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 AVEBE U.A. te  
1 september 2009 tot 1 januari 2011. 

 
Tussen 
 

 AVEBE U.A. te Veendam 
 

 
 
en 
 
FNV Bondgenoten, Utrecht; 

 
de Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening, org;  
 
elk als partij ter andere zijde, is de volgende  
collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan: 
 
 
ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1   
 

 
Werkgever:  Coöperatie  U.A. 
 
Vakorganisatie: FNV Bondgenoten en/of . 
 
Werknemer: iedere persoon  is aangegaan en is 

ingedeeld in de salarisgroepen 1 tot en met 14. 
 

 een werknemer die op grond van zijn arbeidsovereenkomst
minder dan het normale aantal dagen per week arbeid verricht. 
rato toegepast, voor zover van toepassing. 

 
Schaalsalaris: het salaris  
 
Maandinkomen:  het schaalsalaris vermeerderd met de eventuele ploegentoeslag, persoonlijke toeslag o  
 

 0,6% van het schaalsalaris 
 
Dienstrooster:  die geldt voor de 

werknemers, die werkzaam zijn in een bepaalde dienst als bedoeld in artikel 12 lid 2 . 
 
Kalenderweek:  een periode van 7 etmalen, waarvan het eerste etmaal aanvangt bij het begin van de eerste dienst op 

 
 
Kalendermaand:  een volle maand, die geacht wordt aan te vangen op de eerste van de maand te 0.00 uur. Ingeval van 

ploegendienst: een volle maand, die geacht wordt aan te vangen aan het begin van de eerste in die 
maand aanvangende dienst. 

 
Feestdagen:  – nieuwjaarsdag 
 – p  
 – paasmaandag 
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 – Hemelvaartsdag 
 – pinksterzondag 
 – pinkstermaandag 
 – eerste kerstdag 
 – tweede kerstdag 
 –  
 – nationale bevrijdingsdag 5 mei (eens per 5 jaar) 
 
Gelijkstelling  steeds gelezen 
huwelijk en worden echtgenoot. 

nwonen:  aantoonbaar 
duurzaam samenwoont (via overlegging van een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst). 

 
 
Artikel 2  Verplichtingen van partijen 
 
1.  Vredesplicht  

bevorderen, geen enkele actie te zullen voeren of te bevorderen, die beoogt wijziging te brengen in deze 
CAO op een andere wijze dan die, o 3
maatstaven van redelijkheid en billijkheid na te komen. 

 
2.  Geschillen  In geval van een geschil, dat verband houdt

partijen geen staking of uitsluiting  
 
3.  Gelijke kansen  Partijen wijzen discriminatie om gelijke kansen 
 mannen en voor mannen en vrouwen in het arbeidsproces te bevorderen. 
 vrouwen 
 
 

 Verplichtingen van de werkgever 
 
1.  Nakoming   redelijkheid en billijkheid na te komen. 
 
2.  Individuele De werkgever is gehouden met iedere werknemer bij zijn indiensttreding een individuele 
 - arbeidsovereenkomst aan te gaan, waarbij deze CAO en eventueel in het bedrijf van de werkgever 
 komst geldende interne regelingen  worden 

onder andere vermeld: functiegroep  
 
3.  CAO-boekje  

 
 
4.  Geheimhouding  De werkgever  over alle hem bekend zijnde gegevens van de 
 gegevens van  werknemer behalve in opdracht of op verzoek van een 
 werknemers  instantie, waarmee de werkgever in verband met de dienstbetrekking van de werknemer contacten 

Arbo-dienst V). 
 
5.    De werkgever zal bij aanstelling en tewerkstelling zoveel mogelijk gelijke kansen bieden 
 werknemers  -gehandicapten. De werkgever zal de dienstbetrekking met een 
  gehandicapte werknemer  
 
6.  Bijdrage  Door de werkgever zal aan de Stichtin  Bedrijven jaarlijks een bijdrage worden 
 v - verleend voor vakbondsactiviteiten, overeenkomstig een door  AWVN,  FNV Bondgenoten, 
 activiteiten  CNV BedrijvenB  
 
 

 Verplichtingen van de werknemer 
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1.   

 
 
2.   De werknemer is gehouden de belangen van het bedrijf van de werkgever als goed werknemer te 

. 
 
3.   

voor zover deze binnen de grenzen van het sociaal beleid redelijkerwijze van hem kunnen worden 
verlangd, zo goed mogelijk uit te voeren en daarbij alle verstrekte aanwijzingen en voorschriften in acht te 
nemen. 

  
eigen locatie als binnen andere locaties. Deze andere functies kunnen
salarisgroepen hoger en maximaal twee salarisgroepen lager zijn dan de functie die de werknemer 

 Voor de acht terugkomdagen van artikel 12 lid 6 gel
salarisgroepen hoger of twee salarisgroepen lager niet. In overige gevallen kan in overleg met de 
werknemer van de beperking van twee salarisgroepen hoger of twee salarisgroepen lager worden 
afgeweken. De werknemer heeft daarbij de
voorafgaand aan de tijdelijke inzet uitvoert, tenzij in overleg met de werknemer andere afspraken worden 
gemaakt.  

 
4.   De werknemer is gehouden de aanwijzingen en voorschriften die door of namens de werkgever gegeven 

 orde, veiligheid en zedelijkheid, de interne regelingen en de gepubliceerde 
dienstroosters voor wat zijn arbeids- en pauzetijd betreft na te leven. 

 
5. ing  a. De werknemer is gehouden tot geheimhouding over 

onder andere over 
is de werk
geheimhouding
gedurende het dienstverband als na beëindiging daarvan.  

 
  b. De 

of anderszins ter kennis gekomen geregistreerde persoonsgegevens niet anders te gebruiken dan 
 is ingesteld en voor de uitoefening van zijn functie nodig is, 

evenals niets hieromtrent aan onbevoegden mede te delen. 
 
  c. knemer verboden om aan de werkgever of een met deze gelieerde onderneming 

toebehorende boeken, correspondentie, tekeningen, berekeningen en andere bescheiden in de 
r
gemaakte afschriften of aantekeningen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
werkgever of de betrokken gelieerde onderneming in zijn particulier bezit te houden, aan derden te 

 
 
  d. Alle onder c bedoelde bescheiden, ook al zijn deze op papier aan de werknemer toebehorend gesteld, 

o  desgevraagd, maar in ieder geval bij het einde van de 
dienstbetrekking, onmiddellijk aan de werkgever ter hand worden gesteld. 

 
6.   s aangegeven uren arbeid te verrichten voor 

), 24 (overwerk) en 25 (verschoven uren
van toepassing is en voor estelde 
bepalingen in acht neemt. 

 
7.   -, 3- of  5-ploegendienst

onverwijld kennis te geven aan de werkgever, die tot taak heeft zo spoedig mogelijk een plaatsvervanger 
aan te wijzen. De werknemer mag zijn werkzaamheden niet verlaten voordat aflossing is geregeld. 
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SOCIAAL BELEID 
 
Artikel 5   
 
1.   a.  Het sociaal beleid icht op het zodanig kunnen inzetten van de bij iedere 

kunnen worden bereikt. 
   Anderzijds richt het sociaal beleid zich op het scheppen va

speelt in dit beleid een centrale rol. 
 
  b.  Een wezenlijk aspect van het sociaal beleid zeggenschap, waarin zowel de 

, gebaseerd 
o
voorwaarde. 

 
2.  Periodiek ov  a.  - in beginsel 4 keer per jaar - overleg over de ontwikkelingen in het sociaal 

beleid
informatieverschaffing, beeldvorming en gedachtewisseling
inspelen op ontwikkelingen, die belangrijke invloed hebben op de bedrijfssituatie en de kwaliteit en 

 houden 
met elkaars opvattingen daarover. 

 
  b.  

personeelsbezetting en budget, informatie over overwerk en verzuim eerd naar onderdelen 
en sectoren tijdig beschikbaar is voor de vakorganisaties. De vakorganisaties zullen specifieke vragen 
o  

 
3.  Werkgelegenheid   a.  werkgelegenheid binnen de onderneming in 

stand te houden. 
   Indien in verband met de ontwikkelingen in het belang van de continuïteit het voornemen bestaat om: 
   –  de bestaand ; 
   –  een fusie aan te gaan; 
   – een bedrijf of een bedrijfsonderdeel te reorganiseren of te sluiten; 
   –  de personeelsbezetting te reorganiseren; 
   –  

brengen in de kwaliteit en/of kwantiteit van de arbeid, zullen de vakorganisaties daarover vroegtijdig 

voornemens nog mogelijk is. 
    

werknemers, in deze volgorde, inlichten over de voorgenomen maatregelen. 
 
  b.  De werkgever zal bij de besluitvorming de sociale gevolgen betrekken alsmede de visie van de 

sociaal plan opstellen.  
 
4.  Opleiding  a. Het opleidingsbeleid is voortdurend gericht op: 
  –  het toerusten van w  
  –  de bevordering van de ontwikkeling en ontplooiing van hun capaciteiten; 
  –   

 
  b. Opleiden is maatwerk, hetgeen betekent dat: 
  – opleidingen

capaciteiten van de werknemer; 
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  –  opleidingen
rekening houden met de behoeften en wensen van de werknemer; 

  –  rekening gehouden moet worden met de leeftijd, leervermogen en motivatieproblemen bij de 
(oudere) werknemer; 

  –  opleiden geen selectie-instrument mag zijn. 
 

c. De werkgever start met opleiden om de flexibiliteit te vergroten, met name middels: 
– EVC (Erkenning Verworven Competenties)-  
– Training on the job.  

 
d. nemers vindt plaats middels het 
 Paspoort. Het Paspoort is verder een middel om een goede afstemming te maken tussen wat de  
 . 

 
5.  Vacatures  a.  Bij het vervullen van vacatures en voor de betrokken 

- of managementontwikkelings-
programma, hetzij door middel van interne sollicitatie. 

 
  b.  Indien de interne sollicitatie niet resulteert in het vervullen van de betreffende vacature, zal met de 

betrokken werknemer worden nagegaan of het mogelijk is deze vacature te vervullen met de 
 

 
6.  Normstelling a.  Teneinde een zo groot mogelijk aantal eigen vaste werknemers in dienst te  
    beperking van het 
 en uitzendkrachten  e aantal werknemers. 
 
  b.  De 3%-  betreft, heeft betrekking op die tijdelijke en 

worden verrich
sterkte. 

 
  c.  De verdeling va % binnen de operationele sterkte en 50% daarboven 

, dat er op enig moment op grond van de norm mag zijn. 
 
  d.  %-norm vallen: 
   1. tijdelijke en uitzendkrachten

projectmatige werkzaamheden van niet-structu
investeringsplannen), mits hierover vooraf in overleg met de O  

   2. tijdelijk personeel  werknemers te vervangen. 
    Onder langdurige ziekte wordt verstaan: afwezigheid wegens ziekte voor een periode langer dan  

dan niet onder de 3%- prake is van 
langdurige ziekte naar de toekomst toe).  

    De OR wordt inzicht gegeven in het aantal vervangingen door middel van een overzicht. 
 
  e.  Voor campagnemedewerkers geldt, dat zij bij ziekte onmiddellijk vervangen mogen worden om een 

ongestoorde voortzetting van de campagne  
 
  f.  

nemer wordt ingenomen, maar door een tijdelijke. 
 
7.   Het beleid van de werkgever is er op gericht om de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer 
 arbeids-  de werknemer voor zijn oude 
 ongeschikten    
   inspannen om hem een andere passende functie in het bedrijf aan te bieden. 

 



AVEBE U.A. CAO 01-09-2009 tot 01-01-2011 8 

8.  a.  emer op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en 
 intimidatie  

werknemer als werknemers onderling dit recht te respecteren en tevens te handelen overeenkomstig 
de algemene regels van moraal en fatsoen. 

   Partijen achten seksuele intimidatie onaanvaardbaar en komen overeen gerichte maatregelen te 
treffen binnen de organisatie om seksuele intimidatie in voorkomende gevallen te bestrijden. 

   
 op 

het werk. 
   Van de

zodanig inricht, dat seksuele intimidatie in de organisatie wordt voorkomen. 
   het voeren van een samenhangend 

beleid, dat seksuele intimidatie in de organisatie voorkomt en bestrijdt. 
   Een samenhangend beleid omvat de volgende onderdelen: 
   –  
   – het ontwikkelen en tot uitvoering brengen van een klachtenprocedure. 
 
  b.  seksuele intimidatie, kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon. 
 
  c.  Al dan niet in overleg met de vertrouwenspersoon kan de werknemer een klacht indienen bij de 

klachtencommissie. De klachtencommissie verstrekt jaarlijks een overzicht van het totale aantal in dat 
ja  

 
  d.  Geheimhouding van ingediende klachten wordt gegarandeerd. 
 
