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H O O F D S T U K  I  -  D E F I N I T I E S

Artikel 1 Definities  

In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

a.  Werkgever: Bavaria N.V. te Lieshout; 

b.  Vakvereniging: elk der partijen ter andere zijde; 

c.  Werknemer: de werknemer en werkneemster in dienst van de werkgever waarvan de functie is ingedeeld 

of gezien de aard van de werkzaamheden behoort te worden ingedeeld in één van de functiegroepen 

genoemd in bijlage I van deze collectieve arbeidsovereenkomst; 

d.  Periode: een 4-wekelijkse betaalperiode; 

e.  Week: een periode van 7 etmalen, waarvan de eerste aanvangt bij het begin van de eerste dienst op 

zondagavond of op maandag-morgen; 

f.  Dienstrooster: een arbeidsregeling die aangeeft op welk tijdstip de werknemer normaliter zijn 

werkzaamheden aanvangt, eventueel onderbreekt en beëindigt; 

g.  Cyclus: één van de dienstroosters als vermeld in artikel 2 lid 1 b, c, d, e, f en g; 

h.  Normale arbeidsduur: het gemiddeld aantal uren per week gedurende welke de werknemers normaliter 

volgens dienstrooster hun werkzaamheden verrichten; 

i.  Periodesalaris: het salaris als vermeld in bijlage II van deze cao; 

j.  Periode-inkomen: het periodesalaris vermeerderd met de voor de desbetreffende werknemer geldende 

ploegentoeslag en met een eventuele vaste persoonlijke toeslag; 

k.  Ondernemingsraad: de ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden; 

l.  Deeltijd-werknemer: de werknemer die op basis van een arbeidsovereenkomst arbeid verricht korter dan 

de wekelijkse arbeidsduur als bedoeld in artikel 2.

     De minimale arbeidsduur voor een deeltijdwerknemer bedraagt 8 uur per week. 

H O O F D S T U K  I I  -  W E R K T I J D

Artikel  2 Dienstrooster en arbeidsduur 

1. Iedere werknemer werkt volgens één van de volgende dienstroosters: 

 a. een dagdienstrooster dat een periode van 1 week omvat en een normale arbeidsduur aangeeft van 

   40 uur per week; 

 b. een 2-ploegendienstrooster dat een periode van 2 aaneengesloten weken omvat en een normale 

 arbeidsduur aangeeft van gemiddeld 40 uur per  week; 

 c. een 3-ploegendienstrooster dat een periode van 3 aaneengesloten weken omvat en een normale 

 arbeidsduur aangeeft van gemiddeld 40 uur per  week; 

 d. een 4-ploegenrooster (Mouterij) omvat per 4 weken 5 dagdiensten van 8 werkuren met een

 onbetaalde pauze van een 1/2 uur per dag en 14  diensten in een 2-ploegenrooster dat 7 vroege en 

 7 late diensten omvat van 81/2 uur, inclusief een doorbetaalde pauze van een 1/2 uur. Twee van de 
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 vroege en late diensten vallen in de weekends, waarbij op zaterdag en zondag wordt gewerkt. De 

 aanvangstijd van de vroege dienst is 06.00 uur, van de late dienst 14.30 uur. De eindtijd is 23.00 

 uur; 

 e. een 4-ploegendienstrooster (Bottelarij), de zogenaamde 4+-dienst, van gemiddeld 36 uur per 

 week gerekend over een heel jaar, waarin gedurende 4 perioden 30 uur, gedurende 5 perioden 36

             uur en gedurende 4 perioden 42 uur wordt gewerkt, inclusief doorbetaalde pauzes van 1/2 uur per

             dienst. In dit rooster wordt tijdens de perioden van 42 uur ook op de zondagen gewerkt; 

 f.  een 4-ploegendienstrooster (Bottelarij), de zogenaamde 4- -dienst, van gemiddeld 34,15 uur 

 gerekend over een heel jaar, waarin gedurende 4 perioden 30 uur en gedurende 9 perioden 36 uur 

 per week wordt gewerkt, inclusief doorbetaalde pauzes van 1/2 uur per dienst. 

  De aanvangstijden van de sub e en f vermelde diensten zijn 06.00 uur (vroeg), 14.00 uur (laat) en 

  22.00 uur (nacht). 

g. een 5-ploegendienstrooster dat een periode van 5 of 10 aaneengesloten weken omvat en een  

    normale arbeidsduur aangeeft van gemiddeld 33,6 uur per week. 

2. Incidentele afwijkingen van de normale dagelijkse arbeidsduur van een half uur of minder worden geacht  

deel uit te maken van de in lid 1 bedoelde werkweken. 

