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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 
 
voor het personeel in dienst van Blgg bv 
 
 
 
De ondergetekenden, 
 
 
Blgg bv te Oosterbeek ……………………… 
 H. Hekman 
 Algemeen Directeur Blgg bv 
 
 
PARTIJ TER ENE ZIJDE 
 
 
en 
 
Vereniging FNV Bondgenoten te Utrecht, ……………………… 
 J. Verheij 
 Bestuurder Zakelijke dienstverlening 
 
 
 
Vereniging CNV BedrijvenBond te Houten, ……………………… 
 R.J. Zwijnenburg 

 Vakgroepbestuurder  
 cluster voeding 
 
 
 
Vereniging De Unie te Culemborg, ……………………… 
 B. Janssen 
 Bestuurder 
 
 
elk voor zich PARTIJ TER ANDERE ZIJDE 
 
verklaren de navolgende Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het personeel in dienst van 
Blgg bv te hebben gesloten. 
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ARTIKEL 1 BEGRIPPEN 
 
 
In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder: 
 
1. Werkgever : Blgg bv de partij ter ene zijde (hierna te noemen Blgg). 
 
2. Werknemersvereniging : elk der partijen ter andere zijde. 
 
3. Werknemer : iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft met de werkgever. 
 
4. Partner : de wettelijke echtgeno(o)t(e) of de geregistreerde partner, of de partner met wie 

de werknemer blijkens een schriftelijke verklaring duurzaam samenwoont op eenzelfde 
adres. 

 
5. OR: de ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden. 
 
6. Maand : een kalendermaand. 
 
7. Week: een tijdvak van 7 etmalen, waarvan het eerste aanvangt bij het begin van de 

eerste dienst op maandagochtend. 
 
8. Maandsalaris : het overeengekomen basissalaris  
 
9. Maandinkomen : het maandsalaris vermeerderd met de vaste toeslagen 
 
10. Jaarinkomen : 12 keer het maandinkomen inclusief vaste toeslagen. 
 
11. Jaaruren : het aan het begin van het kalenderjaar te bepalen, aantal SVW/werkbare 

dagen voor dat kalenderjaar vermenigvuldigd met 8 (voor 2003: 261 dagen x 8  = 2088 
jaaruren). 

 
12. BW: Burgerlijk Wetboek (boek 7, titel 10). 
 
13. De personeelsgids : door werkgever op te stellen personeelsgids. De personeelsgids is 

te vinden op het Intranet van Blgg bv. Eventueel kan medewerkers een exemplaar 
verstrekt worden. 

 
14. Algemene prijscompensatie  (APC): het door CBS gehanteerde prijsindexcijfer 

(voorheen: laaginkomen afgeleid). 
 
15. Initiële verhoging : jaarlijkse aanpassing van de salarisschalen met een nader overeen 

te komen percentage. 
 
16. Deeltijdwerker : indien op grond van de individuele arbeidsovereenkomst de bedongen 

arbeidsduur minder bedraagt dan de arbeidsduur van een voltijd werknemer als bedoeld 
in artikel 8 zijn de bepalingen in tijd en geld van deze collectieve arbeidsovereenkomst 
naar rato van de individuele arbeidsduur op overeenkomstige wijze van toepassing, 
tenzij bij de desbetreffende artikelen anders is vermeld.  

 
17. Budget : het door de RvC goedgekeurde (vastgestelde) jaarbudget van Blgg bv, waarbij 

door de accountant tijdens de jaarafsluiting wordt vastgesteld wat het werkelijke 
resultaat is geworden. 
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ARTIKEL 2 VAKBONDSFACILITEITEN 
 
 
1. Met inachtneming van de in de onderneming geldende regels zijn ten behoeve van het 

vakbondswerk de volgende faciliteiten overeengekomen: 
 
a. De werkgever zal op verzoek van de werknemersvereniging toestemming verlenen 

tot het doen van zakelijke mededelingen op het daartoe aangewezen publicatiebord. 
b. Het bestuur van een bedrijfsledengroep vergadert in beginsel buiten werktijd. Bij 

incidentele aanvragen voor overleg met kaderleden in de binnendienst tijdens 
werktijd zullen deze aanvragen - voor zover de werkzaamheden dit toelaten – in 
principe positief worden beoordeeld. 

c. De werkgever stelt - als regel buiten werktijd - op verzoek van de bedrijfscontact- 
persoon of het bestuur van een bedrijfsledengroep, de werkruimte beschikbaar voor 
vergaderingen van het bestuur van de bedrijfsledengroep en/of alle leden, al of niet 
met aanwezigheid van een bezoldigde functionaris van de vakvereniging. 

d. De werkgever is bevoegd - onder opgaaf van redenen - de verleende faciliteiten op te 
schorten in geval de bedrijfscontactperso(o)n(en), een bestuur van een bedrijfs- 
ledengroep, c.q. de werknemersverenigingen zich niet aan de gestelde uitgangs- 
punten, regels of bestaande afspraken houden. 

e. De bestuursleden van bedrijfsledengroepen en de bedrijfscontactperso(o)n(en) 
worden vanwege hun werkzaamheden in het kader van vakbondswerk niet 
benadeeld in hun positie in de onderneming. 

f. Voor zover kaderleden van de werknemersverenigingen als zodanig bij de werkgever 
bekend zijn gemaakt, wordt aan hen dezelfde rechtsbescherming toegekend als aan 
de leden van de ondernemingsraad. 

 
2. Werkgever zal jaarlijks een bedrag aan de werknemersverenigingen betalen ter 

tegemoetkoming in de kosten van de werkzaamheden van de werknemersverenigingen. 
De bijdrage bedraagt 0,25 % van de brutoloonsom (exclusief vakantietoeslag).  

 
3. Vakverenigingen verbinden zich de door hen krachtens deze regeling ontvangen 

bedragen te zullen besteden voor het rechtenpakket van hun leden en voor algemene 
activiteiten ten behoeve van die leden. 
Zij garanderen dat deze bijdragen niet zullen worden gebruikt voor stortingen in hun 
weerstandskassen of het verlenen van financiële bijdragen aan daarmee gelijk te stellen 
activiteiten. 

 
4. De werkgever zal de vakverenigingen zo tijdig mogelijk van belangrijke ontwikkelingen, 

die de positie van de werknemers binnen de onderneming raken, op de hoogte brengen, 
opdat zij zich daarover een verantwoord oordeel kunnen vormen. 
Jaarlijks zal werkgever aan de vakverenigingen het jaarverslag van werkgever 
toezenden. 

 
 
ARTIKEL 3 VERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER 
 
 
1. De werkgever is verplicht als een goede werkgever te handelen. 
 
2. De werknemer is verplicht de door of vanwege de werkgever opgedragen passende 

werkzaamheden naar beste vermogen en op ordelijke wijze te verrichten. 
 
3.  De werkgever zal maatregelen treffen die er op zijn gericht dat ongewenste 

omgangsvormen in de onderneming worden tegengegaan. Voorts is er ten behoeve van 
een zorgvuldige behandeling van klachten inzake ongewenste omgangsvormen een 
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klachtenprocedure ontwikkeld en een vertrouwenspersoon aangewezen. Deze 
procedure is opgenomen in de personeelsgids. 

 
4. In individuele gevallen kan voor de werknemer in gunstige zin van de CAO worden 

afgeweken. 
 
 
ARTIKEL 4 NEVENWERKZAAMHEDEN 
 
 
1. De medewerker die nevenwerkzaamheden en/of bezigheden verricht ten behoeve van 

derden – al dan niet in de vorm van het zelfstandig uitoefenen van een bedrijf, en al dan 
niet bezoldigd - is verplicht aan de werkgever schriftelijk mededeling te doen van zijn 
nevenbezigheden, voordat hij daarmee aanvangt dan wel bij aanvang van zijn arbeids- 
overeenkomst. 

 
2. Indien de nevenwerkzaamheden en –bezigheden naar oordeel van de werkgever 

schadelijk zijn voor een goede vervulling van het dienstverband dan wel de zakelijke 
belangen van de werkgever kunnen schaden, kan de werkgever de nevenwerk- 
zaamheden geheel of gedeeltelijk verbieden dan wel toestaan onder nader overeen te 
komen voorwaarden. De werkgever zal de medewerker binnen 8 weken hiervan 
schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte stellen. 

