nvt

 11 uur per 24 uur (1 x per 7 X 
24 uur in te korten tot 8 uur) 

 Hetzij 36 uur per 7 X 24 uur 
Hetzij 60 uur per 9 X 24 uur 
(1x per 5 weken in te korten tot 
32 uur) 

 Nvt

 11 uur per 24 uur (1 x per 7 X 
24 uur in te korten tot 8 uur 

ZONDAGSARBEID 
 arbeidsverbod

 uitzondering 1 

 uitzondering 2 

 zondagsbepaling 

 op zondag wordt geen arbeid 
verricht tenzij.. 

 tenzij het tegendeel is 
bedongen en uit de aard van de 
arbeid voortvloeit 

 Tenzij de 
bedrijfsomstandigheden dit 
noodzakelijk maken en het 
medezeggenschapsorgaan of bij 
het ontbreken daarvan de 
personeelsvertegenwoordiging 
of bij het ontbreken daarvan de 
belanghebbende werknemer, 

daarmee instemt.

 Tenminste 4 vrije zondagen per 
13 weken 

 op zondag wordt geen arbeid 
verricht tenzij.. 

 tenzij het tegendeel is 
bedongen en uit de aard van de 
arbeid voortvloeit 

 Tenzij de 
bedrijfsomstandigheden dit 
noodzakelijk maken en het 
medezeggenschapsorgaan of bij 
het ontbreken daarvan de 
personeelsvertegenwoordiging 
of bij het ontbreken daarvan de 
belanghebbende werknemer, 

daarmee instemt.

 Ten minste 13 vrije zondagen 
per 52 weken 

MAXIMUM ARBEIDSTIJD (structureel) 
 Per dienst 
 Per week 
 Per 4 weken 

 Per 13 weken 

 9 uur 
 45 uur 
 gemiddeld 45 uur per week (180 

uur)
 gemiddeld 40 uur per week (520 

uur)

 10 uur 
 geen norm 
 gemiddeld 50 uur per week (200 

uur)
 gemiddeld 45 uur per week (585 

uur)
MAXIMUM RIJTIJDEN 
 dagelijkse rijtijd 
 wekelijkse rijtijd 

 2 wekelijkse rijtijd 
NACHTDIENSTEN (aanvullende regels 
voor arbeid tussen 00.00 uur en 
06.00 uur) 
 minimum rust na een 

nachtdienst die 
eindigt na 02.00 uur 

 minimum rust na een reeks van 
nachtdiensten 3 of meer 
achtereenvolgend 

 maximumarbeidstijd per 
nachtdienst

 maximumarbeidstijd per week 
 maximumarbeidstijd per 13 

weken
 maximum aantal nachtdiensten 

 14 uur 

 48 uur 

   8 uur 

 45 uur 
 gemiddeld 45 uur per week 

(180 uur) 
 10 per 4 weken en 25 per 13 

weken (16 per 4 weken indien 
nachtdiensten voor of op 02.00 
uur eindigen) 

 14 uur (1xper 7x24 uur in te 
korten tot 8 uur) 

 48 uur 

  9 uur 

 geen norm 
 gemiddeld 50 uur per week 

(200 uur) 
 28 per 13 weken (52 per 13 

weken indien nachtdiensten 
voor of op 02.00 uur eindigen) 
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 maximum aantal 
achtereenvolgende 
nachtdiensten

 5 (6 indien de nachtdiensten 
voor of op 02.00 uur eindigen) 

 7

OVERWERK (maximumarbeidstijden 
bij incidenteel) 
 per dienst 
 per week 
 per 4 weken 

 per 13 weken 

 11 uur 
 54 uur 
 gemiddel 54 uur per week (216 

uur)
 gemiddeld 45 uur per week 

(585 uur) 

 12 uur 
 60 uur 
 gemiddel 60 uur per week (240 

uur)
 gemiddeld 48 uur per week 

(624 uur) 
OVERWERK (aanvullende regels 
maximumarbeidstijden bij 
nachtdiensten)
 per dienst 
 per week 
 per 4 weken 

 per 13 weken 

   9 uur 
 54 uur 
 gemiddeld 54 uur per week 

(216 uur) 
 gemiddeld 40 uur per week 

(520 uur) 

 10 uur 
 60 uur 
 gemiddel 60 uur per week (240 

uur)
 gemiddeld 40 uur per week 

(520 uur) 
PAUZE (tijdruimte minimaal ¼ uur) 
 arbeidstijd per dienst › 5 ½ uur 

 arbeidstijd per dienst › 8 uur 

 arbeidstijd per dienst › 10 uur 

 op 4 ½  uur rijtijd 

 na 4 ½ uur rijtijd

 ½ uur 

 ¾ uur, waarvan ½ uur 
aaneengesloten 

 1 uur waarvan ½ uur 
aaneengesloten  

 minimaal ½ uur  (op te splitsen 
in 2 x ¼ uur) 

 minimaal ½ uur  (op te splitsen 
in 2 x ¼ uur)

 minimaal ½ uur  (op te splitsen 
in 2 x ¼ uur) 

CONSIGNATIE (afwijking rusttijden 
en pauze) 
 periode zonder c. per 4 weken 

 c. voor en na nachtdienst 
 maximum arbeidstijd per 24 uur
 maximum arbeidstijd per week 
 maximum arbeidstijd per 4 wkn 

 maximum arbeidstijd per 13 
wkn (zonder c. in de nacht) 

 maximum arbeidstijd per 13 
wkn  (met c. in de nacht) 

 minimumarbeidstijd bij oproep 
in c. 