3. a. In dagdienst wordt normaliter gewerkt op de eerste 5 dagen van de week tussen 06.00 en 

 18.00 uur. Bij een langere rusttijd per dag dan 1  uur wordt de normale arbeidstijd na 18.00 uur 

 verlengd met de tijd, welke de rusttijd langer heeft geduurd dan 1 uur, met dien verstande, dat de 

 normale arbeidstijd in elk geval om 19.00 uur eindigt. 

 b. In 2-ploegendienst wordt normaliter op de eerste 5 dagen van de week gewerkt, waarbij de 

 werknemers periodiek van dienst wisselen tussen een ochtend- en een middagdienst. 

 c. In 3-ploegendienst wordt normaliter op de eerste 6 dagen van de week gewerkt, waarbij de 

 werknemers beurtelings in een ochtend-, middag- of nachtdienst zijn ingedeeld. 

 d. In 4-ploegendienst wordt afhankelijk van het rooster op 3, 4 of 5 dagen per week gewerkt, 

 waarbij de werknemers beurtelings in een vroege, late of nachtdienst zijn ingedeeld. 

 e. In 5-ploegendienst wordt normaliter op alle dagen van de week gewerkt, waarbij de werknemers 

 beurtelings in een ochtend-, middag- of  nachtdienst zijn ingedeeld.  

4. Iedere werknemer ontvangt van de werkgever mededeling van het dienstrooster waarin hij zijn 

werkzaamheden verricht.

 Overplaatsing naar een ander soort dienstrooster wordt geacht te zijn ingegaan aan het begin van de 

week, volgend op die waarin de overplaatsing plaatsvindt. 

5. Voor partieel leerplichtigen geldt hetgeen is bepaald in bijlage III. 

6. In afwijking van het in lid 1 van dit artikel bepaalde zal in het kader van de flexibele roosters de normale 

arbeidsduur maximaal 45 uur en minimaal 30 uur per week bedragen. 

7.  De standaardregeling in de arbeidstijdenwet is uitgangspunt. 
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 Afwijkingen van de standaardregeling zullen worden ingevoerd in overleg met de vakorganisaties. 

Artikel 3 Verwerving vakantie- en EVU-rechten (extra vrije uren)

1. Vakantierecht

 a. De werknemer verwerft per kalenderjaar recht op een vakantie met behoud van salaris van 200  

  uren. Voor partieel leerplichtigen geldt hetgeen in bijlage III is bepaald. 

 b. De werknemer, die bij aanvang van het  kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft

             bereikt, heeft per kalenderjaar recht op 24 extra vakantie-uren met behoud van salaris. 

 c. Boven de in sub 1. genoemde vakantie-uren wordt aan de werknemer die in het kalenderjaar

  een bepaalde leeftijd heeft bereikt, extra vakantie toegekend met behoud van inkomen en wel bij de 

  leeftijd van:  40 tot 45 jaar    8 uren 

      45 tot 50 jaar 16 uren 

      50 tot 55 jaar 24 uren 

      55 tot 60 jaar 32 uren 

      60 jaar  40 uren 

      61 jaar  48 uren 

      62 jaar  64 uren 

      63 jaar  72 uren 

      64 jaar  80 uren 

  Wanneer externe omstandigheden hiertoe aanleiding geven, zal Bavaria met vakorganisaties 

overleggen over noodzakelijke aanpassingen in de CAO als gevolg van de invoering van de Wet 

Gelijke Behandeling 

 d. Berekening aantal vakantie-uren 

   Voor de berekening van het aantal vakantie-uren wordt een werknemer die voor of op de 15e van 

   enige maand in dienst treedt c.q. de dienst verlaat, geacht op de eerste van die maand in 

      dienst te zijn getreden c.q. de dienst te hebben verlaten, en wordt een werknemer die na de 15de 

   van enige maand in dienst treedt, c.q. de dienst  verlaat geacht op de eerste van de 

navolgende    maand in dienst te zijn getreden, c.q. de dienst te hebben verlaten. 

 e. Bij vorige werkgevers verworven vakantierechten. 

   De werknemer dient bij aanvang van de  dienstbetrekking de werkgever mede te delen   

   hoeveel recht op vakantie hij bij zijn vorige werkgever(s) verworven doch niet in natura   

  genoten heeft, opdat de werkgever weet op hoeveel verlofuren zonder behoud van salaris de   

   werknemer aanspraak kan maken. 

f.       De werknemer, die slechts een deel van het kalenderjaar in dienst van de werkgever is (geweest),

heeft recht op een evenredig deel van de in dit lid genoemde vakantie, met inachtneming van het 

bepaalde sub d. 
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2.  Vaste EVU-recht.

  De werknemer heeft recht op 104 vaste EVU in een kalenderjaar. Voor werknemers in 4-ploegendienst 

     bedraagt het aantal vaste EVU 91. De werknemer in 5-ploegendienst heeft geen recht op vaste EVU.

  Part- timers verwerven rechten naar rato. 