 
 
ARTIKEL 5 GEHEIMHOUDING EN INTELLECTUEEL EIGENDOM 
 
 
1. De werknemer is gehouden tot geheimhouding ten aanzien van alles wat hem in 

verband met zijn arbeidsovereenkomst bekend wordt, zoals informatie over de inrichting 
van het bedrijf, de grondstoffen, bewerking daarvan, de producten en de gevolgde 
procedures. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 

 
2. Naast het wettelijk bepaalde inzake het van rechtswege aan de werkgever toekomen 

van industriële en intellectuele eigendomsrechten geldt het volgende. De werkgever 
heeft het uitsluitende recht op de door de medewerker in het kader van zijn arbeids- 
overeenkomst, dan wel met gebruikmaking van aan de werkgever ontleende kennis 
of vaardigheid, door hem alleen of in samenwerking met anderen behaalde resultaten. 
Dergelijke resultaten omvatten in ieder geval uitvindingen, verkregen uitkomsten, 
modellen, uitgedachte werkwijzen, tekeningen, software, gegevensbestanden, 
geschreven en/of vervaardigde werken. 

 
 
ARTIKEL 6 HET DIENSTVERBAND 
 
 
1. Het dienstverband van de werknemer wordt geacht in te gaan of te zijn ingegaan op de 

dag, vermeld als datum van indiensttreding in de met hem te sluiten schriftelijke 
arbeidsovereenkomst. In deze schriftelijke arbeidsovereenkomst moet verwezen worden 
naar de CAO. Indien een proeftijd overeengekomen is, wordt deze opgenomen in de 
arbeidsovereenkomst. 

 
2.  Bij de vaststelling van de dienstjaren wordt alleen de periode geteld, die ononderbroken in 

dienst van de werkgever is doorgebracht. Onderbrekingen die het gevolg zijn geweest 
van de militaire dienstplicht, c.q. vervangende dienstplicht, gelden niet als onderbreking 
van het dienstverband. 
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ARTIKEL 7 EINDE VAN DE DIENSTBETREKKING 
 
 
1. Anders dan ten gevolge van een dringende reden, als vermeld in artikel 678 en 679 van 

het Burgerlijk Wetboek, en behoudens tijdens de proeftijd dienen bij opzegging van de 
arbeidsovereenkomst de volgende opzegtermijnen in acht genomen te worden: 
a. Bij een dienstverband korter dan 5 jaar: voor werkgever en werknemer 1 maand. 
b. Bij een dienstverband van langer dan 5 en korter dan 10 jaar: voor werkgever 2 

maanden en werknemer 1 maand. 
c. Bij een dienstverband van langer dan 10 jaar: door werkgever 3 maanden en 

werknemer 1 maand. 
 
2. De werkgever verstrekt - in voorkomende gevallen - aan de betrokken werknemer een 

kopie van een schriftelijk verzoek aan het CWI om een ontslagvergunning te verlenen. 
 
3. De dienstbetrekking eindigt in ieder geval van rechtswege op de eerste van de maand 

waarin de werknemer de 65-jarige leeftijd bereikt. 
 
 
ARTIKEL 8 WERKTIJDENREGELING  
 
 
1.  Uitgangspunten van de werktijdenregeling zijn o.a.: 

• Standaard arbeidsduur: gemiddeld 40 uur per week op jaarbasis. 
• Maximum arbeidstijden (structureel): gemiddeld 45 uur per week (585 uur per 

13 weken = kwartaal). 
 

2. Daarnaast zal binnen Blgg uitgegaan worden van: 
• Een jaarurennorm per kalenderjaar. Definitie jaaruren: het aantal werkbare dagen in 

het specifieke kalenderjaar x 8 uur (2003 = 261 x 8 = 2088 uur). 
• Dagdienstvenster: van 07.00 uur tot 19.00 uur. 

 
3. Werkgever zal jaarlijks met de OR overleg voeren over de werktijdenregeling. Een 

uitvoeringsregeling zal worden opgenomen in de personeelsgids. 
 
Jaarlijks zal overleg gevoerd worden over de concrete inhoud van de werktijdenregeling 
en de wijzigingen die werkgever hierin wil aanbrengen. Een onderdeel van dit overleg is 
het vaststellen van de z.g. piek- en dalperioden d.w.z. perioden met respectievelijk veel 
en weinig seizoensgebonden werkaanbod. Deze perioden kunnen per BU/afdeling en 
eventueel per functiegroep differentiëren. Uitgaande van de met de Ondernemingsraad 
gemaakte afspraken over de per BU/afdeling variabele piek- en dalperioden, zullen 
vervolgens werkroosters per businessunit (BU) / afdeling vastgesteld worden. 

 
4. Meer- en minderuren  
 Door het gevarieerde aanbod van het werk zullen medewerkers doorgaans gedurende 

piekperioden meer uren werken dan de standaard arbeidsduur. In dalperioden zal dit in 
veel gevallen minder zijn.  

 
 Van deze meer en/of minder gewerkte uren zal per medewerker een z.g. ´Urenrekening´ 

het tegoed bijgehouden worden. 
 
 
Het tegoed aan meeruren kan aangewend worden t.b.v.: 

• Opname van verlof 
• A la carte doelen (zie artikel 23). 
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5. Overwerk / overuren  
 Overwerk, bij een fulltime dienstverband, is een vooraf door werkgever geaccordeerd 

meerwerken t.o.v. de jaaruren.  
Van overuren zal de basis (100%) worden meegerekend in de jaaruren. 
Daarnaast geldt voor overuren een z.g. inconveniëntentoeslag (opslagpercentage). 
De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van het tijdstip waarop gewerkt wordt. 
De volgende opslagpercentages zijn van toepassing: 
 
maandag t/m vrijdag  van 19.00 uur tot 22.00 uur:     50 % 

van 22.00 uur tot 07.00 uur:   100 % 
zaterdag    van 07.00 uur tot 19.00 uur :     75 % 
zaterdag van 19.00 uur tot maandag 07.00 uur en op feestdagen:  100 % 

 
De inconveniëntentoeslag (50/75/100%) zal maandelijks worden uitbetaald. 

 
6. De bepalingen inzake meer-/minderuren en overuren zijn van toepassing op medewerkers 

die gesalarieerd worden conform schaal 1 t/m 8. 
 
7. Medewerkers die op basis van een z.g. tweeploegendienst werken krijgen over de 

gewerkte uren in deze dienst 12,5 % toeslag van het bruto maandsalaris. Deze 
ploegentoeslag telt mee voor de berekening van de vakantietoeslag en wordt tijdens 
ziekte en verlof doorbetaald. 

 
 
ARTIKEL 9 SANCTIES / SCHORSING / ONTSLAG OP STAANDE VOET 
 
 
1. De werkgever kan de werknemer schorsen wanneer het vermoeden bestaat van een 

zodanig ernstig vergrijp dat dit na onderzoek zal kunnen leiden tot een ontslag op staande 
voet als bedoeld in artikel 678 van het Burgerlijk Wetboek. 

 
2. Deze schorsing kan slechts plaatsvinden met behoud van salaris voor de tijd van ten 

hoogste 7 dagen. 
 
3. Indien het vermoeden dat tot schorsing heeft geleid, onjuist blijkt te zijn zal deugdelijke 

rehabilitatie van de werknemer volgen. 
 
 
ARTIKEL 10 BELONING 
 
 
De salarisschalen en beloningsregels zijn opgenomen in bijlage 3 van deze CAO.  
Per 1 april 2007 en 1 april 2008 worden de salarisschalen verhoogd met 2,0%. 
Per 1 oktober 2007 en 1 oktober 2008 worden de salarisschalen verhoogd met 0,5%. 
Tevens zal aan werknemer een éénmalige uitkering van 0,5% van het jaarsalaris (zijnde 
maandsalaris x 12) worden verstrekt indien Blgg haar budget haalt, 1,0% indien het budget 
met € 250.000,- wordt overschreden en 1,5% indien het budget met € 500.000,- wordt 
overschreden. 
 
Indexeringsclausule 
Voor werknemers van 22 jaar en ouder, alsmede voor kostwinners in fiscale zin jonger dan 
22 jaar, zal de looncorrectie per procent in de lonen op te nemen prijscompensatie minimaal 
€ 240,- per jaar bedragen. Jongeren ontvangen een hiervan afgeleide looncorrectie volgens 
onderstaand schema: 
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21 jaar 90,5% 

20 jaar 81% 

19 jaar 71,5% 

18 jaar 62% 

17 jaar 52,5% 

 
 
ARTIKEL 11 GRATIFICATIE 
 
 
De werknemer die een diensttijd van 121/2, 25 of 40 jaar heeft bereikt, zal een uitkering 
worden toegekend wegens trouwe dienst. Deze gratificatie bedraagt een kwart maandsalaris 
bij een 121/2-jarig, een maandloon bij een 25-jarig en een anderhalf maandsalaris bij een 
40-jarig dienstverband. Alle bedragen/financiële regelingen vallen binnen de fiscale regel- 
geving. 
 
 
ARTIKEL 12 PENSIOENREGELING 
 
 
1. Er is een pensioenregeling waaraan werknemers van 21 jaar en ouder verplicht zijn deel 

te nemen. 
 