 
Artikel 6  Vakbondswerk 
 
1.  Vakbondswerk  De werkgever zal ten behoeve van het vakbondswerk binnen de onderneming de volgende 
 binnen de faciliteiten verlenen: 
 onderneming  a.   om in naar zijn mening dringende 

gevallen op het bedrijf contact te hebben met de leden van de vakorganisatie. Voordat hij dit contact 
heeft, wordt de betrokken chef op de hoogte gesteld. 

 
  b.  Het beschikken over de mogelijkheid om via de publicatieborden uitnodigingen en mededelingen over 

vergaderingen, propaganda en scholing bekend te maken. 
 
  c.  De mogelijkheid om het mededelingenblad onder de leden in het bedrijf te verspreiden. 
 
  d.  Het door aan de bezoldigde functionarissen en de voorzitters van de bedrijfsleden-

groepen verstrekken van algemene mededelingen a  
 
  e.  Het door de werkgever  

(als regel buiten werktijd en mits tijdig gereserveerd). 
 
  f.  Aan bestuursleden van bedrijfsledengroep

in overleg met de werkgever vrijaf gegeven worden voor het bezoeken van vergaderingen van het 
bestuur van de bedrijfsledengroep. 

 
  g.  Voor zover binnen de onderneming bedrijfsledengroepen worden ingesteld dient de instelling en de 

werkgever 
bekend gemaakt te worden. 

 
2.  Bescherming van  a.  p zal door het uitoefenen van deze functie binnen 
 bestuursleden van  de onderneming geen nadelige invloed  
 en Hierbij wordt gedacht aan ontslag, beloning en promotiemogelijkheden. 
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  b.  De werkgever die tot ontslag van een bestuurslid van een bedrijfsledengroep wil overgaan, zal 

alvorens een ontslagvergunning aan te vragen de betreffende vakorganisatie aantonen dat dezelfde 
maatstaven zijn aangelegd als die gelden voor werknemers die geen functie hebben binnen de 
vakorganisatie. 

 
3.  Vrijstelling voor  Ten behoeve van het vakbondswerk binnen de onderneming stelt de werkgever aan de vakorganisatie 
    
 binnen de onder- 
 neming 
 
4.  Bijstand door  Een daartoe door de vakorganisatie aangewezen kaderlid kan de werknemer op zijn verzoek 
 kaderleden   bijstaan. De vakorganisatie draagt er zorg voor dat de namen van deze kaderleden bekend gemaakt 

worden aan de werkgever. 
 
 
Artikel 7  Deeltijdarbeid 
 
1.  Verzoek om in  De werkgever zal, voor zover het bedrijfs-  verzet, zich positief 
 deeltijd te werken   opstellen tegenover een verzoek van de werknemer om in deeltijd te  
  van het verzoek wordt schriftelijk aan de werknemer meegedeeld. 
 
2.    Indien de deeltijdwerker langer dan de met hem overeengekomen werktijd per dag en/of op een groter 

aantal dagen per week dan met hem overeengekomen, werkt, zonder het aantal uren per dag of dagen 

als regel gewerkt wordt, worden deze uren uitbetaald op basis van het salaris per uur. 
  Ook opbouw van vakantie-uren en vakantietoeslag wordt over deze uren berekend, evenals pensioen. Op 

het salaris van de deeltijdwerker den. 
 
3.  Overuren  Van overwerk is voor de deeltijdwerker eerst sprake wanneer hij meer uren per dag of meer dagen per 

week werkt dan de werknemer die een volledige dagtaak op alle werkdagen waarop als regel gewerkt 
 van de afdeling waar de deeltijdwerker 

 
 
4.  Flexibiliteit t ook voor deeltijdwerkers. De 

uitvoering ervan wordt in overleg met de werknemer vastgesteld. 
 
 

 
 

 Totstandkoming dienstverband 
 
1.  - De werkgever kan een arbeidsovereenkomst met de werknemer aangaan voor: 
 komst –  of 
  – bepaalde tijd.; 
   

Onder een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt verstaan een overeenkomst: 
  a.  sduur; 
 
  b.  hetzij voor het verrichten van een bepaald geheel van ; 
 
  c.  hetzij voor het verrichten van campagnewerkzaamheden (campagnecontract). 
 
  Wanneer de aard van de arbeidsovereenkomst (onbepaalde/ bepaalde tijd) nie

wordt de arbeidsovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. 
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2.  Proeftijd  Tenzij anders overeengekomen, geldt bij het aangaan van iedere arbeidsovereenkomst voor zowel 
werkgever als werknemer  van twee maanden, gedurende of aan het einde waarvan de 
arbeidsovereenkomst r van de proeftijd dient in 
de arbeidsovereenkomst te worden opgenomen. 

 
3. a. Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met  
  tu  
  tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden, geldt met ingang van die dag de laatste  
   als aangegaan voor onbepaalde tijd. 

 
b. Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen bepaalde tijd aangegane 
arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan 3 maanden, 
geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. 

 
c. Het bepaalde onder a laatste zin is niet van toepassing op een arbeidsovereenkomst aangegaan voor  

   n  
   arbeidsovereenkomst voor 36 maanden of langer. 

 
d. rbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de periode van  
1  

 
e. Artikel 7:   

   k -partijen in overleg hiervan afwijken. 
 
4.  Tijdelijk werk/  a.  De werkgever draagt in zijn onderneming aan tijdelijk personeel/  geen 
 uitzendarbeid   werkzaamheden op, die naar hun aard door de werknemers in zijn dienst plegen te worden verricht, 

met uitzondering van een niet normale piekvorming of een niet gewenste verzwaring van de 
de werknemers door ziekte en/of vakantie. 

 
  b.  De werkgever zal niet toelaten, dat deze werkzaamheden langer  
 
  c.   
 
  d.  

aan dez  
 
 

 Einde van het dienstverband 
 
1.           Behoudens in geval van ontslag

 van de proeftijd als bedoeld in artikel 8 lid 2, in 
 met onmiddellijke ingang kan worden opgezegd, geldt voor de 

beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd het bepaalde in artikel 7: 672 BW 
  Opzegging  eindigt op het einde van een 

kalendermaand. 

  
dienstverband  
voor 
onbepaalde  
tijd 
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2. ijn   
 werkgever  a. indien de werknemer minderjarig is: 1 maand; 
 
  b.  indien de werknemer na het bereiken van de meerderjarigheid vijf jaar of minder onafgebroken in 

dere verdere vier jaar (of gedeelte daarvan) onafgebroken dienstverband: 
   1 maand meer, . 
      
3. Opzegtermijn   
 werknemer a.  indien de werknemer minderjarig is: 1 maand; 
 
  b. indien hij na het bereiken van de meerderjarigheid vijf jaar of minder onafgebroken in dienst is:  

1 maand; 
 
  c.  : een halve maand meer 

tot een maximum van drie maanden. 
    
4.  van wie de functie is ingeschaald in de salarisgroe

minimaal 2 maanden en in de salarisgroepen 12 en hoger minimaal 3 maanden. dt 
dezelfde opzegtermijn als voor deze werknemers, tenzij toepassing van de hoofdregel volgens lid 2 voor 
de werkgever tot een langere opzegtermijn leidt.  

 
5. Einde dienst-  Bij het bereiken door de werknemer van de leeftijd van 65 jaar eindigt de etrekking zonder 
    verband bij  dat opzegging nodig is. 
    65 jaar  AVEBE eindigt de dienstbetrekking 

 nodig is op de laatste dag van de maand voorafgaande aan de maand van 
deelname. 

  Indien de werknemer geen - of op een later tijdstip dan mogelijk volgens de regeling -gebruik wenst te 
 AVEBE,  

  Indien de werkgever de werknemer verzoekt om geen of op een later tijdstip dan mogelijk volgens de 
regeling - n de 
werknemer vereist. 

 
6.  Einde van het  Einde van het dienstverband voor bepaalde tijd. 
 dienstverband  a.  Een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijdsduur eindigt op het tijdstip, genoemd in de 
 voor bepaalde   individuele arbeidsovereenkomst  is vereist. Indien de arbeidsovereenkomst 
 tijd   voor een bepaalde tijdsduur wordt voortgezet, dient de werkgever dit tenminste één week tevoren 

s  
 
  b.  Een arbeidsovereenkomst ald geheel van werkzaamheden eindigt bij 

de afloop van de werkzaamheden, waarvoor de arbeidsovereenkomst werd aangegaan. 
 
  c.  Een arbeidsovereenkomst voor het verrichten van campagne contract) 

begint op het moment van de daadwerkelijke aanvang van de campagnewerkzaamheden en eindigt 

tegen elke dag van de kalenderweek. 
   
7.  Opzegverbod   In de gevallen, hierboven genoemd onder lid 6 is het bepaalde in artikel 7: 

tijdens arbeidsongeschiktheid) van toepassing, behalve voor campagnemedew
campagne. 

   
8.    . 
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 EN WERKTIJDEN 
 

 Arbeidsduur 
 
1.  Normale  De arbeidsduur volgens dienstrooster van de werknemer werkzaam in dagdienst  
 arbeidsduur   per week, die van de werknemer in de 2- en 3- t gemiddeld 40 uur per week. 
  Op jaarbasis bedraagt de arbeidsduur

-uren (23 ADV-diensten)  wordt toegekend is nader geregeld in 
artikel 11. 

   van de werknemer werkzaam in 5-ploegendienst
De werknemer die niet een geheel jaar werkzaam is in 5-ploegendienst heeft gedurende de periode dat hij 
werkzaam is in dag-, 2- of  3- ploegendienst recht op een evenredig deel van de bovengenoemde  

-uren. 
  Dit evenredige deel wordt, voor -diensten; het restant 

-uren. 
 
2.  Pauze in  -, 3- en 5-ploegendienst heeft recht op twee  per acht uur,  
  welke pauzetijden worden geacht tot de werktijd te behoren. 
 
3.  Pauze in  Pauze in de dagdienst wordt geacht niet te behoren tot de werktijd. 
 dagdienst  
 
 
Artikel 11  Arbeidsduur V) 
 
 ADV-uren worden ingeroosterd – – in de 

vorm van 23 diensten regelmatig gespreid over alle maanden en weken van het gehele jaar, over alle 
dagen van de week en – indien van toepassing – over morgen-, middag-  

 a.  V vastgesteld als een 
uiterlijk één maand tevoren vast te  dient in het kwartaalrooster te worden 

-uren in 
dezelfde maand te ruilen. 

 
 b. 32 ADV-uren  
 
 c.  Voor afdelingen waar door de aard van de werkzaamheden geen regelmatige werkbelasting over het 

  Invoering daarvan kan eerst 
gebe  

 
 d.  Zowel bij indiensttreding als bij uitdiensttreding ontvangt de werknemer een evenredig deel van de 

ADV-uren. Bij het einde van het dienstverband vindt verrekening van de niet-bestede ADV-uren 
in de vorm van vrije tijd. 

 
 e.  Alleen in onvermijdelijke gevallen zal tijdens roostervrije ADV-uren gewerkt worden, hetgeen dan als 

overwerk aangemerkt wordt. Dit overwerk dient gecompenseerd te worden in vrije tijd. 
wordt in het kader van de crisismaatregelen wordt het niet als overwerk beschouwd. 

 
  f.  V-dag zal bij ziekte op een ADV-dag 

geen recht bestaan op een vervangende vrije dag. 
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Artikel 12  Werktijden 
 
1.  Dienstrooster  a.  Iedere werknemer werkt in een dienstrooster, waaronder wordt verstaan een door de werkgever 

vastgestelde werktijdregeling voor een week of langer, geldend voor de werknemers, die werkzaam 
 

 
  b.  5-ploegendienst: 
   -ploegendienstroosters zal worden vastgesteld in overleg met de OR. 
 
2.  Diensten  De onderneming kent de volgende diensten: 
  a.  dagdienst; 
 
  b.  2-ploegendienst  
   het dienstrooster voor deze dienst omvat een periode van twee aaneengesloten weken, waarin de 

werknemer beurtelings een week in een ochtend- en een middagdienst is ingedeeld;  
 
  c. Combinatierooster 2-ploegendienst met dagdienst: 
   het dienstrooster is een combinatie van een ochtend- en een middagdienst volgens de  

2-
in 2-ploegendienst in waar nodig. In de dagdienst wordt de pauze genoten volgens dagdienst  

d 3). De dienst wisselt een keer per week. In het rooster worden ADV-uren die nodig zijn 
V-uren kunnen in overleg worden 

vastgesteld; 
 
  d.  3-ploegendienst: 
   het dienstrooster waarin de 

werknemer beurtelings een week in een ochtend-, een middag- en een nachtdienst is ingedeeld; 
 
  e.  5-ploegendienst: 
   het dienstrooster voor de 5-ploegendienst omvat een periode van 10 (tijdens de vastgestelde 

waarin 
de werknemer beurtelings op alle dagen van de week in een ochtend-, een middag-, en een 

); 
 
  f.  eventuele andere diensten, die door partijen op grond van lid 10 worden vastgesteld; 
 
  g.  deze regeling wordt de roosterperiode bedoeld   

onder e
afwijking van zijn normale dienstrooster ontstond; 

 
h.  
- 

binnen 1 week te beslissen over het -wekentermijn ingaat 
bij het indienen van het instemmingsverzoek door de werkgever.  

- Het aantal ingeroosterde - en minurensystematiek 
wordt ingevoerd.  

- Een plusuur is een ingeroosterd en gewerkt uur dat boven de normale arbeidsduur uitkomt. 
(

–
arbeidsduur is gemiddeld 33,6 uur per week of  

 
Plusuren: 360 – 336 = 24 uur). 

- en niet gewerkt uur binnen de normale arbeidsduur. (Voorbeeld: 

– 40 = (-) 8 uur
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: In een periode van tien weken heeft de 
– 336 = (-)16 uur). 