 2 perioden van elk minimaal 7 
aaneengesloten etmalen 

 niet toegestaan 
 13 uur 
 60 uur 
 gemiddeld 60 uur per week (240 

uur)
 gemiddeld 45 uur per week (585 

uur)
 gemiddeld 40 uur per week (520 

uur)

 ½ uur 

 idem standaard 

SAMENLOOP VAN EEN DIENST 
 ¾ - bepaling 

 ¾ niet van toepassing 

 indien ¾ van de arbeid onder 1 
wettelijk regime valt geldt dat 
regime voor de gehele dienst 

 maximaal 10 uur arbeid per 
dienst, na die dienst minimaal 
11 uur rust 

 indien ¾ van de arbeid onder 1 
wettelijk regime valt geldt dat 
regime voor de gehele dienst 

 maximaal 10 uur arbeid per 
dienst, na die dienst minimaal 
11 uur rust 

SAMENLOOP 2 OPVOLGENDE 
DIENSTEN 
 minimum rusttijd  11 uur  11 uur 
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BIJLAGE VI  PROTOCOL CAO 2006 - 2007 

1. Looptijd

De CAO heeft een looptijd van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2007. 

2. Inkomen

Indexering
Gedurende de looptijd van de CAO worden de salarissen, jaarlijks op 1 januari 
geïndexeerd op basis van de CBS index alle huishoudens afgeleid oktober-oktober. Op 1 
januari 2006 worden de salarissen verhoogd met 1,45%. 

Reiskosten
Met ingang van 1 januari 2006 wordt de bestaande reiskostenregeling woon - 
werkverkeer aangepast. De vergoeding wordt gebaseerd op: 
- de reisafstand woon - werk (maximaal 22,5 kilometer enkele reis) volgens de ANWB 

routeplanner snelste route 
- een vergoeding van 19 cent per kilometer 
- uitgaande van 206 werkdagen per jaar  

De verdere voorwaarden en procedures met betrekking tot de regeling reiskosten woon 
werkverkeer, staan beschreven in het Personeels Reglement. 

Eenmalige uitkering 
Na goedkeuring van de CAO ontvangen de medewerkers in de daaropvolgende maand 
een eenmalige uitkering van € 100,= bruto. 

Bonusregeling bij geen verzuim 
Werknemers die in één of meerdere perioden van 4 maanden niet ziek zijn geweest 
ontvangen een bonus volgens het volgende schema: 

1e periode 2e periode 3e periode 
Niet ziek € 50,= € 50,= € 50,= 
1e periode ziek Geen bonus € 50,= € 50,= 
2e periode ziek € 50,= Geen bonus € 50,= 
3e periode ziek € 50,= € 50,= Geen bonus 

De bonus zal betaald worden in de maand volgend op de periode waarin men niet ziek is 
geweest.

In het vierde kwartaal 2007 zal de regeling geëvalueerd worden, waarbij bepalend is of 
er een positief effect op het verzuim is bewerkstelligd. Het extra verlof in geval van één 
of meer jaren geen ziekteverzuim komt te vervallen. 
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3. Zorgverzekering 
Met ingang van 1 januari 2006 zijn de bestaande ziektekostenverzekeringen (ziekenfonds 
en particulier) vervangen door de nieuwe zorgverzekering bestaande uit de basis-
verzekering en aanvullende pakketten.  

Collectieve verzekering 
adidas heeft voor haar werknemers een collectieve verzekering afgesloten voor zowel de 
basisverzekering als de aanvullende pakketten. De werknemer en zijn gezinsleden 
kunnen aan collectiviteit deelnemen.  

Wanneer werknemer zich via de collectiviteit voor een aanvullend pakket verzekert, 
ontvangt hij een tegemoetkoming van 50% van de kosten tot een maximum van € 100,00 
per polis. De vergoeding wordt alleen gegeven bij deelname aan het collectieve contract 
van werkgever voor zowel basis- als aanvullende verzekering. 

Daarnaast wordt voor deelnemers aan de collectiviteit de premie jaarlijks door adidas 
vooruit betaald. De hierdoor verkregen korting komt ten goede aan de werknemer. De 
premie wordt maandelijks op het salaris van werknemer ingehouden.  