2. Ten aanzien van deze regeling wordt verwezen naar het pensioenreglement. Dit 

reglement zal de werkgever aan de betreffende werknemers verstrekken. 
 
 
ARTIKEL 13 OVERGANGS VUT-REGELING 
 
 
1. Werkgever kent per 1 januari 2002 geen VUT-regeling meer. 
 
2. Voor medewerkers die op 1 januari 2002 tenminste 10 jaar in dienst zijn en geboren zijn 

in 1941, 1942, 1943, 1944 of 1945 is een VUT- overgangsregeling van toepassing. In 
onderstaand schema is weergegeven de per geboortejaar geldende vertrekleeftijd 
wegens VUT. De hoogte van de bijbehorende uitkering bedraagt 70% van het 
brutosalaris inclusief vakantietoeslag tot de pensioendatum. 

 
Geboren Vertrekleeftijd In jaar 

1941 60 2001 
1942 61 2003 
1943 62 2005 
1944 63 2007 
1945 64 2009 

 
 
ARTIKEL 14 SPAARREGELING 
 
 
Werkgever kent een spaarloonregeling. Aan de spaarloonregeling kunnen werknemers 
deelnemen met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of zij die daarmee zijn 
gelijkgesteld. 
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Ten aanzien van de spaarregeling wordt verwezen naar het geldende spaarreglement. 
Dit reglement zal de werkgever aan de betreffende werknemers verstrekken. 
 
 
ARTIKEL 15 UITKERING BIJ OVERLIJDEN 
 
 
Indien een werknemer overlijdt, zal aan de nagelaten betrekkingen een overlijdensuitkering 
worden verstrekt, gelijk aan het bedrag van de werknemer laatstelijk rechtens toekomend 
maandinkomen over het resterende deel van de kalendermaand waarin het overlijden plaats 
vond, plus de twee daaropvolgende kalendermaanden. Op dit bedrag wordt door de 
werkgever in mindering gebracht, hetgeen de nagelaten betrekkingen ter zake van het 
overlijden van de werknemer toekomt ingevolge de Ziektewet, de Wet op de Arbeids- 
ongeschiktheidsverzekering en de Toeslagenwet. 
 
Onder nagelaten betrekkingen wordt verstaan: 
 
a. de langstlevende der echtgenoten, dan wel geregistreerde partners van wie de 

werknemer niet duurzaam gescheiden leefde, dan wel degene met wie de werknemer 
ongehuwd samenleefde; 

b. bij ontstentenis van de personen genoemd onder a: de minderjarige wettige of 
natuurlijke kinderen;  

c. bij ontstentenis van de personen genoemd onder a en b: degene met wie de werknemer 
in gezinsverband leefde en in wiens kosten de werknemer grotendeels voorzag. 

 
Van ongehuwd samenleven als bedoeld onder a. is sprake indien twee ongehuwde personen 
een gezamenlijke huishouding voeren, met uitzondering van bloedverwanten in de eerste 
graad.  
Van een gezamenlijke huishouding kan slechts sprake zijn, als de 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. Geen uitkering is verschuldigd, voor zover ten gevolge 
van het toedoen van de werknemer geen aanspraak bestaat op een uitkering krachtens de 
Ziektewet, de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering of de Toeslagenwet. 
 
 
ARTIKEL 16 ZIEKTEKOSTENVERZEKERING  
 
 
Blgg heeft een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten bij CZ voor haar mede- 
werkers. Blgg geeft een werkgeversbijdrage van 40% over het ‘plus’ of ‘top’ pakket(ten) voor 
werknemers en zijn of haar niet-werkende partner/geen inkomen hebbende (en zijn/haar 
thuiswonende kinderen tot 18 jaar). Deze werkgeversbijdrage geldt bij fulltime dienstverband. 
Bij een parttime aanstelling wordt een en ander naar rato bepaald. 
 
 
ARTIKEL 17 VERLOFREGELING 
 
 
Betaald verlof 
 
1. De werknemer kan doorbetaald verlof opnemen als bedoeld in artikel 4:1 van de Wet 

arbeid en zorg, mits de werknemer zo mogelijk tenminste één dag van tevoren aan de 
werkgever van het verzuim kennis geeft en de gebeurtenis in het desbetreffende geval 
bijwoont. De werkgever kan achteraf van de werknemer verlangen dat hij bewijsstukken 
overlegt. 
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Het recht bestaat in ieder geval: 
 
a. gedurende één dag of dienst bij ondertrouw van de werknemer en gedurende twee 

dagen of diensten bij zijn huwelijk of geregistreerd partnerschap, te weten de dag van 
het huwelijk of geregistreerd partnerschap en de daarop volgende werkdag; 

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

c. van de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis/crematie bij overlijden 
van de echtgeno(o)t(e) of (geregistreerde) partner of van een kind of pleegkind van de 
werknemer dan wel bij het overlijden van de (schoon)ouders van de werknemer; 

d. gedurende een dag of dienst bij overlijden en gedurende een dag of dienst bij 
begrafenis/crematie van één van zijn ouders, een niet onder c. genoemd kind of 
pleegkind, een kleinkind, broer, zuster, zwager of schoonzuster, grootouder van de 
werknemer of van diens echtgeno(o)t(e) of (geregistreerde) partner, schoonouder, 
schoonzoon, schoondochter dan wel huisgenoot die niet onder d. van dit artikellid is 
genoemd;  

e. gedurende de daarvoor benodigde tijd, wanneer de werknemer ten gevolge van de 
uitoefening van het actief kiesrecht of de vervulling van een bij of krachtens de wet of 
overheid zonder geldelijke vergoeding opgelegde verplichting verhinderd is te werken, 
mits deze vervulling niet in zijn vrije tijd kan geschieden.  
Indien de opgelegde verplichting te wijten is aan de schuld van de werknemer vindt 
geen loondoorbetaling plaats. Het maandinkomen wordt doorbetaald onder aftrek van 
alle vergoedingen die van derden kunnen worden verkregen. 

f. gedurende de voor het noodzakelijke bezoek aan arts of specialist benodigde tijd, voor 
zover dit niet in de vrije tijd van de werknemer kan geschieden.  

g. gedurende de benodigde tijd in zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden zoals het 
ophalen van een ziek kind of in verband met noodsituaties die vergen dat de 
werknemer onverwijld een voorziening treft voor zover dit niet in de vrije tijd van de 
werknemer kan geschieden. 
 

2. In de navolgende gevallen heeft de werknemer recht op doorbetaald verlof, mits de 
werknemer zo mogelijk tenminste één dag van te voren aan de werkgever van het 
verzuim kennis geeft en de gebeurtenis in het desbetreffende geval bijwoont. 
De werkgever kan achteraf van de werknemer verlangen dat hij bewijsstukken overlegt: 

 
a. gedurende één dag of dienst bij het 25- en 40-jarig dienstjubileum van de werknemer; 
b. gedurende één dag of dienst bij 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijk of geregistreerd 

partnerschap van de werknemer, diens ouders of schoonouders; 
c. gedurende één dag of dienst maximaal éénmaal per kalenderjaar bij verhuizing van de 

werknemer, indien deze een zelfstandige huishouding voert of gaat voeren; 
d. de werkgever zal, voor zover de bedrijfsomstandigheden dit naar zijn oordeel toelaten, 

op verzoek van de vakvereniging, waarvan de betrokken werknemer lid is, aan een 
werknemer doorbetaald verlof toekennen in de navolgende gevallen: 

 
1. het als officieel afgevaardigde deelnemen aan een bijeenkomst van het 

bondscongres, de bondsraad, een districtsvergadering, een bedrijfsconferentie of 
andere daarmee vergelijkbare in de statuten van de vakvereniging opgenomen 
organen, voor zover opgenomen in de door de vakvereniging ter beschikking van de 
werkgever te stellen lijst;  

2. het deelnemen aan een door de vakvereniging georganiseerde vormings- of 
scholingsbijeenkomst. 
Het verzoek om vrijaf voor een van de hiervoor onder 1 en 2 bedoelde activiteiten 
zal door de vakvereniging als regel schriftelijk en tijdig bij de werkgever worden 
ingediend. Het doorbetaalde verlof zal totaal per vakvereniging ten hoogste vijf 
dagen bedragen. 
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e. Gedurende maximaal vijftien dagen in zes jaren voorafgaande aan de 65-jarige leeftijd 
voor het deelnemen aan doelgerichte samenkomsten/bijeenkomsten ter voorbereiding 
op de pensionering. 

 
3. De werknemer kan doorbetaald verlof opnemen als bedoeld in artikel 4:2 van de Wet 

arbeid en zorg, gedurende de bevalling en aansluitend gedurende twee dagen of diensten 
ten behoeve van kraamverlof na bevalling van de echtgenote of (geregistreerde) partner 
met wie hij samenwoont of degene van wie hij het kind erkent.  
 