- De plus- -maandsbasis (over de 
011).  

- 6-maandsperiode worden de plusuren betaald 
).  

(artikel 12 lid 6) in mindering gebracht. isico van de werkgever.  
- Indien een werknemer van de werkgever vier weken de opdracht krijgt 

om extra uren te werken boven het voor hem geldende rooster is sprake van overuren volgens 

gemaakt over deze extra uren. 
- Indien de werkgever het niet noodzakelijk acht om ingeroosterde uren te laten werken kunnen 

deze uren maximaal een week voorafgaand aan het moment van werken
Deze ure
worden ingezet. 

 
3.  Reservedienst  De werkgever kan met instemming van de OR een reservedienst  

5-ploegendienst. Deze dienst is 
de 5-ploegendienst en is, voor zover niet daadwerkelijk wordt vervangen, een dagdienst 

). De reservedienst kan in het rooster voor de 5-
ploegendienst  

 
4.  Werktijden  a.  De werktijd voor de werknemers in dagdienst bedraagt 8 uur per dag gedurende de eerste  

5 werkdagen van de week; de werktijd ligt tussen 06.00 en 18.00 uur. Werknemers in dagdienst 
mogen werken. Toestemming wordt verleend 

do -directeur. Criteria bij de beoordeling zijn o.a. 
functie, functie- Weigering van de toestemming 

 
 
  b.  1. De werktijden

zaterdag 06.00 uur. 
   2. De werktijden

zaterdag 12.00 uur. 
    Voor 

gegeven, hetgeen is vastgelegd in een dienstrooster dat per werknemer is opgesteld. 
   -ploegendienst is om 06.00 uur. 
   4  
 
  c.  

ploegendiensten. 
 
  d. Volgens artikel 12 lid 2 onder h.

deze roosters kunnen afwijken van de in dit lid genoemde werktijden.  
 

5.   a.  voorgaande artikel genoemde 
 omstandigheden   regelingen worden afgeweken. 
 
  b.  Indien naar het oordeel van de werkgever economische of andere omstandigheden daartoe dwingen 

korte termijn door partijen overleg worden gepleegd over eventuele wijziging van de arbeidsduur
werktijden. 

 
6.  Terugkomdagen a. A  

terugkomdagen worden voor deeltijdwerkers naar rato vastgesteld.  
 
  b. . 
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  c. Voor dagdienst, 2- en 3-   
 
  d.  Voor de 5-ploegendienst geldt dat deze uren per dienst van acht uur kunnen worden ingeroosterd. 

ingezet. In zwaarwegende gevallen kan hiervan in overleg met de OR worden afgeweken. 
 

f. De teru -2010 worden ingezet. 
 
g. Tussen werkgever
terugkomdagen. Van de werknemers die niet in 5 ploegendienst werken en die een saldo vakantie-
uren  boven de 40 uur zoals bedoeld in artikel 15 lid 4 sub b, worden deze extra vakantie-
uren ingezet om het aantal terugkomdagen te reduceren. 

 
h. 
teru
omgaan met de mogelijkheid vakantiedagen te kopen. 

 
7. L   
 5-ploegendienst materiaal en geld en is geen opleiding of training.    
  a.  
 
  b. 

 komt. De sessies vinden bij voorkeur tijdens, aansluitend of 
voorafgaand aan de dienst plaats. 

 
  c.  
 
8. Werkoverleg in a. Werkoverleg vindt uitsluitend plaats aansluite  
  5-ploegendienst  middagdienst. 

 
b.  
 
c.  
 

9.  Vorst-  a.  Indien de werknemer zijn werkzaamheden niet kan verrichten als direct gevolg van de 
    weersomstandigheden, zoals vorst, ijzel, overstroming enzovoort, wordt hij op non-actief gesteld. 
   Tijdens de duur van deze periode van non-activiteit wordt de werknemer, voor zover hij zijn 

wer rooster geplaatst. 
 
  b.  -activiteit het hem toekomende maandinkomen 

ontvangen. De werknemer, die normaliter in de campagne
het op zijn ploegendienst gebaseerde maandinkomen. 

 
  c.  non-activiteit te allen tijde beschikbaar te houden 

en is verplicht aan een oproep van
geven. 

 
10.  Afwijkende In afwijking van het in de vorige leden bepaalde, kunnen voor de  
 dienstroosters afwijkende dienstrooster

beloningsregeling vaststellen voor het werken volgens dat afwijkende dienstrooster. 
  Het gestelde in dit lid geldt ook voor organisatiewijzigingen, voor 

met afwijkende dienstroosters. De tussen partijen gemaakte afwijkende afspraken zijn opgenomen in 
bijlage 4. 

 
11. Werktijden  Op verzoek van de jaar en ouder die werkzaam is in de dagdienst of 2- of 
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 oudere werk- 3-ploegendienst, kan de werkweek verkort worden tot vier dagen. De verkorte werkweek is naar rato 
 nemers van toepassing op een deeltijdwerker, mits deze op meer dan vier dagen werkzaam is. 
  Voor werknemers in dagdienst - en 3-ploegendienst betekent dit een – in overleg met de werkgever – 

vast te stellen  
  Als compensatie voor deze 4- -, 2- en 

3-ploegendienst geen aanspraak meer maken op: 
  –  -uren 9-jarige leeftijd wordt 

bereikt; 
  –  de vijf dagen extra vakantie onder b vanaf de eerste van de maand, waarin 

de 59-jarige leeftijd wordt bereikt; 
  –  de extra vrije tijd, genoemd in artikel 15 lid 8. 
 

 vallen, worden nieuwjaarsdag, tweede paasdag, tweede 
pinksterdag, Hemelvaartsdag en tweede kerstdag evenals Koninginnedag als de vaste vrije dagen in die 
weken aangemerkt. 

  Voor werknemers in de 5-ploegendienst
bepalingen onverminderd van kracht. 

 
  (lid 6) geldt ook voor de werknemer van 59 jaar en ouder. 
 
 
Artikel 13  Z - en feestdagen 
 
1.   Indien n kerstdag op een zondag vallen, geldt deze dag voor de 

werknemer (voor zover in zijn dienst gewoonlijk niet op zondag wordt gewerkt) niet als een feestdag, 
 op bovengenoemde dagen. 

 
2.   Op zon-  wordt als regel niet gewerkt. 
 
3.   Na een feestdag is het tijdstip van de aanvang van de werkzaamheden als op maandag. 
 
4.   Op werkdagen, direct voorafgaande aan feestdagen

oudejaarsavond echter uiterlijk om  
 

  Koninginn  
 
5.   5-ploegendienst: 
  a.  geldt niet voor de werknemer in de 5-ploegendienst. 
 
  b.  Voor de toepassing  geacht een periode van  

24 aaneengesloten uren te omvatten met uitzondering van Hemelvaartsdag, die geacht wordt een 
 

 
  c.  

Kerstmis en o /nieuwjaarsdag noodzakelijk is in verband met verwerking van de 
t of wordt besloten om al dan 

niet door te draaien met Kerstmis en o /nieuwjaarsdag zullen voor de binnen het 
doorlopende dienstrooster vallende feestdaguren geen snipperuren worden afgeschreven. 
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  d.  Voor arbeid op een feestdag geldt het volgende: 
   Voor arbeid die geen overwerk is, wordt naast de ploegentoeslag voor ieder gewerkt uur gedurende 

n  

salaris per uur en voor ieder gewerkt uur op de overige feestdagen
117% van het salaris
uur. 

 
 
Artikel 14  m 
 
1.  Doorbetaald  De werknemer kan doorbetaald verlof opnemen als bedoeld in artikel 4:1 van de  
 verlof  de  informeert en 

de gebeurtenis in het betreffende geval bijwoont
cht bestaat in ieder geval: 

  a.  gedurende de bevalling van de echtgenote;  
 
  b.  gedurende een halve dag bij ondertrouw van de werknemer en gedurende twee dagen bij huwelijk 

van de werknemer; 
 
  c.  ij huwelijk van een kind, pleegkind, vader, moeder, schoonvader, 

; 
 
  d.  vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie van de echtgeno)t(e) of 

van een  kind of pleegkind van de werknemer of van diens inwonende ouders of schoonouders; op 
 heeft recht het naaste familielid van de overledene dat de noodzakelijke regelingen 

moet treffen; 
 
  e.  gedurende twee dagen wegens overlijden d. 

genoemde eigen kinderen, pleegkinderen, ouders of schoonouders of van schoonzoon, 
 

 
  f.  gedurende één dag bij overlijden

grootmoeder, kleinkind, zwager of schoonzuster; 
   
  g.  n 

persoonlijke verplichting voor korte duur verhinderd is zijn arbeid te verrichten, mits deze vervulling 
niet in zijn vrije tijd kan geschieden en onder aftrek 
kan ontvangen; 

 
  h.  gedurende een naar billijkheid te bepalen tijdsduur voor: 
   –  

echtgenote of eigen inwonende kinderen of pleegkinderen; 
   –  voor noodzakelijk eigen bezoek aan huisarts of tandarts of nadat de huisarts hiervoor 

ander is van toepassing voor zover dit niet in eig

werknemer van derden zou kunnen ontvangen; 
   –  oor bezoek aan echtgenote of eigen inwonende 

kan vrijmaken. 
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2.  
mogelijk  ten minste een dag van te voren de werkgever informeert en de gebeurtenis in het betreffende 

 
  a.  gedurende één dag bij 12½ -, 25-0- en 50-jarig eigen huwelijk en 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijk 

- en 60-jarig huwelijk ; 
 
  b.  gedurende één dag bij 25-, 40- en 50-jarig dienstjubileum  
 
  c.  De werkgever zal, voor  dit toelaten, op verzoek van de 

vakorganisatie verzuim zonder korting op het maandinkomen toestaan voor deelneming aan bepaalde 
vakbondsactiviteiten. Het verzoek zal als 
De vakbondsactiviteiten waarvoor verzuim 
de vakorganisatie ter beschikking van de werkgever gestelde lijst. 

 
3.  K  

gedurende 2 dagen of diensten ten behoeve van kraamverlof na bevalling van de echtgenote met wie hij 
samenwoont of van degene van wie hij het kind erkent. 

 
4.  Salaris bij   werkgever niet gehouden is 
 schorsing en   de werknemer het maandinkomen te betalen over de periode, waarover geen arbeid wordt verricht ten 
 short-time  gevolge van: 
  a. schorsing van de werknemer door de werkgever in de gevallen en onder de voorwaarden, geregeld in 

; 
 
  b. invoering van een verkorte werkweek (een zogenaamde 0-urenweek daaronder begrepen), en de 

es overleg 

 
 
  c.  de verlenging van een verkorte werkweekregeling (een z.g. 0-urenweek

werkgever bij een verlenging, die ten aanzien van de aantallen er bij betrokken werknemers en/of het 
nkelijke vergunning, de hierboven 

onder 
vergunning ongewijzigd wordt overgenomen, hij de vakorganisaties tijdig, dat wil zeggen ten minste 
één week vóór het ingaan van de verlenging daarvan mededeling doet. 

 
 
Artikel 15  Vakantie 
 
1.  Vakantiejaar  Het vakantiejaar valt samen met het kalenderjaar. 
 
2.  Vakantieduur  a.  192 vakantie-uren. 
 
  b.  De w  die bedraagt bij een leeftijd van: 
 
   –   32 uur 
   – 35 tot en met 39 jaar:   8 uur 
   – 40 tot en met 44 jaar: 16 uur 
   – 45 tot en met 49 jaar:  24 uur 
   – 50 tot en met 54 jaar:  32 uur 
   – 55 jaar en ouder:   40 uur 
  De leeftijd die men in het betreffende vakantiejaar zal bereiken, is bepalend voor het aantal extra 

 
 
 
3.  Vakantie bij  De werknemer van wie de dienstbetrekking na de aanvang van het lopende vakantiejaar is begonnen 
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 tussentijds in-f recht op een gedeelte van de hierboven genoemde vakantie 
 uitdiensttreden die overeenkomt . 
 