Uitsluitend voor het jaar 2006 zal de vergoeding voor een aanvullend pakket  (50% met 
een max. van € 100,-- per polis) eveneens worden toegekend aan werknemers die niet 
verzekerd zijn bij het collectieve contract, maar elders een aanvullende verzekering 
hebben afgesloten.

Deze regeling vervangt de regeling in artikel 21 van de CAO. 

4. Re-integratie 

re-integratie 2e ziektejaar 
Werknemers ontvangen tijdens het 2e ziektejaar 70% van het basismaandsalaris of zoveel 
meer dat geen beroep gedaan hoeft te worden op de toeslagenwet. 
Werknemers die in het tweede ziektejaar in het kader van de re-integratie bij adidas 
werkzaamheden verrichten worden over die uren betaald op basis van hun normale 
basismaandsalaris.  

Passend werk  
adidas zal zich inspannen om werknemers, ongeacht of deze meer of minder dan 35% 
arbeidsongeschikt zijn, passend werk aan te bieden. Voor werknemers die vallen onder 
de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) zal werkgever zich 
inspannen om passend werk aan te bieden waarbij tenminste 50% van de rest-
verdiencapaciteit van werknemer gebruikt wordt. 

Afbouw bij herplaatsing 
Werknemers die in het kader van de WIA minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn en 
worden herplaats bij adidas geldt de volgende afbouwregeling voor het salarisverschil 
tussen oude en de nieuwe functie: 

1e 12 maanden 2e 12 maanden 3e 12 maanden 
Aantal dienstjaren Percentage Aanvulling Percentage Aanvulling Percentage Aanvulling

0-5 jaar 30% 20% 10% 
5-10 jaar 50% 30% 15% 
10 jaar of meer 75% 50% 25% 
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5. De nieuwe WAO (WIA) 
Met ingang van 1 januari 2006 is de WAO vervangen door de WIA, die bestaat uit twee 
regelingen: 

- De IVA 
Volledig arbeidsongeschikten (80% - 100%) met een uitkering van 70% dagloon tot de 
pensionering 

- De WGA 
Gedeeltelijk arbeidsongeschikten (35% - 80%) met een uitkering van 70% dagloon 
gedurende maximaal 5 jaar en een vervolguitkering obv 70% minimumloon 

In de CAO is een collectieve WAO-hiaat verzekering opgenomen die het inkomensverlies 
van werknemers met een WAO-vervolguitkering beperkt. De verzekering vult de WAO 
uitkering die gebaseerd is 70% minimumloon aan tot 70% dagloon (het WAO-hiaat) aan. 
Deze regeling blijft van toepassing op werknemers die al voor 1 januari 2006 in de WAO 
zitten.

WGA hiaat verzekering 
In de WIA beperkt het hiaat zich tot de WGA vervolguitkering. Afhankelijk van de 
benutting van de restcapaciteit kan men net als bij de oude WAO terugvallen op een 
uitkering gebaseerd op 70% minimumloon. Daarom is besloten om ter vervanging van de 
WAO hiaat verzekering, een collectieve WGA hiaat verzekering af te sluiten waaraan de 
werknemer kan deelnemen. Premie voor deze verzekering is volledig voor rekening van 
werknemer.  

6. Roosters
In het rooster kunnen  een aantal weken opgenomen worden waarvoor het aantal te 
werken uren vooraf niet is vastgelegd. Op basis van het daadwerkelijke werkaanbod 
wordt het aantal uren (32 tot 45 uur per week) vijf werkdagen voorafgaand door 
werkgever vastgesteld. 
Voor de looptijd van de nieuwe CAO (2006 en 2007) is het maximum aantal weken 
vastgesteld op 4. 

7. Indeling functieklasse Warehouse Employee A  
Werknemers die het niet eens zijn met hun indeling in functieklasse II, kunnen alsnog 
bezwaar maken conform de opgestelde bezwaarprocedure. Zij kunnen zich hierbij laten 
ondersteunen door een deskundige van de vakbond. 

8. Contributie werknemer voor lidmaatschap Vakbond  
Werknemer kan de vakbondscontributie bruto op het salaris in mindering laten brengen 
waarna vervolgens een netto bijtelling wordt gedaan. Hierdoor ontstaat een fiscaal 
voordeel adidas is bereid om hieraan, voor zover en zolang dit fiscaal is toegestaan, mee 
te werken wanneer werknemer hierom verzoekt. 

9. Levensloopregeling
Werkgever heeft t.b.v. werknemers een collectief contract t.b.v. de Levensloopregeling 
afgesloten. Het Reglement en eventuele aanvullende bepalingen zullen in het 
Personeelsreglement worden opgenomen. 

10.Diversen
Met betrekking tot het onderwerp LBB (Leeftijds Bewust Beleid) zal nader onderzoek 
plaatsvinden, c.q. zullen nadere afspraken worden gemaakt: 