4. De werknemer kan doorbetaald verlof ter hoogte van 70% van het maandinkomen 
opnemen (als bedoeld in artikel 5:1 van de Wet arbeid en zorg) gedurende twee maal de 
arbeidsduur per week op jaarbasis ten behoeve van de noodzakelijke verzorging in 
verband met ziekte van: 

 
a. een inwonend (pleeg)kind tot wie de ouder in een familierechtelijke betrekking staat of 

een van de inwonende kinderen van de onder b. genoemde persoon; 
b. de echtgeno(o)t(e) of (geregistreerde) partner met wie hij samenwoont; 
c. de ouder van de werknemer. 

 
Onbetaald verlof 
 
1. Werknemer heeft recht op palliatief-, adoptie- en ouderschapsverlof conform wettelijke 

regelingen. 
De werkgever kan in het geval van bijzondere omstandigheden die de werknemer treffen 
onbetaald verlof toekennen.  
 

2. In afwijking en met uitsluiting van het bepaalde in art. 628 BW geldt het volgende. De 
werkgever is niet gehouden het maandinkomen door te betalen indien ten gevolge van 
vorst, sneeuw en/of hoog water en de gevolgen daarvan - ter beoordeling van de 
werkgever - het werk geen voortgang kan vinden. Bij schriftelijke mededeling over 
stillegging van het werk gaat de onderbreking uiterlijk in op de daarop volgende werkdag. 

 
 
ARTIKEL 18 VAKANTIEREGELING 
 
 
1. a. De werknemer, die op 1 januari in dienst van de werkgever was, heeft in dat 

kalenderjaar recht op 25 vakantiedagen (200 uur) met behoud van loon. 
 

b. Voor iedere maand of gedeelte van een maand dat de werknemer na 1 januari in 
dienst treedt, wordt de vakantieduur als bedoeld onder a. met een evenredig deel 
verminderd. Het totaal aantal vakantiedagen wordt op hele dagen naar boven 
afgerond. Voor de berekening van de vakantie wordt de werknemer die voor of op de 
15e van een maand in dienst treedt, dan wel de dienst verlaat, geacht op de eerste van 
die maand in dienst te zijn getreden, dan wel de dienst te hebben verlaten. 
Wanneer de werknemer na de 15e van een maand in dienst treedt dan wel de dienst 
verlaat, wordt hij geacht op de eerste van de navolgende maand in dienst te zijn 
getreden dan wel de dienst te hebben verlaten. 

 
c. Werknemers die de dienst verlaten, hebben - indien en voor zover zij in het lopende 

kalenderjaar nog geen vakantie genoten - recht op vakantie, evenredig aan het aantal 
maanden dienstverband dat zij na 1 januari nog in dienst zijn. Het totaal wordt op hele 
uren naar boven afgerond. Deze vakantie wordt als regel zodanig genoten dat de 
laatste dag daarvan samenvalt met de datum van ontslag. 
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2. In afwijking van het bepaalde onder lid 1, sub a van dit artikel krijgen werknemers die: 
- langer dan 5 jaar in dienst of ouder dan 30 jaar zijn 1 dag extra verlof 
- langer dan 10 jaar in dienst of ouder dan 35 jaar zijn 2 extra dagen verlof 
- langer dan 15 jaar in dienst of ouder dan 40 jaar zijn 3 extra dagen verlof 
- langer dan 20 jaar in dienst of ouder dan 45 jaar zijn 4 dagen extra verlof 
- langer dan 25 jaar in dienst of ouder dan 50 jaar zijn 5 dagen extra verlof. 

 
3. Per kalenderjaar worden 10 ADV-dagen (80 uur) toegekend. Door de werkgever kunnen 

jaarlijks 3 ADV-dagen voor verplichte opname worden aangewezen. Deze dienen voor 
1 februari in overleg met de Ondernemingsraad te worden vastgesteld. 

 
4. Van de toegekende vakantiedagen moeten tenminste twee weken (10 werkdagen) 

aaneengesloten worden opgenomen en mogen als regel niet meer dan drie weken (15 
werkdagen) aaneengesloten worden opgenomen. Deze aaneengesloten periode wordt 
in onderling overleg vastgesteld. 

 
5. De werkgever kan een bonus toekennen aan werknemers die een substantieel deel van 

hun verlof (minimaal 10 aaneengesloten dagen) opnemen in de z.g. dalperioden. Deze 
dalperioden (perioden waarin er minder werkaanbod is) zullen - eventueel gedifferen- 
tieerd naar BU, afdeling of functiegroep – nader worden gespecificeerd in overleg met 
de Ondernemingsraad. 
De dalperiode-bonus voor de looptijd van de CAO bedraagt € 250,- netto. 

 
6. Verleend verlof kan worden ingetrokken, indien gewichtige redenen van dienstbelang - 

ter beoordeling door de werkgever - dit noodzakelijk maken. Alle hieruit ontstane 
geldelijke schade zal aan de werknemer worden vergoed. 

 
7. Als toepassing van dit artikel voor de individuele werknemer onredelijke en onbillijke 

situaties tot gevolg heeft, kan de werkgever hiervoor ten gunste van de werknemer 
afwijken. 

 
 
ARTIKEL 19 SENIORENREGELING 
 
 
Werknemers van 56 jaar en ouder wordt de mogelijkheid geboden de wekelijkse arbeidsduur 
te verminderen. Hiertoe is – voor fulltime medewerkers – 190 uur per jaar / 4,42 uur per 
week beschikbaar (parttime medewerkers naar rato). 
Werknemers kunnen er ook voor kiezen deze arbeidsduurverkorting (gedurende maximaal 
9 jaar) op te sparen teneinde dit voorafgaand aan hun pensionering in een door henzelf 
gekozen periode te genieten. 
 
 
ARTIKEL 20 VAKANTIETOESLAG 
 
 
1. Elke werknemer heeft recht op vakantietoeslag. De vakantietoeslag bedraagt 8% over 

het feitelijke genoten jaarinkomen in het vakantietoeslagjaar. 
 
2. De periode waarover de vakantietoeslagverstrekking verloopt, is van 1 juni tot en met 31 

mei. 
 
3. Bij indiensttreding in de loop van het jaar en bij tussentijds vertrek, wordt een 

vakantietoeslag verstrekt, evenredig aan de duur van het dienstverband na 1 juni. 
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4. De uitbetaling van vakantietoeslag vindt plaats tegelijk met de uitbetaling van het loon 
over de maand mei van het lopende jaar. 

 
5. De indexeringsclausule (art. 10) is ook m.b.t. de vakantietoeslag van toepassing. 

De vakantietoeslag voor werknemers van 22 jaar en ouder bedraagt op 1 april 2007 
minimaal € 2.007,34 bruto per jaar bij volledig dienstverband. 
Jongeren ontvangen een hiervan afgeleide vakantietoeslag volgens onderstaand 
schema: 

 

21 jaar 90,5% 

20 jaar 81% 

19 jaar 71,5% 

18 jaar 62% 

17 jaar 52,5% 

 
 
ARTIKEL 21 ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
 
 
ALGEMEEN 
 
Streven is dat zieke werknemers zo goed en spoedig mogelijk terugkeren naar de werkplek 
in het belang van betrokken werknemer als van Blgg. De ketenaanpak rondom preventie, 
verzuimbegeleiding en reïntegratie volgens Wet verbetering Poortwachter, geeft een heldere 
rolverdeling tussen partijen in dit proces. 
Doordat de effecten van WIA nu nog onvoldoende duidelijk zijn, spreken partijen af dat in het 
najaar zorgvuldige afspraken gemaakt worden, betreffende de periode na 2 jaar arbeids- 
ongeschiktheid. 
 
Indien een werknemer ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling niet in staat is de 
bedongen arbeid te verrichten, gelden voor hem de bepalingen van artikel 7:629 BW, de 
Ziektewet de Wet arbeid en zorg en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen ( WIA), 
voor zover hierna niet anders is bepaald 
 
1. Wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 52 weken. 

Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende de eerste 52 weken van de 
wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW 70% van het maandinkomen, tot 
maximaal het voor de werknemer geldende maximum dagloon op grond van de Wet 
financiering sociale verzekeringen worden doorbetaald. 
 

2. Aanvulling wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 52 weken. 
Gedurende de eerste 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 
BW ontvangt de werknemer, bovenop de wettelijke loondoorbetaling, een aanvulling tot 
100% van het maandinkomen. 
 