4.  Saldo vakantie-  a.  Aan het begin van het kalenderjaar wordt door middel van de salarisstrook aan de werknemer 
 uren  meegedeeld op hoeveel vakantie- dt 

de stand van de vakantie-  
zullen nog openstaande rechten op vakantie- -uren met de laatste 
salarisafrekening worden verrekend. 

 
  b.  

dien verstande dat maximaal 40 vakantie-uren 
jaar. Deze 40 uur uli van dat eerstvolgende jaar te worden opgenomen. 

 
  c. Het kopen en verkopen van bovenwettelijke vakantie-uren uit het lopende vakantiejaar is toegestaan, 

  
 
5.   a.  De werknemer i  minste 80 uur als aaneengesloten vakantie van tenminste twee 
 vakantie  weken op te nemen. 
 
  b.  De aaneengesloten vakantie wordt als regel gegeven op het door de werknemer gewenste tijdstip, 

voor  
 
  c.  Indien de werkgever het bedrijf of een gedeelte van het bedrijf stopzet, teneinde gedurende die 

 te geven, moet de werknemer gedurende 

vakantie gaan. 
 
  d.  Ingeval een werknemer, indien het voorgaande lid van toepassing is, nog niet voldoende recht op 

vakantie heeft verworven om de aaneengesloten vakantie te kunnen genieten, zal de werkgever voor 
hem een regeling treffen, waardoor loonderving wordt voorkomen. 

 
  e.  Indien de aaneengesloten vakantie samenvalt met een vaste snipperdag a

een feestdag, zal de aaneengesloten vakantie met die dag worden verlengd, tenzij de werkgever of 
de werknemer er de voorkeur aan geeft een overeenkomend aantal snipperdagen toe te kennen of op 

. 
 
  f.  Jaarlijks zal uiter

welke afdelingen de aaneengesloten vakantie van 3 weken in het daarop volgend jaar gespreid of als 
blokvakantie wordt genoten. Bij een blokvakantie wordt me -
gesteld. Bij een gespreide vakantie zal de werknemer in overleg met werkgever het tijdstip vaststellen. 
De werkgever kan aan de werknemer, op zijn verzoek, een langere aaneengesloten vakantie 
toestaan. 

 
  g.  Jaarli

volgende jaar voor de werknemers in 5-ploegendienst
Voor de werknemers in de 5-ploegendienst geldt, dat de aaneengesloten vakantie

maandag 06.00 uur. Voor de aaneengesloten vakantie van de werknemers 5-ploegendienst 

afgeschreven als er roostermatig diensten gewerkt zouden worden. 
   Voor de aaneengesloten vakantie 

 
 
  h.  In geval in de vaka
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6. Snipperuren  uren gelden in beginsel als uren die de werknemer kan opnemen op het door hem gewenste 

tijdstip, ook tijdens de campagne
werkgever en de OR kunnen als regel als vaste uren worden aangewezen; hiervan kan in 

-ploegendienst kunnen minimaal  
 

5-ploegen-dienst m

van het dienstverband zullen nog openstaande rechten of -uren en te veel opgenomen vakantie-
uren met de laatste salarisafrekening worden verrekend. 

   
7.  Aanvragen  halve in geval van overmacht, bij het aanvragen 
 vakantie  van de vakantie- of snipperuren . 
  Ongeacht of een termijn voor de verlangde datum is vastgesteld, zijn gevraagde vakantie- uren 

die 14 dagen of langer vóór de verlangde datum zijn aangevraagd, definitief
instemming kunnen de werkgever en de werknemer van het voorgaande afwijken. 

 
8.  E  Aan de 61-jarige werknemer kan extra vrije tijd worden toegekend ter grootte van 16 uur per kwartaal. 
 61-jarige   
 werknemer  k kwartaal van 

het kalender -
en bijeenkomsten ter voorbereiding op het aanstaande pensioen, kan hiervoor gebruik maken van deze 
e arover  

 
9.  Vakantie bij  a.  De werknemer heeft geen aanspraak op vakantie over de tijd waarover hij wegens het niet  
 onderbreking van  van zijn werkzaamheden geen aanspraak op loon heeft. 
   
  b.  De werknemer verwerft echter wel vakantie indien hij  zijn werkzaamheden niet heeft verricht: 
   1. wegens  ; 

2. wegens zwangerschaps- of bevallingsverlof; 
3. wegens het opnemen van adoptieverlof; 

   4. wegens het 
vervangende) dienst; 

   5.  arbeidsovereenkomst verworven, 
maar niet genoten vakantie (  

   6. o die wordt 
georganiseerd door een vakorganisatie waarvan hij lid is; 

   7. omdat hij tegen zijn wil, anders dan ten gevolge van arbeidsongeschiktheid, niet in staat is zijn 
; 

   8. wegens het genieten van verlof a   
    
  c.  De onder b sub 1 de laatste 

6 maanden van de volledige arbeidsongeschiktheid; de onder b bedoelde aanspraken  vervallen bij 
  

 
  d.  Opbouw van vakantie  vindt niet plaats indien de arbeidsonge-

schiktheid door opzet van de werknemer is ontstaan of het gevolg is van een gebrek, waarover de 
werknemer in het kader van een aanstelling
waarover de werknemer door zijn toedoen zijn genezing heeft belemmerd of vertraagd, dan wel indien 

en maatregelen die erop gericht zijn om passend werk te verrichten. 
 
  e.  Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en gedeeltelijk werken worden de vakantierechten verworven 

naar rato van werken. 
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  f.   over de tijd die hij besteedt aan het 
volgen van onderricht, waartoe hij krachtens de wet door de werkgever in de gelegenheid moet 
worden gesteld. 

 
10. Vakantie bij  a.  Indien de werknemer voor de aanvang van de aaneengesloten vakantie of voor een vaste snipper- 
 ziekte en ongeval  dag ongeschikt tot werken is ten gevolge van ziekte of ongeval, zodat hij van de vakantie geen 

lopende vakantiejaar. 
 
  b.   of tijdens een snipperdag ziek wordt, zullen 

de dagen waarop de verhindering zich voordoet niet als vakantie worden geteld indien de -
geschiktheid door de werkgever wordt geaccepteerd dan wel over die dagen een wettelijke uitkering 
terzake van ziekte is ontvangen.  

  
  c.  De werkgever en werknemer stellen in onderling overleg vast op welk tijdstip de aan de werknemer 

ingevolge het onder a en b bepaalde nog toekomende vakantie-
worden genoten. 

 
  d.  -

stelde vakantie zich een geval voordoet als bedoeld in lid 9 onder b van dit artikel, of een geval als 
bedoeld in artikel 14 lid 1 onder  a, d, e, f en h waarover het betrokken geval zich voordoet 
niet wordt aangemerkt als vakantie, wanneer voor aanvang 
de werknemer is medegedeeld dat dit geval zich zal voordoen c.q. heeft voorgedaan. 

 
11.  Vakantie bij a.  Bij het beëindigen van de dienstbetrekking zal de werknemer indien gewenst in de gelegenheid 
   worden gesteld de hem nog toekomende vakantie

niet van de werknemer kan eisen dat hij deze vakantie in de opzegtermijn opneemt. 
 
  b.  Indien de werknemer de hem toekomende vakantie niet heeft opgenomen, zal hem voor elke 

 
 
  c.   heeft genoten, is hij 

verplicht het over deze dagen doorbetaalde maandinkomen  
 
  d.  De werkgever is verplicht bij het einde van de dienstbetrekking aan de werknemer een verklaring uit 

te reiken waaruit blijkt de duur van de vakantie
die hij nog niet heeft opgenomen. 

 
12.  Vakantierechten Na twee jaar arbeidsongeschiktheid el later overeenkomstig artikel 7: 629 lid 11W, zullen de 
 - verworven vakantierechten worden verrekend. 
 schiktheid 
 
13.  Verlof zonder   maandinkomen gedurende de tijd, vermeld 
 behoud van  in een verklaring als bedoeld in lid 11 onder d of een soortgelijke verklaring, afkomstig van zijn vorige 
 maandinkomen werkgever. 
 
14.   Met betrekking tot het bedrag als bedoeld in lid 11 onder b geldt, dat voor elke vakantiedag een 
 van het maand- bedrag wordt betaald gelijk aan het te verdienen maandinkomen over de betreffende dag. 
 inkomen bij   
 vakantie 
 
 

 
 
Artikel 16  Salarisgroepen 
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1.  Indeling in  De werknemer wordt op basis van de voor de onderneming geldende  
  van de volgende salarisgroepen, overeenkomend met het daarachter vermelde aantal functiewaarderings-

-methode. 
 
  Groep   ORBA-score 
  1       0  24 
  2     25 tot en met 47 
  3     48 tot en met 67 
  4     68 tot en met 87 
  5     88 tot en met 107 
  6   108 tot en met 127 
  7   128 tot en met 147 
  8   148 tot en met 167 
  9   168 tot en met 187 
  10   188 tot en met 207 
  11   208 tot en met 232 
  12   233 tot en met 260 
  13   261 tot en met 290 
  14   291 tot en met 320 
 
2.  Aanloopschaal  

f nctie-

-
vaardigd is. Toepassing van een aanloopschaal is  

 
3.  Onderhoud  -inhoud overeenkomt met de functieomschrijving en 
 - de daaruit voortvloeiende functiewaardering. 
 waarderings- 
 systeem 
 
4.  Interne bezwaar-  a.  Aan iedere werknemer wordt door de werkgever schriftelijk mededeling gedaan van de functie 
 en externe   p waarin de functie is ingedeeld. 
    
  b.  , 

. In geval 
er een indicatie is afgegeven, kan de werknemer uitsluitend de externe beroepsprocedure
interne bezwaarprocedure en de externe beroepsprocedure
opgenomen. 

 
  c.  naar het oordeel van de werknemer niet leidt tot een bevredi-

gende oplossing of indien de werknemer het niet eens is met het niveau van de indicatieve functie-

vakorganisatie. In overleg met de 
deskundige van de vakorganisatie doorzenden. 

 
  d.  

in, waarbij deskundigen namens de werkgever aanwezig zijn. Indien dit noodzakelijk is, zal een 
volledige  volgens  

 
  e.  De uitspraak van de vakorganisatiedeskundigen zal na overeenstemming met de deskundigen van de 

werkgever 
groepsindeling va  
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  f.  Een werknemer van wie de functie als gevolg van herwaardering in een hogere functiegroep wordt 
ingedeeld, wordt met terugwerkende kracht tot de datum van de interne aanvraag van de 
herwaardering in de overeenkomende salarisgroep ingedeeld. 

 
 
Artikel 17  Salarisschalen 
  
 
 

 CAO salarisschalen per 01-01-2009           
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
-2 1764 1798 1844 1899 1963 2038 2100 2210 2339 2519 2853 3309 3742 4304 
-1 1791 1828 1877 1934 2003 2078 2153 2263 2394 2579 2924 3409 3877 4452 
0 1819 1856 1909 1968 2042 2120 2204 2314 2449 2636 2998 3511 4010 4600 
1 1847 1884 1942 2003 2082 2160 2253 2367 2504 2697 3069 3612 4144 4747 
2 1874 1915 1975 2040 2122 2201 2305 2420 2558 2755 3143 3716 4276 4892 
3 1901 1943 2006 2073 2162 2241 2356 2472 2613 2816 3213 3817 4410 5043 
4 1933 1971 2041 2110 2201 2280 2405 2523 2668 2875 3286 3918 4544 5191 
5  2002 2072 2144 2241 2321 2455 2576 2723 2937 3358 4019 4677 5339 
6      2362 2507 2627 2779 2996 3429 4119 4810 5487 
7        2676 2832 3055 3504 4221 4944 5635 
8         2887 3114 3575 4321 5078 5783 
9          3174 3646 4420 5211 5933 
10          3235 3720 4520 5343 6078 
11             5478 6226 
12              6374 
13              6523* 
14              6669* 

               
* Aan de werknemers, ingedeeld in salarisgroep 14, kunnen op basis van beoordeling twee functiejaren bovenschalig worden toegekend. 
  De -2 en -1 functiejaren zijn aanloopschalen. 
 
 
Artikel 18  Toepassing van de salarisschalen 
 
1.  Aanstelling  De werknemer die in dienst treedt van de werkgever, ontvangt het schaalsalaris van de schaal, waarin zijn 

functie is ingedeeld. 
 
2.   Iedere werknemer heeft per 1 januari van elk jaar recht op functiejaar (voor de 
 herziening salarisgroepen 10  tot het maximum aantal functiejaren 
      van het salaris   

 
3.  Jeugdige werk-  a. Werknemers jonger dan 18 jaar zullen als regel geen  
   door volwassen werknemers worden verricht.   
 
  b. it gepaard gaat met 

een arbeidsovereenkomst. 
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 Overplaatsing naar een andere salarisgroep 
 
1.    a.  De werknemer die wordt overgeplaatst naar een hogere salarisgroep ontvangt het in de nieuwe 
    salarisgroep voorkomende schaalsalaris dat  werknemer in 

de oude salarisgroep  
   rede -1 of -2 uitkomt, volgt een extra 

functiejaar tot functiejaar 0. 
 
  b.  Het nieuwe schaalsalaris wordt toegekend met ingang van de dag van de overplaatsing. 
 
2.  Overplaatsing  a.  De werknemer die op grond van eigen toedoen of op eigen verzoek wordt overgeplaatst naar een 
 naar een lagere   functie in een lagere salarisgroep, ontvangt  in  schaalsalaris dat onmiddellijk 
 salarisgroep   ligt beneden het bedrag dat de werknemer in de oude salarisgroep toekwam.  
 
  b.  Wanneer de overplaatsing geschiedt op grond van  of medische redenen 

worden deze 
medische redenen vastgesteld) ontvangt de werknemer in de nieuwe salarisgroep het schaalsalaris 

 genoot.  
 