3. Wettelijke loondoorbetaling tweede periode van 52 weken. 
Gedurende de tweede 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 
BW zal aan de werknemer 70% van het maandinkomen, tot maximaal het voor de 
werknemer geldende maximum dagloon op grond van de Wet financiering sociale 
verzekeringen worden doorbetaald. 
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4. Aanvulling wettelijke loondoorbetaling tweede periode van 52 weken. 

Gedurende de tweede 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 
BW ontvangt de werknemer, bovenop de wettelijke loondoorbetaling, een aanvulling tot 
85% van het maandinkomen. 
 

5. Onder maandinkomen wordt in dit artikel verstaan het maandinkomen dat de werknemer 
zou hebben ontvangen indien hij arbeidsgeschikt zou zijn geweest. 
 

6. Bij gedeeltelijke werkhervatting ontvangt de werknemer over de gewerkte uren 100% 
van het salaris. 
 

7. De werkgever biedt de werknemers de gelegenheid deel te nemen aan een collectieve 
verzekering ter dekking van de mogelijke financiële gevolgen van de Wet Terugdringing 
Beroep op de Arbeidsongeschiktheidsregelingen. De premie voor deze verzekeringen 
komt voor rekening van de werknemer. 
 

8. Indien de arbeidsongeschiktheid in verband met de dienstbetrekking is ontstaan heeft de 
werknemer, tenzij de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van het niet opvolgen van de 
voorschriften, aanspraak op vergoeding van de kosten van geneeskundige behandeling, 
overeenkomstig zijn maatschappelijke positie, tenzij – voor het geval hij onder de 
Ziekenfondswet valt, voor zover deze niet vanwege het fonds wordt verstrekt, hetzij – 
voor het geval hij niet onder de Ziekenfondswet valt en mits hij van tevoren een door de 
werkgever aanvaarde collectieve of andere ziektekostenverzekering heeft afgesloten – 
tot maximaal het bedrag dat niet door de verzekering wordt gedekt. 
Deze regeling zal in het overleg tussen partijen inzake de gevolgen van de invoering van 
het nieuwe ziektekostenstelsel worden besproken. 
 

9. De werknemer die meer dan 80% arbeidsongeschikt is verklaard na het 2e ziektejaar, zal 
over het 2e ziektejaar een aanvulling naar 100% ontvangen indien blijkt dat de 
werknemer een uitkering krijgt die is afgeleid van het 2e ziektejaar. 

 
 
ARTIKEL 22 HERPLAATSEN GEDEELTELIJK ARBEIDSGESCHIKTE WERKNEME RS 
 
 
1. Onder gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers worden verstaan, werknemers die, ten 

gevolge van hun lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid, de bedongen en/of 
gebruikelijke arbeid duurzaam niet meer volledig kunnen verrichten. 

 
2. Werkgever streeft er naar deze werknemers zo mogelijk te herplaatsen in de functie die 

vóór de arbeidsongeschiktheid werd uitgeoefend. 
Wanneer dit - al dan niet met functieaanpassing - onmogelijk is, zal getracht worden een 
passende functie elders in het bedrijf uit te laten oefenen. Blijkt herplaatsing binnen de 
onderneming van werkgever niet mogelijk, dan zal getracht worden elders voor 
werknemer passende arbeid te vinden.  

3 Indien een werknemer <35% arbeidsongeschikt is verklaard in het kader van de WIA, 
dan zal Blgg deze werknemer helpen te integreren binnen haar vestigingen. 

 
 
ARTIKEL 23 FLEXIBILISERING ARBEIDSVOORWAARDEN 
 
 
Om tot een optimale invulling van de verhouding tussen werk en privé te kunnen komen in 
de verschillende fasen van het leven - afhankelijk van onder meer de zorgtaken voor 
anderen, behoefte aan ontspanning en ontwikkelingsactiviteiten in de privé-sfeer e.d. - 
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onderschrijven partijen de gemeenschappelijke wens om tot goede keuzemogelijkheden voor 
de individuele werknemer te komen op het terrein van arbeidsvoorwaarden, maximaal 
gebruik makend van de fiscale mogelijkheden.  
De keuzemogelijkheden zullen worden ondergebracht in een keuzeregeling arbeidsvoor- 
waarden. Voor de werknemer komen dan de verschillende keuzemogelijkheden en de 
consequenties helder in beeld. De keuzemogelijkheden houden een ruil in die niet leidt tot 
een wijziging in de totale omvang van het individuele arbeidsvoorwaardenpakket. 
De werkgever zal nadrukkelijk aandacht besteden aan een zorgvuldige implementatie en een 
goede begeleiding (eventueel met geautomatiseerde ondersteuning). 
 
Partijen zijn overeengekomen in de keuzeregeling in principe de volgende elementen als 
bron en doel in te zetten. 
 
Bronnen: - salaris (vast en variabel) 
 - bovenwettelijke verlofuren 
 - meeruren (spaarrekening) 
 - ADV dagen 
Doelen: - verlofsparen, pensioensparen, 
  fietsplan, opleidingen, loon, sport. 
 
 
ARTIKEL 24 GEBRUIK UITZENDKRACHTEN  
 
 
De werkgever zal slechts gebruik maken van uitzendkrachten in die gevallen: 
a. waarin de werkzaamheden van een afwezige vaste medewerk(st)er niet kunnen worden 

uitgesteld of opgevangen 
b. waarin sprake is van een naar de aard der omstandigheden kortstondige behoefte aan 

extra personeel. 
 
Voor uitzendkrachten wordt een beloning overeengekomen die gebaseerd is op de taak- 
stelling en de Blgg belonings- en salarisstructuur. 
De bepalingen in de CAO die betrekking hebben op het inzetten van uitzendkrachten bij Blgg 
zullen gemeld worden bij de Stichting Naleving en Controle Uitzendwerk.  
In piekperioden zullen, indien extra arbeidskracht vereist is, in het algemeen tijdelijke 
krachten worden aangesteld, zonder tussenkomst van uitzendbureaus. 
 
 
ARTIKEL 25 VERGOEDINGEN 
 
 
Algemene reiskostenregeling  
Vergoed worden de reiskosten tussen woning en Blgg bv indien en voor zover deze het 
bedrag van de buslijnenmaandkaart 1-sterabonnement-vol-tarief te boven gaan, waarbij voor 
het uit te keren bedrag een minimum van € 0,45 wordt aangehouden. Dit houdt in dat een 
bedrag tot € 0,23 niet betaalbaar gesteld wordt. De vergoedingen zijn gebaseerd op de 
goedkoopste aanreis mogelijkheid. De maximale vergoeding is gelijk aan het bedrag van de 
buslijnenmaandkaart 6-sterabonnement-vol-tarief, onder aftrek van de reiskosten voor eigen 
rekening. 
Hierbij dient rekening te worden gehouden met: 
1. a. De kosten van een heenreis en een terugreis per dag. Indien echter, ten gevolge van 

 de seizoendrukte een extra reis per dag nodig is, waarvoor extra kosten gemaakt 
 moeten worden, worden deze kosten eveneens vergoed. 
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 b. Indien naast een openbaar vervoermiddel gebruik moet worden gemaakt van een 
 rijwiel of bromfiets en men hiervoor stallingkosten moet betalen, worden deze kosten 
 bij de berekening opgenomen. 

2. Het bepaalde in lid 1 geldt ook voor hen, die gebruik maken van een eigen vervoer- 
middel. 

3. Omtrent de vergoeding van reiskosten, die voor het eerst toegekend wordt of die hoger 
wordt door een verhuizing, waarbij de afstand woonhuis naar Blgg bv meer dan 15 km 
wordt, dient de werknemer overleg te plegen met de werkgever. 

4. In gevallen, waarin deze regeling niet voorziet, beslist de werkgever. 
 
Vergoedingsregeling autokosten  
Indien medewerkers ten behoeve van het werk gebruik maken van een eigen auto 
zullen de gemaakte kosten vergoed worden o.b.v. kilometerregistratie en –declaratie. Hierbij 
zal de navolgende staffel gelden waarbij de hoogte van de vergoeding mede bepaald wordt 
door het aantal kilometers dat op jaarbasis gereden wordt: 
 

                  1 –  10.000 km  €  0,19 netto + € 0,09 bruto / km 
     10.001 –  20.000 km  €  0,19 netto + € 0,04 bruto / km 
    20.001 –  30.000 km  €  0,18 / km 

  30.001 –  en meer  €  0,13 / km 
 
 
ARTIKEL 26 SCHOLING 
 
 
1. De werkgever voert een actief scholingsbeleid teneinde de flexibele inzetbaarheid van 

werknemers te vergroten en hen in- en extern weerbaarder te maken. Hiervoor heeft 
werkgever een opleidingsbudget ter beschikking van 3,0% van de loonsom. 