Wanneer dit nieuwe schaalsalaris niet het maximum is van de nieuwe salarisgroep, ontvangt de 

-
salaris vóór de overplaatsing is het maximum is van de nieuwe 
salarisgroep  tot het bedrag van zijn schaalsalaris 
vóór de overplaatsing hoging verminderd met de 

-

schaal waarin de werknemer is ingedeeld, komt zij bij de eerstvolgende salarisverhoging te vervallen. 

ten gevolge van plaatsing in een hogere salarisgroep tijdens het bestaan van de aanvulling 
respectievelijk toeslag ontvangt. 

 
  c.  In het kader van de functiewaardering 

is dan 
de oorspronkelijke salarisgroep een salarisgarantie van één salarisgroep hoger dan de nieuwe 
salarisgroep. 

   
nieuwe, lagere salarisgroep c.q. salarisgarantiegroep, ontvangt hij het maximum schaalsalaris van de 

salarisgroep en het maximum schaalsalaris van de nieuwe, lagere salarisgroep c.q. salarisgarantie-
gro , waarop lid 2 onder b van toepassing is, met 

 
    

Wanneer de werknemer een schaalsala
nieuwe, lagere salarisgroep c.q. salarisgarantiegroep, ontvangt hij het schaalsalaris in de nieuwe, 
lagere salarisgroep c.q. salarisgarantiegroep, van zijn 

verschil met het schaalsalaris in de oorspronkelijke salarisgroep als aanvulling. De werknemer 
behoudt aanspraak op de nog volgende functiejaren in de nieuwe, lagere salarisgroep c.q. salaris-
garantiegroep. 

   
moment van feitelijke indeling in de nieuwe salarisgroep c.q. salarisgarantiegroep. 

 
  d.  Cumulatie van de afbouw volgens het onder b en c bepaalde vindt niet plaats. 
 
  e.  De gewijzigde salarissen, resp. toeslagen gaan in op de dag waarop de oorzaak van de wijziging zich 

voordoet. 

Overplaatsing 
naar een hogere 
salarisgroep  
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  f.  Voor werknemers van 55 jaar en ouder zal het bestaa

uitsluiting van het bepaalde in lid 2 onder a. 
   

eerste van de maand waarin de werknemer de 55-  
 
3.  Beloning gehandi-  a. De werkgever zal de geldelijke beloning voor de door een gehandicapte  verrichte arbeid 
 capte werknemer  zodanig vaststellen, dat deze (tenminste) gelijk is aan de geldelijke beloning die een niet-

 bij een gelijkwaardige arbeidsprestatie en een gelijk dienstrooster pleegt te 
ontvangen. 

 
  b.  Indien de arbeidsprestatie van de gehandicapte werknemer

van het functieloon aanvragen. 
 
  c.  Op een gehandicapte werknemer onder b bepaalde van toepassing zijn, waarbij 

 
 
4.  Tijdelijke  a. Onde tijdelijk uitoefenen van 
 vervanging  een hoger ingedeelde functie met alle of nagenoeg alle daarbij behorende verantwoordelijkheden en 

beslissingsbevoegdheden, teneinde een ongestoorde voortgang van de bedrijfsvoering te 
waarborgen. 

 
  b.  

ingedeeld in de eigen salarisgroep. 
 
  c.  Indien de tijdelijke vervanging ten minste 1 volledige dienst, of zoveel langer als is overeengekomen, 

naar evenredigheid van het aantal geheel vervangen diensten. De vergoeding wordt als volgt 
van de systematiek bij overgang 

schaalsalaris vastgesteld van de functie waarin wordt vervangen. De vergoeding is de uitkomst van 
de berekening elde schaalsalaris in 
de hogere salarisgroep. Bij de berekening van de vakantietoeslag wordt de genoten vergoeding 
meegenomen. De vergoeding wordt maandelijks tegelijk met de salarisbetaling uitgekeerd. Ingeval 
van overwerk tijdens vervang onder a tot en met d, met dien verstande dat de 

vergoeding. 
 
5.  Diversen  a.  Overplaatsing naar een andere functie b

schaalsalaris waarop de werknemer recht heeft. Indeling van de functie van een werknemer in een 
andere salarisgroep op grond van functieherwaardering wordt voor de toepassing van dit artikel als 
overplaatsing aangemerkt. 

 
  b.  De werkgever zal bij  

inlichten over de aard van de overplaatsing of tijdelijke vervanging en deze mededeling schriftelijk 
 

 
  c.  Wanneer er sprake is van medische redenen onder b 

van overeenkomstige toepassing. 
 

d.   Het in lid 2 bepaalde is niet van toepassing in geval van reorganisatie  
  in dit geval zal de werkgever zich verstaan met de vakorganisaties zodat in gezamenlijk overleg een  
  regeling hiervoor kan worden uitgewerkt. 
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  e. Een w tijdelijk wordt ingezet in andere functies 
conform a A
vervanging) is niet van toepassing. 

 
 

 Betaling van het salaris 
 
1.   De werkgever betaalt het salaris in maandelijkse termijnen en dit salaris wordt betaalbaar gesteld op de 

20ste van elke maand. 
 
2.   Vergoedingen die de werknemer toekomen worden, tenzij uit de tekst van de betreffende bepalingen 

anders blijkt, tegelijk met het salaris betaald. 
 
3.   De werkgever verstrekt de werknemer een specificatie van de salarisberekening. 
 
 

 
 

 Ploegentoeslag 
 
1.  Ploegentoeslag  1.  Werknemers in de ploegendienst ontvangen over de periode waarin zij deze dienst vervullen een 

. Deze toeslag bedraagt bij: 
 
   2-ploegendienst zonder nacht- en zaterdagarbeid:       5% 
   combinatierooster 2-ploegen- en dagdienst zonder nacht-   11,5% 
   met gemiddeld 3 uur zaterdagarbeid:      16,6% 
   met gemiddeld 3½ uur zaterdagarbeid:       1  
   met gemiddeld 4 uur zaterdagarbeid:       18,4% 
   met gemiddeld 5 uur zaterdagarbeid:      2  
 
   3-ploegendienst zonder zaterdagarbeid:      17,0%  
   :      23,0% 
 
   5- :       35,0% 
 
   De aanvangs -ploegenrooster is 06.00 uur. Het percentage ploegentoeslag  
    
 
  2. De werknemer in ploegendienst die werkzaam is in een artikel 12 lid  2 

onder h, behoudt zijn oorspronkelijke ploegentoeslag. 
 
2.  Betaling  De reservedienst – met inbegrip van de vervangingsdiensten – wordt betaald overeenkomstig de 
 reservedienst  5-ploegendienst vedienst moet worden ingevallen in de 5-ploegendienst geldt 

het gestelde in artikel 25 lid 4 onder h. 
 
 
Artikel 22  Terugplaatsing uit de ploegendienst 
 
1.  Door eigen toe-  Werknemers die door eigen toedoen of op eigen verzoek, of binnen drie maanden na de aanvang van 
  ploegendienst naar een dienst, waaraan geen 
 eigen verzoek  of een lager percentage ploegentoeslag is verbonden, ontvangen de beloning passend bij de nieuwe 
 of binnen drie dienst met ingang van de dag van de overplaatsing. 
 maanden . 
 
2.  -  a.  Werknemers, die na ten minste drie maanden onafgebroken in een dienst met ploegentoeslag 
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 omstandigheden  
of medische             hand van de verklaring van een bedrijfsarts en waar nodig een andere arts worden deze medische 
redenen             ) worden overgeplaatst naar een dienst waaraan geen of een lager percentage   
               ploegentoeslag is verbonden, ontvangen de aan hun oorspronkelijke dienst verbonden toeslag tot aan   
                plaatsvindt. 

   –  werknemers die ten tijde van de overplaatsing meer dan zes maanden onafgebroken in hun oude 
n daarna gedurende een maand een toeslag, gelijk aan de 

achteruitgang in inkomen die het gevolg van de overplaatsing is, waarbij rekening wordt gehouden 
met een eventuele vooruitgang in salaris die het gevolg is van de overplaatsing; 

   –  werknemers die ten tijde van de overplaatsing
werkzaam waren, ontvangen daarna  nde 
wijze op basis van het aantal jaren dat de werknemer onafgebroken in de oude dienst werkzaam 
was;  

   –  van drie tot zes jaar werkzaam: 
     
   –  
    drie maanden 80%, drie maanden 60%, twee maanden 40% en twee maanden 20%; 
   –  meer dan tien jaar werkzaam: 
    vier maanden 80%, vier maanden 60%, drie maanden 40% en drie maanden 20%; 
   –  atsing 60 jaar of ouder of 40 jaar 

 geen afbouw meer. 
 
  b.  , 
   blijft de ploegentoeslag gedurende drie maanden gebaseerd op de oude dienst. Daarna vindt afbouw  
   als volgt plaats: 
   - 80% van het verschil tussen de oude en de nieuwe ploegentoeslag gedurende de eerste  

2 maanden; 
   - 60% van het verschil tussen de oude  gedurende de volgende  

2 maanden; 
   - 40% van n de oude en de nieuwe ploegentoeslag gedurende de volgende  

2 maanden; 
   - n het verschil tussen de oude en de nieuwe ploegentoeslag gedurende de volgende  

2 maanden. 
  
   

afbouw zoals genoemd onder a. 
   Vindt binnen een kalenderjaar een nieuwe tijdelijke terugplaatsing naar een dienst met een lager of 

geen percentage ploegentoeslag plaats en is de afbouw 
niet voltooid, dan wordt na drie maanden de afbouw hervat op het niv
een eventuele volgende tijdelijke terugplaatsing binnen een kalenderjaar wordt na drie maanden de 
afbouw periode. 

   5-ploegendienst naar een dienst met een 
lager of geen percentage ploegentoeslag V, zijn de gewerkte uren boven de 

 tot 40 uur en vindt opname van vakantie plaats volgens de regels die 
 

 
  c.  Afbouw van de ploegentoeslag

-jarige leeftijd heeft bereikt. 
 
  d.  Werknemers die in het voorgaande jaar in de gehele najaarscampagne w

op grond van bedrijfsomstandigheden of op medische redenen niet opnieuw in een ploegendienst in 
de campagne eenmalig afbouwbedrag over de in geld uitge-
drukte beloning regeling van drie tot zes jaar wordt 

duur ongeveer de helft van het jaar beslaat, vindt de 

op zaterdag te werken campagne-  
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3.   Wanneer de werknem  van de toeslag, bedoeld in lid 2 onder a, wordt 

de nieuwe functie, respectievelijk dienst en wordt, wanneer tengevolge hiervan de hem toekomende 

overplaatsing. 
 
4.   De hoogte van de toeslagen zal niet worden beïnvloed door loonsverhogingen die tijdens de periode van 

 van de toeslag van kracht worden. 
 
5.   medewerkers en evenmin voor de terugplaatsing van 

vaste medewerkers van die afdelingen, die als gevolg van jaarlijks terugkerende productieorganisatie 
tijdens de campagneperiode daartoe in een hoger beloonde ploegendienst werk verrichten. 

  In geval er sprake is van een opnieuw in te stellen volcontinudienst anders dan hierboven bedoeld, zal 
 

  Indien een campagnemedewerker in de intercampagne in 5-ploegendienst wordt ingezet en een 
ngesloten, waardoor de ploegentoeslag vervalt, en hij na 

5-ploegendienst gaat werken, zal hem in de tussenliggende 3 weken de 
ploegentoeslag worden doorbetaald. Alleen in overleg met de werkgever geldt dit ook voor een 
aaneengesloten onderbreking van 4 weken. 

 
 

      Consignatie 
 
1.  Consignatie-  regeling instellen, waardoor deze 
 regeling werknemers zich op bepaalde tijden buiten hun dienstrooster beschikbaar moeten houden om, indien de 

bedrijfsomstandigheden  naar het bedrijf te 
komen. 

 
2.   Deze dat de werknemer voor een etmaal dat hij geconsigneerd is, een vergoeding 

 per uur met een maximum van het salaris per uur van salarisgroep  
ag tot en met vrijdag. De 

vergoeding bedraagt 
, dan 

wel een feestdag die valt op maandag tot en met vrijdag.  
14 ontvangen geen vergoeding. 

 
3.   

moment van consignatie. Dit geldt  
 
4.   Wanneer de regeling een meer dan incidenteel karakter heeft, zal deze worden vastgesteld in overleg met 

 
 
 
Artikel 24  , extra gang en slaapuren 
 
1.  k  a.  Onder overwerk

werkgever verricht, boven de normale dagelijkse arbeidsduur volgens het rooster van de dienst 
waarin de werknemer is ingedeeld. 

  b.  Het verrichten van overwerk  is voor de 
 indien de eisen van het bedrijf dit naar het oordeel van de werkgever nood-

zakelijk maken, mits het overwerk niet in strijd is met de wet en voor zover het in dit artikel bepaalde 
g, 2- of 3-  kan niet verplicht worden tot 

het verrichten van overwerk op een feestdag die op een zaterdag of zondag valt. 
 
  c.  Het verrichten van overwerk  
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  d.  Er zal slechts overwerk en van overwerk leidt tot 

uitbreiding gewenst is, zal dit slechts mogelijk zijn  Het gestelde in dit artikel is 
ook van toepassing op de werknem (s) werkzaam en waarop het gestelde in 
artikel 8 lid 1 onder  

 
  e.  

verstande dat het aantal uren overwerk dat voor compensatie in geld in aanmerking komt nooit meer 
 

 
  f.  Pauzetijden buiten het dienstrooster, nodig geworden door overwerk, worden gedurende maximaal 

een half uur per keer als overwerk aangemerkt. 
 
  g.  - en feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel geacht te lopen van 0.00 uur tot 

24.00 uur.  
 
  h.  t het verrichten van overwerk. 
 
2.  Beloning van  a.    
 overwerk  het salaris per uur. 
 
  b.  Alle ove  worden beloond met 

 per uur. 
 
  c.  Indien het overwerk plaatsvindt in het rooster van de ploegendienst van de betrokken ploegendienst-

 berekend. 
 
  d.  De vergoedingsregeling overwerk

en met 11. 
 
3.  Extra gang  a.  Indien een werknemer van wie de functie is inge in opdracht van de 

werkgever voor het verrichten van overwerk een extra gang
ontvangt hij met een maximum van het salaris per uur van salarisgroep 10 met maximum aantal 

oproep binnen een uur wordt deze eenmaal uitbetaald.  
 
  b.  5-ploegendienst: 
   In geval een werknemer, van wie

 een extra gang van huis naar de 
fabriek moet maken, ontvangt hij een extra vergoeding gelijk aan: 

   –  120% van zijn salaris
maximum aantal functiejaren op maandag tot en met vrijdag; 

   –   per uur met een maximum van het salaris per uur van salarisgroep 10 met 
 

   –  320% van zijn salaris alaris per uur van salarisgroep 10 met 
maximum aantal functiejaren op zon- en feestdagen. 

 
4.  Slaapuren  a.  De werknemer in dagdienst die overwerk moet verrichten op uren, die vallen en de 
 dagdienst   aanvang van de dagdienst, ontvangt voor deze uren naast de beloning zoals geregeld in lid 2, even 

zovele uren verzuim zonder korting op zijn maandinkomen n maximum van de normale 
duur van de dagdienst en op te nemen direct k. 

 
  b.  Indien de werknemer in dagdienst een of meerdere keren overwerk moet verrichten in het weekeinde 

(dat begint na afloop van de dagdienst  op 
maandag), ontvangt hij voor deze uren naast de beloning zoals geregeld in lid 2, even zovele uren 
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verzuim zonder korting op zijn maandinkomen  
dagdienst - of feestdag, dienen zij 
binnen één we  

 
  c.  

normale dagdienst, volgend op het overwerk. 
 
  d.  Als het overwerk

niet indien het overwerk verricht wordt in het weekeinde of een feestdag, zoals bedoeld onder b. 
 
  e.  

artikelen 23 en 25. 
 
5.  Slaapuren   overwerk moet verrichten 
 ploegendienst  gedure  voor de uren waarmee deze  

 van een werknemer in ploegendienst 3 uur of korter 
e dienst later dan 11 uur na het beëindigen van deze arbeid aanvangt, 
 

 
 
Artikel 25   naar een ander dienstrooster 
 
1.   a.  Onder verschoven uren worden verstaan de uren waarin in opdracht van de werkgever door de 

 zover deze uren vallen buiten het rooster van de dienst waarin 
de werknemer is ingedeeld, zonder dat het aantal uren volgens dit dienstrooster wordt overschreden 
en zonder dat er sprake is van overplaatsing naar een andere dienst. 

 
  b.  Niet als verschoven uren worden aangemerkt:  
   uren, door een werknemer in dagdienst gemaakt buiten het dienstrooster, wanneer het werk niet 

 
    
2.  Beloning van  a.  Voor ieder verschoven toeslag op het 
 verschoven uren   schaalsalaris betaald: 
    per uur indien de uren vallen tussen 06.00 uur en 20.00 uur; 
   50% van het salaris

tijdstip waarop het werk eindigt volgens het rooster van de dienst waarin de werknemer is ingedeeld. 
 
  b.  5-ploegendienst: 
   Voor ieder verschoven uur wordt de volgende toeslag op het schaalsalaris per maand betaald: 
   50% van het salaris per uur voor uren op maandag n 18.00 uur; 
   100% van het salaris per uur voor uren 

op verschoven uren  is uitsluitend het in artikel 13 bepaalde van toepassing. 
 
  c.  g voor het werken op verschoven uren. 
 
3.    a.  Voor iedere overplaatsing naar een ander dienstrooster in opdracht van de werkgever die niet 
 naar een ander   omstandigheden en niet tenminste 
 dienstrooster   één week van te voren is aangekondigd, ontvangt de werknemer een vergoeding gelijk aan  
 (niet volcontinu)   120% van zijn salaris per uur.   



AVEBE U.A. CAO 01-09-2009 tot 01-01-2011 31 

 
  b.  bedoeld onder a is niet verschuldigd: 
   – indien het betreft terugplaatsing in het oorspronkelijke dienstrooster in dezelfde kalenderweek als 

waarin de werd overgeplaatst; 
   –  indien het betreft een overplaatsing naar een functie waarin de werknemer een hogere beloning 

ontvangt; 
   –  indien de overplaatsing het gevolg is van aanvang of einde van de productie; 
   – 5-ploegendienst gedurende de week dat in de dagdienst wordt 

gewerkt en waarbij in de dagdienst de ploegentoeslag wordt doorbetaald; 
   – bij onderling ruilen. 
 
  c.   na de beëindiging van zijn werktijd volgens zijn 

oorspronkelijke dienstrooster nog dezelfde kalenderdag een dienst moet vervullen volgens zijn nieuwe 
dienstrooster - bijvoorbeeld in geval van waarneming van een functie in de  
3-  door twee personen- wordt aangewezen om een dienst van 12 uur te vervullen, wordt 

deze volgende dag in het nieuwe rooster blijft werken. 
 
4.  Overplaatsing  a.  Bij overplaatsing naar een ander dienstrooster in opdracht van de werkgever zal de werknemer per 
 naar een ander   basis van de eerste 5 weken, evenveel gelijkwaardige roostervrije dagen 
 dienstrooster  ontvangen als in zijn oude dienstrooster. 
 
 (5-ploegendienst)  b.  1. In geval van tewerkstelling of overplaatsing in een ander dienstrooster binnen de 5-ploegendienst 

ontvang  roostervrije dagen, 
vallend binnen zijn nieuwe dienstrooster die volgens artikel 12 lid 2 door de overplaatsing is 
aang
oorspronkelijke roostervrije dag was: 

   –  
   – een zaterdag 200% 
   – een zondag 240% 
   – een feestdag 320% 
   van zijn salaris   

 
   2. Wanneer ingeval van tewerkstelling of overplaatsing als onder 

nieuwe roosterperiode die volgens artikel 12 lid 2 onder e door de overplaatsing is aangevangen, 

ieder uur dat aldus roostervrij is een aftrek plaats die bedraagt:: 
    – op  
    – op een zaterdag: 120% 
    – op een zondag: 160% 
    – op  
    van zijn salaris per uur. 
 
  c.   die niet leiden tot werken op roostervrije dagen 

en niet volgens het onderstaande als overwerk worden beloond, wordt per van het oorspronkelijk 
dienstrooster afwijkende dienst (berekend op basis van de eerste 5 weken) een toeslag betaald van 
160% van het salaris per uur, met dien verstande dat deze toeslag gedurende ten hoogste zeven 

 
 
  d.  Onder oorspronkelijk dienstrooster als bedoeld onder b en c wordt verstaan het laatste dienstrooster 

 Evenals in de situatie volgens lid 3 geldt 
ook hier dat geen betaling verschuldigd is bij onderling ruilen. 

 
  e.  Onverminderd het in de vorige leden bepaalde zal bij overplaatsing in een ander dienstrooster een 

vergoeding worden gegeven die, indien tengevolge van de overplaatsing de rust tussen twee diensten 
a  per 
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 voordoet dient de 
rustperiode in dat geval ten in het 
oorspronkelijke dienstrooster
in het afwijkende dienstrooster is gewerkt. 

 
  f.  Het verrichten van arbeid in een aan het dienstrooster voorafgaande of aansluitende dienst wordt niet 

beschouwd als overplaatsing naar een ander dienstrooster, maar k dat overeenkomstig 
het in artikel 24 lid 2 bepaalde wordt beloond. 

 
  g.  bedoeld, zijn de regelingen van verschoven uren en van overwerk niet 

van toepassing. 
 
  h.   gevolge een afwijking van het dienstrooster als in dit artikel bedoeld in een 

periode van tien volle kalenderweken waarin de overplaatsing valt: 
   –  uren wordt geen korting op zijn salaris toegepast; 
   –  langer werkt dan 336 dienstrooster tenzij deze 

uren al  op andere wijze zijn betaald. 
 

5.  Overplaatsing of  a.  Indien een werknemer in opdracht v  de dagdienst of 2- of 3-ploegendienst wordt 
   tewerkgesteld in de 5-ploegendienst de uren in zijn nieuwe dienst, vallend buiten 
 een andere dienst  zijn normale dagelijkse arbeidstijd tot aan het einde van de kalenderweek waarin de overplaatsing 

plaatsvindt, de toeslag voor verschoven uren onder b. 
 
  b.  Indien de werknemer ook na de kalenderweek waarin de tewerkstelling in de 5-ploegendienst 

. 
 
  c.  1. r gedurende meer dan vier weken, maar niet langer dan zestien weken in de 

5-ploegendienst  of  
2- of 3-ploegendienst  
5-ploegendienst. 

   2. Indien een werknemer langer dan zestien weken in de 5-ploegendienst werkzaam is geweest, 
ontvangt h  in de dagdienst of 2- of 3-ploegendienst gedurende de dan lopende 

 
5-ploegendienst. 

   3. Het onder  geschiedt door eigen toedoen of op 
eigen verzoek van de werknemer, in welk geval de werknemer de beloning
dienst ontvangt met ingang van de dag van de overplaatsing. 

 
6.  Meer of minder  Indien ten gevolge van een verschuiving of een overplaatsing naar een andere dienst de werknemer in 
 gewerkte uren  een roosterperiode meer uren maakt dan het rooster aangeeft van de dienst waarin hij was ingedeeld, en 

deze afwijkende uren niet worden gecompenseerd door minder uren in de voorafgaande of de 
daaropvolgende roosterperiode ten gevolge van dezelfde verschuiving of overplaatsing, worden de 

 gevolge van de verschuiving of 
overplaatsing minder uren werkt dan zijn oorspronkelijke rooster aangeeft, wordt geen korting op het 
salaris toegepast. 

 
7. Flexibiliteit In geval van aangepaste roosters zoals bedoeld in artikel 12 lid 2 onder h is artikel 25 niet van toepassing. 
 
 

 Vakantietoeslag 
 
1.  Vakantietoeslag  edig dienstverband over de afgelopen 

periode van 1 mei tot en met 3  
 
2.  Grondslag  Over de ploegentoeslag, suppletietoeslag en de persoonlijke toeslag over de afgelopen periode 
 vakantietoeslag 1 mei tot en met . 
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3.  -  De minimumvakantietoeslag is het bedrag behorend bij het maximum van  
 vakantietoeslag   
 
4.  Samenloop  Voor de berekening van de vakantietoeslag wordt tevens meegenomen een  
 vakantietoeslag  verzekeringen voor zover deze in plaats van loon komt. Niet meegerekend worden die loonbestanddelen 
 met sociale die niet genoemd staan in  
 verzekerings- wordt in mindering gebracht de vakantietoeslag die hij over de periode, waarover de in dit artikel bedoelde 
 uitkeringen uitkering is berekend, heeft ontvangen op grond van de Ziektewet, de WAO, de WIA  
 
5.  Vakantietoeslag  De werknemer, die niet vanaf het begin van de periode 1 mei tot en met 3 onafgebroken in dienst 
 naar evenredig-  is geweest, ontvangt de vakantietoeslag naar evenredigheid. Indien het dienstverband met de 
 heid  en met 

salarisbetaling zijn vakantietoeslag, gebaseerd op het laatstgenoten maandinkomen met inachtneming 
 in de periode 

1 mei tot en met nredigheid. 
 
 
Artikel 27        Balentoeslag 
 

200 euro bruto. 
 
 
Z  EN OVERLIJDEN 
 

 Arbeidsongeschiktheid w 4 
 
1.     of bevalling niet in staat is de bedongen  
wettelijke  arbeid te verrichten, en waarbij de eerste ziektedag  gelden voor hem de  
bepalingen  bepalingen t (zoals die luidden tot 1 januari 2004), de Wet  
   
  bepaald. 

 
2.  Indien het UWV bij de behandeling van een aanvraag tot O-uitkering vaststelt, dat door de 
loondoorbetaling werkgever onvoldoende re-integratie-  
   
   
  loondoorbetaling conform lid 3  
  verlengd. Het voorgaande is tevens van toepassing indien werkgever en werknemer in onderling overleg  
  -uitkering uit te stellen. 

   
3.  Uitkeringen  a.  

dag van ; dit geldt ook voor de campagnemedewerker, die tot het vaste 
bestand kan worden gerekend, omdat hij de vorige campagne in dienst is geweest. 
 

  b.  Bij de toepassing van het onder 

maandinkomen bedraagt, tenzij hetgeen hij ter zake van de ziekte ontvangt uit hoofde van sociale 
verzekeringen, meer is dan zijn maandinkomen, in welk geval hij ook dat meerdere ontvangt; hetgeen 
hij echter meer mocht ontvangen dan hem volgens dit lid toekomt, zal door de werkgever met andere 
uitkeringen mogen worden verrekend of mogen worden teruggevorderd. 