 
2. De werknemer heeft het initiatiefrecht bij zijn afdelingsleiding voorstellen te doen voor 

opleiding en scholing. Het Blgg-opleidingsbeleid en de uitvoeringsregeling 
Studiekosten/-verlof, zijn opgenomen in de Blgg-Personeelsgids. 

 
3. Voor het afleggen van examens/tentamens van een opleiding waarvoor door de 

werkgever een studiekostenvergoeding is verleend wordt buitengewoon verlof verleend 
gedurende de daarvoor benodigde tijd en indien het betreffende examen/tentamen 
aantoonbaar niet buiten werktijd kan worden afgelegd (zie ook de uitvoeringsregeling 
Studiekosten/-verlof, Blgg-Personeelsgids). 

 
4. Indien werkgever gebruik wenst te maken van subsidies uit het Europees Sociaal Fonds, 

loopt de aanvraag via de Stichting Opleidingsfonds Vakopleiding Procesindustrie (OVP). 
Werkgever verstrekt een vrijwillige bijdrage aan OVP, teneinde het fonds in de 
gelegenheid te stellen zorg te dragen voor de publiekrechtelijke co-financiering. 

 
 
ARTIKEL 27 STRUCTUURWIJZIGINGEN 
 
 
Wanneer de werkgever voornemens is of serieus overweegt om over te gaan tot ingrijpende 
structuurwijzigingen in het bedrijf, die directe en ingrijpende consequenties voor de 
werknemers zullen hebben, zal hij daarover overleg plegen met partij ter andere zijde (de 
werknemersorganisaties) vooraleer hij tot principebesluiten komt. 
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ARTIKEL 28 DUUR VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 
 
 
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 april 2007 tot 1 april 2009 en 
eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging vereist is. 
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Bijlage 1 
 

 

Adressen werknemersorganisaties  
 
 FNV Bondgenoten 
 Postbus 313 
 7400 AH  DEVENTER 
 telefoon: 0570-512000 
 
 
 
 
 CNV Bedrijvenbond 
 Postbus 208 
 7300 AE  APELDOORN 
 telefoon: 055-5264250 
 
 
 
 
 De Unie 
 Postbus 400 
 4100 AK  CULEMBORG 
 telefoon: 0345-851851 
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Bijlage 2 
 
Functierangordelijst 
 
 
Groep 1  
Geen ingedeelde functies. 
 
Groep 2  
Medewerker Bedrijfsrestaurant. 
 
Groep 3  
Adjunct-Laborant 
Datatypist 
Administratief medewerker Veehouderij 
Conciërge 
Medewerker Personeelszaken 
Magazijnmedewerker 
Medewerker Bedrijfssecretariaat (Verzending). 
 
Groep 4  
Laborant 
Medewerker Bedrijfssecretariaat (Algemeen) 
1e Medewerker Bedrijfssecretariaat (Verzendsectie) 
Administratief Medewerker Milieu 
Monsternemer in Algemene Dienst 
Laborant Bodemziekten 
Medewerker OVM 
Medewerker OVM/Chauffeur 
1e Datatypiste 
Medewerker Administratie Blgg Naaldwijk 
Telefoniste/Receptioniste. 
 
Groep 5  
Adjunct-Analist 
Adjunct-Analist Oplossingen 
Adjunct-Analist Bodemziekten 
Administratief Medewerker Bedrijfsbureau 
1e Medewerker OVM 
Assistent OVM/MINAS 
Operator 
Magazijnmeester 
1e Medewerker Bedrijfssecretariaat. 
 
Groep 6  
Medewerker Advies/Klantenservice 
Technisch Medewerker 
Analist 
Netwerkbeheerder 
Hoofdmedewerker OVM/MINAS 
1e Medewerker Administratie Blgg Naaldwijk 
Adviseur Milieu 
Hoofdanalist Oplossingen 
Analist Bodemziekten 
Assistent Loon- en Salarisadministratie 
Secretaresse 
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Secretaresse Glastuinbouw 
1e Medewerker Massaproductie 
Assistent Inkoop en Magazijn 
Medewerker Debiteuren- en Crediteurenadministratie. 
 
Groep 7  
Assistent Personeelszaken 
Rayonmedewerker 
Teeltadviseur Bemesting Blgg Naaldwijk 
Assistent Verkoop Milieu 
Bijzonder Analist Bodemziekten 
Assistent Administrateur 
Tekenaar/Constructeur/Coördinator Interne Milieuzorg. 
 
Groep 8  
Assistent Verkoopleider 
Salarisadministrateur 
Programmeur 
Directiesecretaresse 
Chef Bedrijfssecretariaat 
Hoofdanalist Bodemziekten 
Hoofdanalist Glastuinbouw 
Stafmedewerker Bedrijfsbureau 
Assistent Bedrijfsbureau/Assistent Stuksproductie 
Senior Systeembeheerder 
Inkoper. 
 
Groep 9  
Projectmedewerker 
Commercieel-Technisch Medewerker 
Analist/Programmeur 
Netwerk- en systeemspecialist 
Researchmedewerker 
Senior Adviseur Milieu 
Hoofdanalist Grond Bemesting 
Hoofdanalist Gewas Mest 
Hoofd OVM 
Bedrijfseconomisch Medewerker 
Administrateur 
Chef Systeembeheer 
Chef Technische Dienst. 
 
Groep 10  
Assistent-Controller 
Personeelsconsulent 
Hoofd Advies/Klantenservice Blgg Naaldwijk 
Bedrijfsleider Glastuinbouw 
Productmanager 
Projectleider Milieuonderzoek 
Hoofd Laboratorium Blgg Naaldwijk 
Hoofd Bedrijfsbureau 
Senior Analist/Programmeur 
Hoofd Interne Zaken 
Communicatiecoördinator 
KAM-coördinator. 
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Groep 11  
Senior Productmanager 
Coördinator Ontwerp en Programmering 
Verkoopleider 
Bedrijfskundige. 
 
Groep 12  
Hoofd Laboratorium Grond-Bemesting 
Hoofd Laboratorium Gewas-Mest 
Hoofd Informatietechnologie. 
 
Groep 13 tot en met 17  
Geen ingedeelde functies. 
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Bijlage 3 
 
 
SALARISSEN 
 
De salarissen zijn vermeld in de opgenomen functieschalen, met inachtneming van het 
volgende: 
 
1. In de functieschalen zijn de basislonen vastgesteld, naar welke de werknemers worden 

beloond, overeenkomstig de schaal waarin zij zijn ingedeeld conform de inpassingsregels 
in de Blgg-personeelsgids 

 
2. Voor alle schalen geldt een mogelijkheid van prestatiebeloning tot 5%. 
 
3. Bij functiewijziging met schaalpromotie vindt inschaling in de nieuwe beloningsschaal 

plaats volgens de in de personeelsgids opgenomen regels. Indien door functiewijzigingen 
sprake is van terugplaatsing in een lagere salarisschaal wordt het salaris bevroren. Het 
salaris stijgt pas weer als het maximumsalaris in de lagere schaal door CAO-verhogingen 
het niveau bereikt van het bevroren salaris. 

 
4. Gedurende de looptijd van de CAO vindt geen generieke aanpassing plaats van de 

salarisschalen. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Salarisschaal Blgg bv: 010 - Blgg bv     ingangsdat um  01-04-2007 
 
 Schaal 
Periodiek              
      Status         001               002              003                004              005               006               007               008               009               010 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  P00           1690,000      1734,000      1746,000      1806,000      1878,000      1978,000      2096,000      2240,000      2406,000      2621,000 
  P01           1715,000      1767,000      1785,000      1851,000      1933,000      2042,000      2173,000      2330,000      2510,000      2736,000 
  P02           1741,000      1800,000      1822,000      1895,000      1987,000      2103,000      2249,000      2420,000      2614,000      2852,000 
  P03           1769,000      1832,000      1859,000      1939,000      2040,000      2170,000      2325,000      2509,000      2721,000      2968,000 
  P04                 0,000      1832,000      1896,000      1986,000      2093,000      2234,000      2402,000      2599,000      2826,000      3083,000 
  P05                 0,000      1832,000      1896,000      1986,000      2146,000      2297,000      2479,000      2691,000      2929,000      3199,000 
  P06                 0,000      1832,000      1896,000      1986,000      2146,000      2360,000      2554,000      2780,000      3035,000      3315,000 
  P07                 0,000      1832,000      1896,000      1986,000      2146,000      2360,000      2632,000      2870,000      3138,000      3430,000 
  P08                 0,000      1832,000      1896,000      1986,000      2146,000      2360,000      2632,000      2961,000      3245,000      3547,000 
  P09                 0,000      1867,000      1896,000      1986,000      2146,000      2360,000      2632,000      2961,000      3350,000      3662,000 
  P10                 0,000            0,000      1934,000      2030,000      2146,000      2360,000      2632,000      2961,000      3350,000      3777,000 
  P11                 0,000            0,000            0,000            0,000      2202,000      2360,000      2632,000      2961,000      3350,000      3777,000 
  P12                 0,000            0,000            0,000            0,000            0,000      2426,000      2632,000      2961,000      3350,000      3777,000 
  P13                 0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000      2708,000      2961,000      3350,000      3777,000 
  P14                 0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000      3050,000      3350,000      3777,000 
  P15                 0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000      3453,000      3777,000 
  P16                 0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000      3894,000 
  P17                 0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000 
  P18                 0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Salarisschaal Blgg bv: 010 - Blgg bv     ingangsdat um  01-04-2007 
 