 
4.  Duur van de  a.  De uitkeringen worden verstrekt gedurende ten hoogste één jaar.  
 uitkeringen   de werknemer die dan geheel of gedeeltelijk 
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   arbeidsongeschikt is of, ten aanzien van de werknemer die niet in passende arbeid te werk gesteld kan 
worden, gedeeltelijk arbeidsongeschikt en gedeeltelijk werkloos is en een desbetreffende 
(gedeeltelijke) uitkering op grond van de WAO en een uitkering op grond va
voortgezette uitkering gedurende één jaar, met dien verstande dat de uitkering niet meer bedraagt 
dan in geval van volledige arbeidsongeschiktheid
dienstverband 5-jarige leeftijd verlengd met 1 maand tot een maximum van  

 
   
  b.  Bij de toepassing van het onder a gestelde geldt, dat aan de werknemer die voor bepaalde tijd

bepaalde werkzaamheden is aangenomen en wiens dienstbetrekking zonder het optreden van de 

ontslag zou zijn geëindigd, de aanvullende uitkeringen niet langer worden verstrekt dan het 
dienstverband . 

 
  c.  Indien de periode van maximaal 3 jaar, als bedoeld onder a van dit lid, wordt onderbroken door 

volledige werk -
s  voor de berekening van de bovengenoemde periode van 3 jaar samengeteld.   

 

5.    Re-integratie epassing. 

6.  Uitsluiting   werknemer van de loondoorbetaling en/of 
 van loon- aanvullingen worden uitgesloten. 
 doorbetaling  
 
 
Artikel 28A  
 
1. Wetgeving  of bevalling niet in staat is de bedongen 

arbeid te verrichten, en waarbij de eerste ziektedag , gelden voor hem de 

z  
 
2. Wettelijke loon-  zal aan de werknemer gedurende de eer weken van de wettelijke periode 
 doorbetaling als genoemd in artikel 7: maandinkomen, tot  
 en , worden 

doorbetaald. 
 
3. Aanvulling wet- e als genoemd in artikel 7: 629 B  
 -  werknemer, boven op de wettelijke loondoorbetaling  
 betaling eerste  
 periode van  
 52 weken 
 
4. Wettelijke loon- Gedurende  
 doorbetaling inkomen, tot maximaal het voor de werknemer geldende maximum 
 tweede periode dagloon e verzekeringen, worden doorbetaald. 
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5. Aanvulling wet- a. eriode als genoemd in artikel  
 telijke loondoor-  de werknemer, boven op de wettelijke loondoorbetaling  
 betaling tweede   maandinkomen. 
 periode van  
 52 weken 

 
b.  
   en de aanvulling als genoemd onder a, een  
  aan de verplichtingen die  
  voor  
  , mits wettelijk toegestaan. 

 
6. Maandinkomen Onder maandinkomen wordt in dit artikel verstaan het maandinkomen dat de werknemer zou hebben 

ontva  
 
7. Re-integratie  Bij arbeidsongeschiktheid is de werkgever verplicht zich tijdens het re-integratieproces in te spannen om 

de werknemer (rekening houdend met diens beperkinge
technische aanpassingen van de werkplek of een aanpassing in de organisatie (andere taakverdeling) 

 in de eigen 

n aanpak worden gericht op 
het vinden van passend werk buite

re-integratie.  
  
8.  Na twee jaar arbeidsongeschiktheid wordt beoorde  
 de eerste 104 uitkering
weken arbeids- verschillende situaties:  

  a. W : 
 blijven in beginsel in dienst bij de 

werkgever. In overleg tussen werkgever en werknemer 
moet worden of dat een andere functie gezocht moet worden. Indien noodzakelijk zal de werkgever 
scholing
uit de wet houden in dat indien herplaatsing niet intern kan plaatsvinden dat vervolgens gekeken moet 

 
 

3e jaar: 9  
4e jaar: 80% x AO% 
5e jaar: 70% x AO% 
6e jaar:  60% X AO% 
7e jaar: 50% x AO% 
D  
Indien herplaatsing plaats vindt in een andere functie, die ingedeeld is in een lagere salarisgroep geldt 
de afbouw
Vooralsnog zal gedurende de looptijd nde systematiek worden 
gewerkt. 
 

 b.  Werkne –  
De werknemer die 35%- e tot en met het 7e jaar 
arbeidsongeschiktheid - en . 

  Het vereist een inspanning van de werkgever en de werknemer om de situatie dat een gedeeltelijk 
  
 restcapaciteit aan het werk is, zoveel als mogelijk te voorkomen.  
 De werkgever ontstaat ter 
 -hiaat een verzekering te sluiten, waarbij de werkgever bereid is 

 per jaar voor  
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 c.  Werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn 
Voor deze werknemers gelden de uitkeringen volgens de IVA

-regeling. 
 
9. Weigeren loon- loondoorbetaling en aanvullingen te weigeren 
 doorbetaling en ten aanzien van de werknemer die: 
 aanvulling a. door opzet arbeidsongeschikt is geworden; 

 
 b. 

aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt en daardoor de toetsing aan de voor de functie 
gestelde belastbaarheideisen niet juist kon worden uitgevoerd; 

 
c.   zijn genezing heeft belemmerd of vertraagd; 
 

d.  
 

e. zonder deugdelijke grond niet meewerkt aan door de werkgever of een deskundige gegeven redelijke 
 voorschriften of maatregele  
 

f. of bijstelling van een plan van  
  aanpak tot re-integratie. 
 

10.  Opschorten loon- kel bedoelde loondoorbetalingen én de aanvullingen op te  
 doorbetaling en   
 weigeren aan-  hem geldende regels en aanwijzingen bij ziekte. 
 vulling 
 

11. Weigeren aan- De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde aanvullingen te weigeren ten aanzien van de 
vulling werknemer die: 

 a.   UWV; 
 
 b.   
   betrekking tot veiligheid en gezondheid overtreedt en als gevolg daarvan arbeidsongeschikt is  
   geworden.  

 
12.  Vakantietoeslag  Indien de we loonbetaling 
             en/of aanvulling heeft de werknemer geen aanspraak op een evenredig deel van de vakantietoeslag. 

 
13.  Vordering tot  Indien de werkgever op grond van de  van de werknemer tegen een of meer 
s - derden een vordering tot schadevergoeding kan doen gelden, zal de werknemer de daartoe benodigde 
ding informatie verstrekken. 

 
14. WGA-premie  De werkgeve -verzekering te verhalen op de 

2008 en 2009 (de looptijd O) geen gebruik maken. 
. 

 
Artikel 29    
 
   In geval van overlijden van de werknemer geldt artikel 7: 674 van het BW (zie aanhangsel I). 
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Artikel 30   Bijdrage  ziektekosten   
   

  
25 euro bruto per maand. 

 
 
P  
 
Artikel 31    
 
1. Pensioenregeling  één ouderdomspensioenregeling van toepassing die geldt voor die op of na  

1 januari 2006 in dienst . 
 
Voor de werknemer di s in de tot en met 31 december 2005 

-, flexibel pensioen- en flexibel ploegenpensioenregeling en die op 1 januari 
2006 nog e: 
 - Indien de werknemer , geldt de nieuwe ouderdomspensioen-  
  regeling met ingang van 1 januari 2006; 
- Indien de werknemer op 1 januari 2006 56 jaar of ouder was, ouderdoms- 
pensioenregeling, m (ploegen)-
pensioenregeling; 

- overgangs- 
regeling is nader beschreven in het pensioenreglement. 
 

De pensioenregeling  
 

2. Pensioenpremie  
  isuitbetaling  
  ingehouden. 

 
3. Informatie Desgewenst 

 tot de  
 

 
Artikel 32  Sparen 
 
Spaarloonregeling   deelnemen aan een spaarloonregeling, onder de voorwaarden van het reglement van 

de spaarloonregeling. In gevolge wettelijke voorschriften zijn spaarpremies en spaarwinstaandelen 
en, voor 

niet te boven gaan. 
 
 

 
 
Artikel 33  T  
 
  In 

van de partijen tussentijds  
 
Artikel 34   CAO 
 
  september  2009 en eindigt op 31 december 

2010  is vereist. 
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Artikel 35  
 

 1.  
  den over  
  een mogelijke loonsverhoging, dit kan eveneens betekenen dat partijen in overleg treden over het  
  beëindigen van de genomen maatregelen. Indien er sprake is van verdere verslechteringen dan het  
  voorspelde noodscenario, kunnen partijen in overleg treden over aanvullende maatregelen. 
 

 2.  Overleg terugdringing uitbesteding:  
  overleg over de mogelijkheden tot het terugdringen van uitbesteding. 
 
 3.  Uitkomsten werkgroepen: de werkgever zal zo snel mogelijk een start maken met de uitkomsten van 
  de werkgroepen.  
 
 4.  Verhouding direct-indirect: de werkgever zal een onderzoek doen naar de verhouding tussen directe  
  en indirecte werknemers  verhouding uit balans is, zal een plan van aanpak  
  tussen partijen worden besproken om de balans te herstellen. 
 
 5.  Deeltijd WW:  WW aan te 
  vragen. 
 
 6. : Partijen ondernemen gezamenlijk activiteiten voor ondersteuning voor 
   innovatie via subsidies en regionale expertise.  
 
 7.  Buitenwerking gestelde artikelen:  werking gestelde artikelen  
  O 2008-2009 weer in werking gesteld . 
 
 8. Flexibiliteit: -partijen,  
  mede op basis van de opgedane ervaringen in deze periode. 
 
 9. De plusuren die in een afgesproken rooster zijn verwerkt, gelden niet als  
  flexibel worden ingeroosterd. 

 
10. H van de  
 crisismaatregelen  
 kunnen leiden. Indien dit het geval is, kan de werknemer of de werkgever zich wenden tot de  
 Organisatie OntwikkelingsCommissie (OOC).  
 Convenant. 
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AANHANGSEL I:  WETSARTIKELEN BW EZEN 
   
 
Artikel 7: 627 Geen loon is verschuldigd voor de tijd gedurende welke de werk

verricht. 
 
 

8 1. 
overeengekomen arbeid niet heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de 
werkgever behoort te komen. 

  
  2.  
   uit enig fonds waarin de deelneming is overeengekomen bij of voortvloeit uit de arbeidsovereenkomst,  
   een geldelijke uitkering toekomt, wordt het loon verminderd met het bedrag van die uitkering. 
 
  3. Indien het loon in geld op andere wijze dan naar tijdruimte is vastgesteld, zijn de bepalingen van dit  
    
   werknemer, wanneer hij niet verhinderd was geweest, gedurende die tijd had kunnen verdienen. 
 
  4. Het loon wordt echter verminderd met het bedrag van de onkosten die de werknemer zich door het  
   niet-verrichten van de arbeid heeft bespaard. 
 
  5.  
   schriftelijke overeenkomst worden afgeweken ten nadele van de werknemer. 
 
  6.  
   als bedoeld in lid 5 in totaal voor ten hoogste zes maanden worden overeengekomen. 
 
  7. Na het verstrijken van de termijn, bedoeld in lid 5, kan van dit artikel slechts bij collectieve  
    
   afgeweken ten nadele van de werknemer. 
 
Artikel 7: 629 1.  Voor zover het loon niet m  
    
   astgestelde loon,  
    
    
   zwangerschap of bevalling daartoe verhinderd was. 
 
  2.  
   minder dan vier dagen per week uitsluitend of nagenoeg uitsluitend diensten verricht ten behoeve van  
   het huishouden van de natuurlijke persoon tot wie hij in dienstbetrekking staat. 
 
  3. De werknemer heeft het in lid 1 bedoelde recht niet: 
   a.  
    kader van aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt en daardoor de toetsing van de voor  
     
 
    
 
   c. voor de tijd, gedurende welke hij, hoewel hij daartoe in staat is, zonder deugdelijke grond passende 

id stelt, niet verricht;  
 
   d. voor de tijd, gedurende welke hij zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan door de 

werkgever of door een door hem aangewezen deskundige gegeven redelijke voorschriften of 



AVEBE U.A. CAO 01-09-2009 tot 01-01-2011 40 

getroffen maatregelen die erop gericht zij
bedoeld in artikel 658a lid 4 te verrichten; 
 

   
opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 658a lid 3; 
 

   f. voor de tijd gedurende welke

dan in dat artikel is voorgeschreven. 
 
  4. In afwijking van lid 1 heeft de vrouwelijke werknemer het in dat lid bedoelde recht niet gedurende de  
   -  
   derde lid, van de wet arbeid en zorg. 
 

5.  
  krachtens enige wettelijke voorgeschreven verzekering of krachtens enige verzekering of uit enig  
  fonds waarin de werknemer niet deelneemt, voor  
  bedongen arbeid waaruit het loon wordt genoten. Het loon wordt voorts verminderd met het bedrag  
   
  hij heeft verricht gedurende de tijd dat hij, zo hij daartoe niet verhinderd was geweest, de bedongen  
  arbeid had kunnen verrichten. 
 

  6.  
   gedurende welke de werknemer zich niet houdt aan door de werkgever schriftelijk gegeven  
   redelijke voorschriften omtrent het verstrekken van de inlichtingen die de werkgever behoeft om het  
    
 
  7. De werkgever kan geen beroep meer doen op enige  
  betalen of de betaling daarvan op te schorten, indien hij de werknemer daarvan geen kennis heeft  

   gegeven onverwijld nadat bij hem  het vermoeden van het bestaan daarvan is gerezen of  
   redelijkerwijs had behoren te rijzen. 
 