 Schaal 
Periodiek               
      Status         011               012               013              014               015               016               017               
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  P00           2935,000      3334,000      3811,000      4304,000      4781,000      5251,000      5723,000      
  P01           3055,000      3456,000      3941,000      4441,000      4944,000      5425,000      5934,000       
  P02           3177,000      3579,000      4075,000      4582,000      5108,000      5599,000      6146,000       
  P03           3297,000      3702,000      4206,000      4719,000      5270,000      5774,000      6357,000       
  P04           3420,000      3823,000      4336,000      4857,000      5433,000      5948,000      6568,000       
  P05           3538,000      3945,000      4468,000      4996,000      5595,000      6122,000      6780,000       
  P06           3660,000      4070,000      4599,000      5135,000      5759,000      6295,000      6991,000       
  P07           3780,000      4190,000      4731,000      5273,000      5922,000      6469,000      7202,000       
  P08           3900,000      4315,000      4859,000      5411,000      6084,000      6642,000      7414,000       
  P09           4021,000      4435,000      4991,000      5550,000      6251,000      6818,000      7626,000       
  P10           4142,000      4558,000      5121,000      5687,000      6413,000      6989,000      7838,000       
  P11           4264,000      4681,000      5254,000      5826,000      6574,000      7166,000      8049,000       
  P12           4264,000      4803,000      5384,000      5965,000      6737,000      7339,000      8260,000       
  P13           4264,000      4803,000      5384,000      5965,000      6737,000      7339,000      8260,000       
  P14           4264,000      4803,000      5384,000      5965,000      6737,000      7339,000      8260,000             
  P15           4264,000      4803,000      5384,000      5965,000      6737,000      7339,000      8260,000             
  P16           4264,000      4803,000      5384,000      5965,000      6737,000      7339,000      8260,000             
  P17           4385,000      4803,000      5384,000      5965,000      6737,000      7339,000      8260,000             
  P18                 0,000      4924,000      5516,000      6103,000      6902,000      7512,000      8471,000             
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Salarisschaal Blgg bv: 010 - Blgg bv     ingangsdat um  01-10-2007 
 
 Schaal 
Periodiek             
      Status         001              002                003              004               005               006               007              008               009                010 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  P00           1700,000      1744,000      1756,000      1816,000      1888,000      1988,000      2106,000      2251,000      2418,000      2634,000 
  P01           1725,000      1777,000      1795,000      1861,000      1943,000      2052,000      2184,000      2342,000      2523,000      2750,000 
  P02           1751,000      1810,000      1832,000      1905,000      1997,000      2114,000      2260,000      2432,000      2627,000      2866,000 
  P03           1779,000      1842,000      1869,000      1949,000      2050,000      2181,000      2337,000      2522,000      2735,000      2983,000 
  P04                 0,000      1842,000      1906,000      1996,000      2103,000      2245,000      2414,000      2612,000      2840,000      3098,000 
  P05                 0,000      1842,000      1906,000      1996,000      2157,000      2308,000      2491,000      2704,000      2944,000      3215,000 
  P06                 0,000      1842,000      1906,000      1996,000      2157,000      2372,000      2567,000      2794,000      3050,000      3332,000 
  P07                 0,000      1842,000      1906,000      1996,000      2157,000      2372,000      2645,000      2884,000      3154,000      3447,000 
  P08                 0,000      1842,000      1906,000      1996,000      2157,000      2372,000      2645,000      2976,000      3261,000      3565,000 
  P09                 0,000      1877,000      1906,000      1996,000      2157,000      2372,000      2645,000      2976,000      3367,000      3680,000 
  P10                 0,000            0,000      1944,000      2040,000      2157,000      2372,000      2645,000      2976,000      3367,000      3796,000 
  P11                 0,000            0,000            0,000            0,000      2213,000      2372,000      2645,000      2976,000      3367,000      3796,000 
  P12                 0,000            0,000            0,000            0,000            0,000      2438,000      2645,000      2976,000      3367,000      3796,000 
  P13                 0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000      2722,000      2976,000      3367,000      3796,000 
  P14                 0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000      3065,000      3367,000      3796,000 
  P15                 0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000      3470,000      3796,000 
  P16                 0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000      3913,000 
  P17                 0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000 
  P18                 0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Salarisschaal Blgg bv: 010 - Blgg bv     ingangsdat um  01-10-2007 
 
 Schaal 
Periodiek             
      Status         011              012                013              014              015               016               017                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  P00           2950,000      3351,000      3830,000      4326,000      4805,000      5277,000      5752,000       
  P01           3070,000      3473,000      3961,000      4463,000      4969,000      5452,000      5964,000       
  P02           3193,000      3597,000      4095,000      4605,000      5134,000      5627,000      6177,000       
  P03           3313,000      3721,000      4227,000      4743,000      5296,000      5803,000      6389,000       
  P04           3437,000      3842,000      4358,000      4881,000      5460,000      5978,000      6601,000       
  P05           3556,000      3965,000      4490,000      5021,000      5623,000      6153,000      6814,000       
  P06           3678,000      4090,000      4622,000      5161,000      5788,000      6326,000      7026,000       
  P07           3799,000      4211,000      4755,000      5299,000      5952,000      6501,000      7238,000       
  P08           3920,000      4337,000      4883,000      5438,000      6114,000      6675,000      7451,000       
  P09           4041,000      4457,000      5016,000      5578,000      6282,000      6852,000      7664,000       
  P10           4163,000      4581,000      5147,000      5715,000      6445,000      7024,000      7877,000       
  P11           4285,000      4704,000      5280,000      5855,000      6607,000      7202,000      8089,000       
  P12           4285,000      4827,000      5411,000      5995,000      6771,000      7376,000      8301,000       
  P13           4285,000      4827,000      5411,000      5995,000      6771,000      7376,000      8301,000       
  P14           4285,000      4827,000      5411,000      5995,000      6771,000      7376,000      8301,000             
  P15           4285,000      4827,000      5411,000      5995,000      6771,000      7376,000      8301,000             
  P16           4285,000      4827,000      5411,000      5995,000      6771,000      7376,000      8301,000             
  P17           4407,000      4827,000      5411,000      5995,000      6771,000      7376,000      8301,000             
  P18                 0,000      4949,000      5544,000      6134,000      6937,000      7550,000      8513,000              
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Salarisschaal Blgg bv: 010 - Blgg bv     ingangsdat um  01-04-2008 
 
 Schaal 
Periodiek             
      Status            001             002              003               004               005              006                007              008                009              010 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  P00           1740,000       1784,000      1796,000      1856,000      1928,000      2028,000      2148,000      2296,000      2466,000      2687,000 
  P01           1765,000       1817,000      1835,000      1901,000      1983,000      2093,000      2228,000      2389,000      2573,000      2805,000 
  P02           1791,000       1850,000      1872,000      1945,000      2037,000      2156,000      2305,000      2481,000      2680,000      2923,000 
  P03           1819,000       1882,000      1909,000      1989,000      2091,000      2225,000      2384,000      2572,000      2790,000      3043,000 
  P04                 0,000       1882,000      1946,000      2036,000      2145,000      2290,000      2462,000      2664,000      2897,000      3160,000 
  P05                 0,000       1882,000      1946,000      2036,000      2200,000      2354,000      2541,000      2758,000      3003,000      3279,000 
  P06                 0,000       1882,000      1946,000      2036,000      2200,000      2419,000      2618,000      2850,000      3111,000      3399,000 
  P07                 0,000       1882,000      1946,000      2036,000      2200,000      2419,000      2698,000      2942,000      3217,000      3516,000 
  P08                 0,000       1882,000      1946,000      2036,000      2200,000      2419,000      2698,000      3036,000      3326,000      3636,000 
  P09                 0,000       1917,000      1946,000      2036,000      2200,000      2419,000      2698,000      3036,000      3434,000      3754,000 
  P10                 0,000             0,000      1984,000      2081,000      2200,000      2419,000      2698,000      3036,000      3434,000      3872,000 
  P11                 0,000             0,000            0,000            0,000      2257,000      2419,000      2698,000      3036,000      3434,000      3872,000 
  P12                 0,000             0,000            0,000            0,000            0,000      2487,000      2698,000      3036,000      3434,000      3872,000 
  P13                 0,000             0,000            0,000            0,000            0,000            0,000      2776,000      3036,000      3434,000      3872,000 
  P14                 0,000             0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000      3126,000      3434,000      3872,000 
  P15                 0,000             0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000      3539,000      3872,000 
  P16                 0,000             0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000      3991,000 
  P17                 0,000             0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000 
  P18                 0,000             0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Salarisschaal Blgg bv: 010 - Blgg bv     ingangsdat um  01-04-2008 
 