8. Artikel 628 lid 3 is van overeenkomstige toepassing. 
 

9.  
 kan worden dat de werknemer voor de eerste twee dagen van het in lid 1 of lid 2 bedoelde tijdvak  
  

 
  10.  

ongeschiktheid ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling verhinderd is geweest zijn arbeid te 
verrichten, samengeteld indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, 

- of 
lid, van de Wet arbeid en 

zorg, tenzij de ongeschiktheid redelijkerwijs niet geac
oorzaak. 

 
  11.  

a. met de duur van de vertraging indien de aanvraag, bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet  
  werk en inkomen naar arbeidsvermogen later wordt gedaan dan in of op grond van dat artikel is  

     voorgeschreven; 
 
   b. ingen op  

   
     vastgesteld en met de duur van het tijdvak, bedoeld in artikel 25, negende lid, eerste zin, van die  
     wet; 
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   c. met de duur van de verlenging van de wachttijd, bedoeld in artikel 19,  

artikel wordt verlengd; en  
  
   d. met de duur van het tijdvak dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen op grond van  

 
 
  12.  
   arbeidsovereenkomst onverkort in stand. 
 

1 Voor de toepassing van lid 2 wordt onder het verrichten van diensten ten behoeve van een 
   h  
 
Artikel 7: 668 1. Indien de arbeidsovereenkomst na het verstrijken van de tijd, bedoeld in artikel  
   zonder tegenspraak wordt voortgezet, wordt zij geacht voor dezelfde tijd, doch telkens ten hoogste  
   voor een jaar, op de vroegere voorwaarden wederom te zijn aangegaan. 
 
  2. Hetzelfde geld  
   en de gevolgen van de voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet opzettelijk zijn geregeld. 
 
Artikel 7: 670 1. dat de werknemer ongeschikt is tot het verrichten  
   van zijn arbeid wegens ziekte, tenzij de ongeschiktheid: 
   a. , of  
   b. een aanvang heeft genomen nadat een verzoek om toestemming als bedoeld in artikel 6 van het  
     
     
    werk en inkomen is ontvangen. 
 
   eld in onderdeel a, worden perioden van ongeschiktheid tot  
   het verrichten van arbeid tengevolge van zwangerschap voorafgaand aan het zwangerschapsverlof  
   en perioden van ongeschiktheid tijdens het zwangerschaps- of bevallingsverlof, bedoeld in artik  
    
   perioden van ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid, anders dan bedoeld in de vorige zin,  
   samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen, of indien  
   zij  op een periode waarin zwangerschaps- of bevallingsverlof  
   wordt genoten overeen ,  
   ongeschiktheid redelijkerwijs niet geacht kan worden voort te vloeien uit dezelfde oorzaak. 
 
  2.  
    verklaring van een arts of  
    
    
   3:1, derde lid, van de Wet ar  
   weken aansluitend op dat bevallingsverlof, dan wel aansluitend op een periode van ongeschiktheid tot  
   het verrichten van arbeid die haar oorzaak vindt in de bevalling of de daaraan voorafgaande  
   zwangerschap en die aansluit op dat bevallingsverlof. 
 
  3.  
   arbeid te verrichten, omdat hij als dienstplichtige is opgeroepen ter vervulling van zijn militaire dienst  
   of vervangende dienst. 
 
  4. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet opzeggen met de werknemer die lid is van: 
   1e een ondernemingsraad, een centrale ondernemingsraad, een groepsondernemingsraad, een  
    vaste commis  
    een personeelsvertegenwoordiging;  
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   2e  
    op de Europese ondernemingsraden, d  
    vertegenwoordiger bij een andere wijze van informatieverstrekking en raadpleging van  
    ; 
 
   3e een bijzondere onderhandelingsgroep, of een SE-ondernemingsraad of als  
    werknemersvertegenwoordi  
     
    krachtens die wet optreedt als ve erstrekking  
    en raadpleging van werknemers;  
 
   4e -ondernemingsraad of als  
     
    als bedoeld in hoofdstuk 2  
     
    informatieverstrekking en raadpleging van werknemers. 
 
   Indien de werkgever aan de onde  
   heeft toegevoegd, is de eerste volzin op die secretaris van overeenkomstige toepassing. Indien de  
   werkgever aan de ondernemingsraad een secretaris heeft toegevoegd, is de eerste volzin van dit lid  
   van overeenkomstige toepassing op die secretaris. 
 
  5. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet opzeggen wegens het lidmaatschap van de  
    
   belangen van de leden als werknemer te behartigen dan wel wegens het verrichten van of deelnemen  
   aan activiteiten ten behoeve van die vereniging, tenzij die activiteiten in de arbeidstijd van de  
   werknemer worden verricht zonder toestemming van de werkgever. 
 
  6. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met de werknemer die daarvoor verlof heeft, niet  
   o  
   tussen partijen geen overeenstemming over het  
   niet heeft beschikt. 
 
  7.  
   werknemer zijn recht op adoptieverlof of verlof voor het opnemen van een pleegkind als bedoeld in  
   -  
    
   Wet arbeid en zorg geldend maakt. 
 
  8.  
   opzeggen wegens de in artikel 662, lid 2, onderdeel a, bedoelde overgang van die onderneming. 
 
  9. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet opzeg  
    
   tweede zin of vierde lid, tweede zin, van de Arbeidstijdenwet. 
 
  10. , onderdeel a, wordt verlengd: 
   a.  
    werk en inkomen naar arbeidsvermogen later wordt gedaan dan in of op grond van dat artikel is 
      
 
   b.  
     
    artikel wordt verlengd: en 
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   c. met de duur va  
     
     
     
 
  11. -ondernemingsraad  
   verstaan: het orgaan dat de werknemers vertegenwoordigt in een SE die haar statutaire zetel heeft  
    
   1/86 van de Raad van de Europese Unie van   
   2001 tot aanvulling van het statuut van de E  
   94). 
 
  12. CE- 
   een SCE die haar  
    
    
   ter  
    
 
  13.  
   bij regelin  
 
 
Artikel 672 1.  
   gebruik een andere dag daarvoor is aangewezen. 
 
  2. De door de werkgever in acht  
   die op de dag van opzegging: 
   a. korter dan vijf jaar heeft geduurd: één maand; 
 
   b. vijf jaar of langer, maar korter dan 10 jaar heeft geduurd: twee maanden;  
 
   c. tien jaar of langer, maar korter dan vijftien jaar heeft geduurd: drie maanden;  
 
   d. vijftien jaar of langer heeft geduurd: vier maanden. 
 
  3.  
 
  4. Indien de toestemming bedoeld in art  
    
   maand, met dien verstande dat de resterende termijn van opzegging ten minste één maand bedraagt. 
 
  5. of bij  
    
   verlengd. 
 
  6. Van de termijn, bedoeld in  
   werknemer mag bij verlenging niet langer zijn dan zes maanden en voor de werkgever niet korter dan  
    
 
  7. Van lid 4 kan, voor zover h  
    
   worden afgeweken ten nadele van de werknemer.  
 
  8. overeenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd 

 bestuursorgaan, mag de termijn van opzegging, bedoeld in lid 6, tweede volzin, voor de werkgever 
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. 
 

  9. Voor de toepas  
  arbeidsovereenkomst te vormen in geval van herstel van de arbeidsovereenkomst ingevolge artikel  
   

 
 
Artikel 674 1.  De arbeidsovereenkomst eindigt door de dood van de werknemer. 
 

2.  
 

 verlenen ten bedrage van het loon dat de werknemer laatstelijk rechtens toekwam. 
 
3. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder nagelaten betrekkingen verstaan de langstlevende der 

eiden leefde 
dan wel degenen met wie de werknemer ongehuwd samenleefde, bij ontstentenis van deze de 
minderjarige kinderen tot wie de overledene in familierechtelijke betrekking stond en bij ontstentenis 
van dezen degene met wie de werknemer in gezinsverband leefde en in wiens kosten van bestaan hij 

de eerste graad. Van een gezamenlijke huishouding als
betrokkenen hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar 
door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel op andere 
wijze in elkaars verzorging voorzien. 

 
  4. bedrag van de uitkering dat 

aan de nagelaten beetrekkingen ter zake van het overlijden van de werknemer toekomt krachtens een 
wettelijk voorgeschreven ziekte- of  arbeidsongeschiktheidsverzekering en krachtens de 
Toeslagenwet. 

 
  5. 

van artikel 629 lid 3, geen aanspraak had op loon als bedoeld in artikel 629 n gevolge 

voorgeschreven ziekte- of arbeidsongeschiktheidsverzekering. 
 
  6. Van dit artikel kan niet ten nadele van de nagelaten betrekkinge  
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1 De interne bezwaar- en externe beroepsprocedure 
 
De interne  1.  Indien de werknemer het niet eens is met de indeling kan hij door middel van een bezwaarformulier 

dure  

maals en doet hierover schriftelijk – binnen 
één maand –  

 
  2.  

werknemer het bezwaar binnen één week voorleggen aan de cen
– binnen één maand – aan de 

werknemer meegedeeld. 
 
  3.  Indien de werknemer zijn bezwaar handhaaft, kan hij binnen één week zijn bezwaar voorleggen aan 

 zal daarmee 
 

 
De externe 1.  De externe beroepsprocedure nadat de interne 
beroepsprocedure  bezwaarprocedure is doorlopen. Indien de interne bezwaarprocedure naar het oordeel van de 

werknemer
aangesloten werknemer – binnen één maand na afronding van d  – de 
externe beroepsprocedure
de werknemer verzochte herziening van zijn functieomschrijving, wordt deze weigering schriftelijk 
door de afdelingschef aan de werknemer meegedeeld en kan de werknemer direct gebruik maken van 

. De werknemer
beroepsprocedure sdeskundige. 

 
  2.  De deskundigen van de vakorganisaties plegen overleg met de interne functiewaarderingsdeskundige 

en een deskundige van   is bindend. Mochten 

functie aan partijen bij  
 
  3.  In geval er een indicatie is afgegeven, kan de werknemer  

volgen. N.B.: De Klachten-
herwaardering van zijn functie aan te vragen, uitsluitend indien en voor zover de inhoud van zijn 

 
 
 
Bijlage 2        Onderhoudsprocedure 
 

-  1.  zigde functie wordt een (nieuw) functiedocument ingevuld. 
procedure    
  – directe chef; 
  – naast hogere chef; 
  – functionele chef (voor zover aanwezig), en wordt door/via het af  

kennis gebracht van de afdeling P&O. Dit nieuwe functiedocument dient besproken te zijn met de 
werknemer. 

 
 2.  

afdelingshoof
wijziging consequenties heeft voor aanpalende functies; zo nodig worden ook deze functies in de 
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 3.  Gewijzigde en nieuwe functies worden ter
functiewaarderingsdeskundige, die in overleg met de decentrale indelingscommissie en eventueel 
A  

 
 4.  indelingscommissie. Het bekrachtigde 

resultaat wordt door de secretaris van de centrale indelingscommissie ter kennis gebracht van de 
P&O. In het geval van een referentiefunctie  de 

vakorganisaties, waarna de functie wordt opgenomen in het raster. Toekomstige indelingen van niet-
 

 
 5.  In geval er sprake is van een volstrekt nieuwe functie, die nog niet is uitgekristalliseerd, of indien er 

sprake is van een verkort indicatieonderzoek gelden alleen de eerste drie stappen van de 
 

 
 6.  Een werknemer van wie de  wordt 

ingedeeld, wordt met terugwerkende kracht tot de datum waarop de werknemer en de afdelingsleiding 

 de afdeling P&
geïnformeerd. 

 
 7.   
 
 
Bijlage 3        Protocol verbetering poortwachter 
 
  1.  re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer een aanbod tot passend 

werk wordt gedaan, zal de werkgever in eerste instantie trachten een aanbod tot intern passend werk 
te doen, waarbij onder 
de werknemer. De werkgever zal een aanbod tot passend werk - zowel bij een interne als externe 
functie -

aanbod tot intern of extern passend werk van de werkgever laten bijstaan door een werknemer van de 
afdeling P&O, dan wel door een andere door de werknemer gekozen vertrouwenspersoon. 

 
  2.  

eft geweigerd en 
U

100% aanvullen. 
 
  3.   voorlichting aan de werknemer over de rechten en plichten 

van ziekmelding, plan van aanpak, re- , aanvraag WAO- en WGA-uitkering en 
aanvraa  

 
  4.  re-integratiebedrijven 

waarmee kan worden samen -integratieproces van werknemers. 
Eventueel kunnen de re-integratiediensten ook worden geleverd door de arbodienst van de 

re-integratiebedrijf
zaken als privacyreglement, klachtenregeling, maatwerk per werknemer en andere kwaliteitseisen.  
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  5.  Indien een werknemer bij een andere werkgever wordt geplaatst, zal op basis van goed 

 op grond van artikel 28 
lid 4 ot en met 5 van de CAO als uitgangspunt geldt. 

 
 
Bijlage 4  10) 
 
  
 

      Met  
1.  
 
2.  
 
3. 

intercampagneperiode 36 uur per week; 
 
4. ; 
 
5. ed 

vakantie-uren;  
 

6. 
uitwisselbaar tussen de locaties; 

 
7. 

de ploegleider; geroosterde uren worden betaald; 
 

8. 
; 

 
9.  

 
10. 

overleggen partijen of bovenstaande afspraken moeten worden aangepast. 
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