 Schaal 
Periodiek              
      Status         011               012                013                014               015                016                 017                 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  P00           3009,000       3418,000       3907,000       4413,000       4901,000       5383,000       5867,000        
  P01           3131,000       3542,000       4040,000       4552,000       5068,000       5561,000       6083,000       
  P02           3257,000       3669,000       4177,000       4697,000       5237,000       5740,000       6301,000        
  P03           3379,000       3795,000       4312,000       4838,000       5402,000       5919,000       6517,000        
  P04           3506,000       3919,000       4445,000       4979,000       5569,000       6098,000       6733,000        
  P05           3627,000       4044,000       4580,000       5121,000       5735,000       6276,000       6950,000        
  P06           3752,000       4172,000       4714,000       5264,000       5904,000       6453,000       7167,000        
  P07           3875,000       4295,000       4850,000       5405,000       6071,000       6631,000       7383,000        
  P08           3998,000       4424,000       4981,000       5547,000       6236,000       6809,000       7600,000        
  P09           4122,000       4546,000       5116,000       5690,000       6408,000       6989,000       7817,000        
  P10           4246,000       4673,000       5250,000       5829,000       6574,000       7164,000       8035,000        
  P11           4371,000       4798,000       5386,000       5972,000       6739,000       7346,000       8251,000        
  P12           4371,000       4924,000       5519,000       6115,000       6906,000       7524,000       8467,000        
  P13           4371,000       4924,000       5519,000       6115,000       6906,000       7524,000       8467,000        
  P14           4371,000       4924,000       5519,000       6115,000       6906,000       7524,000       8467,000              
  P15           4371,000       4924,000       5519,000       6115,000       6906,000       7524,000       8467,000              
  P16           4371,000       4924,000       5519,000       6115,000       6906,000       7524,000       8467,000              
  P17           4495,000       4924,000       5519,000       6115,000       6906,000       7524,000       8467,000              
  P18                 0,000       5048,000       5655,000       6257,000       7076,000       7701,000       8683,000              
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Salarisschaal Blgg bv: 010 - Blgg bv     ingangsdat um  01-10-2008 
 
 Schaal 
Periodiek            
      Status         001              002               003               004              005               006               007                008              009                010 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  P00           1750,000      1794,000      1806,000      1866,000      1938,000      2038,000      2159,000      2307,000      2478,000      2700,000 
  P01           1775,000      1827,000      1845,000      1911,000      1993,000      2103,000      2239,000      2401,000      2586,000      2819,000 
  P02           1801,000      1860,000      1882,000      1955,000      2047,000      2167,000      2317,000      2493,000      2693,000      2938,000 
  P03           1829,000      1892,000      1919,000      1999,000      2101,000      2236,000      2396,000      2585,000      2804,000      3058,000 
  P04                 0,000      1892,000      1956,000      2046,000      2156,000      2301,000      2474,000      2677,000      2911,000      3176,000 
  P05                 0,000      1892,000      1956,000      2046,000      2211,000      2366,000      2554,000      2772,000      3018,000      3295,000 
  P06                 0,000      1892,000      1956,000      2046,000      2211,000      2431,000      2631,000      2864,000      3127,000      3416,000 
  P07                 0,000      1892,000      1956,000      2046,000      2211,000      2431,000      2711,000      2957,000      3233,000      3534,000 
  P08                 0,000      1892,000      1956,000      2046,000      2211,000      2431,000      2711,000      3051,000      3343,000      3654,000 
  P09                 0,000      1927,000      1956,000      2046,000      2211,000      2431,000      2711,000      3051,000      3451,000      3773,000 
  P10                 0,000            0,000      1994,000      2091,000      2211,000      2431,000      2711,000      3051,000      3451,000      3891,000 
  P11                 0,000            0,000            0,000            0,000      2268,000      2431,000      2711,000      3051,000      3451,000      3891,000 
  P12                 0,000            0,000            0,000            0,000            0,000      2499,000      2711,000      3051,000      3451,000      3891,000 
  P13                 0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000      2790,000      3051,000      3451,000      3891,000 
  P14                 0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000      3142,000      3451,000      3891,000 
  P15                 0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000      3557,000      3891,000 
  P16                 0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000      4011,000 
  P17                 0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000 
  P18                 0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000            0,000 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Salarisschaal Blgg bv: 010 - Blgg bv     ingangsdat um  01-10-2008 
 
 Schaal 
Periodiek             
      Status         011              012               013              014               015               016               017                
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  P00           3024,000      3435,000      3927,000      4435,000      4926,000      5410,000      5896,000       
  P01           3147,000      3560,000      4060,000      4575,000      5093,000      5589,000      6113,000       
  P02           3273,000      3687,000      4198,000      4720,000      5263,000      5769,000      6333,000       
  P03           3396,000      3814,000      4334,000      4862,000      5429,000      5949,000      6550,000       
  P04           3524,000      3939,000      4467,000      5004,000      5597,000      6128,000      6767,000       
  P05           3645,000      4064,000      4603,000      5147,000      5764,000      6307,000      6985,000       
  P06           3771,000      4193,000      4738,000      5290,000      5934,000      6485,000      7203,000       
  P07           3894,000      4316,000      4874,000      5432,000      6101,000      6664,000      7420,000       
  P08           4018,000      4446,000      5006,000      5575,000      6267,000      6843,000      7638,000       
  P09           4143,000      4569,000      5142,000      5718,000      6440,000      7024,000      7856,000       
  P10           4267,000      4696,000      5276,000      5858,000      6607,000      7200,000      8075,000       
  P11           4393,000      4822,000      5413,000      6002,000      6773,000      7383,000      8292,000       
  P12           4393,000      4949,000      5547,000      6146,000      6941,000      7562,000      8509,000       
  P13           4393,000      4949,000      5547,000      6146,000      6941,000      7562,000      8509,000       
  P14           4393,000      4949,000      5547,000      6146,000      6941,000      7562,000      8509,000             
  P15           4393,000      4949,000      5547,000      6146,000      6941,000      7562,000      8509,000             
  P16           4393,000      4949,000      5547,000      6146,000      6941,000      7562,000      8509,000             
  P17           4517,000      4949,000      5547,000      6146,000      6941,000      7562,000      8509,000             
  P18                 0,000      5073,000      5683,000      6288,000      7111,000      7740,000      8726,000              
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Bijlage 4 
 
PROTOCOL 
In het protocol worden aanvullende afspraken opgenomen die in het kader van de CAO tussen 
partijen zijn overeengekomen. 
Voor de CAO die loopt van 1 april 2007 tot 1 april 2009 zijn de volgende aanvullende afspraken 
gemaakt: 
 
1. Pensioen 

De werkgever verricht gedurende de komende maanden een onderzoek naar de aanpas- 
sing van de huidige pensioenregeling. In dat kader zullen betrokken vakbonden een 
pensioendeskundige uit hun midden aanwijzen die gezamenlijk met de deskundige van de 
werkgever het onderzoek uitvoert. Uitgangspunt van dit onderzoek is het realiseren van een 
pensioenvoorziening die voldoet aan de RJ271 eisen per 1 januari 2008. De resultaten van 
dit onderzoek zullen input zijn voor verdere CAO afspraken over de pensioenvoorziening 
per 1 januari 2008. 

 
2. Functierangordelijst 
 De huidige functierangordelijst (bijlage 2 bij deze CAO) wordt te zijner tijd geactualiseerd.  
 
3. Leeftijdsbewust personeelsbeleid 

Blgg zal de komende maanden een breder leeftijdsbewust personeelsbeleid ontwikkelen. In 
september 2007 brengt werkgever de vakorganisaties op de hoogte van de stand van 
zaken met betrekking tot dit dossier. Blgg verwacht in december 2007 een eindrapport op te 
kunnen leveren waarin het beleid van de werkgever met betrekking tot leeftijdsbewust 
personeelsbeleid is neergelegd en zullen de vakorganisaties in januari 2008 worden 
uitgenodigd om hierover van gedachten te wisselen alsmede te overleggen wat dit beleid 
betekent voor de arbeidsvoorwaarden zoals die in de CAO staan. 