3. Variabele EVU-recht. 

 a. De werknemer verwerft recht op maximaal 80 variabele EVU per kalenderjaar indien werknemer

 de werkzaamheden niet onderbreekt ten gevolge van arbeidsongeschiktheid, met uitzondering van

 arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een  bedrijfsongeval zoals beschreven in artikel 9 lid 1

 van de Arbo-wet, dan wel zwangerschaps- of bevallingsverlof. De werknemer in 5-   

 ploegendienst verwerft recht op 64 variabele EVU per kalenderjaar. Part-timers verwerven rechten

 naar rato. 

   b. De variabele EVU worden per kalender-halfjaar per werknemer vastgesteld door het maximum

 van 40 variabele uren per halfjaar te verminderen met het aantal niet gewerkte uren ten gevolge van

 de in lid 2 genoemde arbeidsongeschiktheid. Voor werknemers in de 5-ploegendienst geldt het

 maximum van 32 variabele uren per kalenderhalfjaar. 

  Op 31 december van een jaar wordt per werknemer het resterende saldo aan variabele uren van  

  het afgelopen jaar vastgesteld. 

4.   a. De werknemer die slechts een deel van het kalenderjaar in dienst van de werkgever is, heeft

 recht op een evenredig deel van de in lid 2 en 3 genoemde EVU. 

   b.  Voor part-time werknemers geldt dat de leden 1, 2 en 3 van dit artikel naar rato worden toegepast. 

5. Niet verwerven van vakantie- en EVU-rechten gedurende onderbreking van de werkzaamheden.

 a. De werknemer verwerft geen vakantie- en EVU- rechten over de tijd gedurende welke hij wegens 

   het niet verrichten van werkzaamheden geen aanspraak op in geld vastgesteld salaris heeft. 

 b1. Het onder a. bepaalde is niet van toepassing indien: 

  - de werknemer zijn werkzaamheden niet heeft verricht wegens volledige arbeidsongeschiktheid 

tengevolge van ziekte of ongeval, tenzij veroorzaakt door opzet van de werknemer; het naleven van 

een wettelijke verplichting of verbintenis ten aanzien van de landsverdediging of openbare orde; het 

genieten van verlof gebaseerd op een in vorige dienstbetrekking  verworven doch niet opgenomen 

verlof;

   - het met toestemming van de werkgever deelnemen aan een door een vakvereniging van

        de werknemer georganiseerde bijeenkomst; 

   - onvrijwillige werkloosheid bij handhaving van het dienstverband; 

   - zwangerschap of bevalling; 

   - het genieten van verlof als bedoeld in Boek 7 artikel 643 BW (politiek verlof). 

 In deze gevallen worden nog vakantierechten verworven over de laatste 6 maanden waarin geen arbeid 

wordt verricht, waarbij de duur der onderbreking uit de respectieve oorzaken samen worden geteld. 

 b2. Indien een onderbreking van de werkzaamheden als bedoeld onder 1 van dit sub-lid in meer dan

  één kalenderjaar valt, wordt het in een vorig jaar  vallend deel der onderbreking bij de periode 

van    afwezigheid mee in aanmerking genomen. 
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 b3. Ten aanzien van het tijdstip van de aanvang en van het einde van de hier bedoelde onderbreking 

      is het in lid 1 sub d van dit artikel bepaalde overeenkomstig van toepassing. 

 b4. De verworven vakantierechten in de onder 1 van dit sub-lid genoemde gevallen vervallen, indien de 

  dienstbetrekking door de werknemer wordt beëindigd voordat de arbeid is hervat. 

 c.  De werknemer die op 1 mei van het kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt en

  niet meer leerplichtig is, verwerft vakantierecht over de tijd welke hij besteedt aan het volgen van   

   onderricht waartoe de werkgever hem krachtens de wet in de gelegenheid moet stellen. 

Artikel 4 Aanwending vakantie- en EVU-rechten

1. Opnemen van vakantie-uren

 a. De aaneengesloten vakantie van maximaal 3 kalenderweken kan desgewenst in de periode van 1 

mei tot 30 september worden opgenomen. Werknemers zullen voldoende medewerking verlenen aan 

vakantiespreiding, waarbij werknemers met schoolgaande kinderen in de schoolvakantie-perioden 

voorrang genieten. 

 b. Het tijdstip van de aaneengesloten vakantie wordt door de werkgever vastgesteld na overleg met de 

werknemer, waarbij zoveel mogelijk rekening  wordt gehouden met de voor 15 januari te kennen gegeven 

wensen.

 c. Indien een in artikel 5 genoemde feestdag in de aaneengesloten vakantie valt, wordt deze feestdag 

niet als vakantie beschouwd, maar is de werknemer vrij met behoud van inkomen volgens het bepaalde in 

artikel 5. 

 d. De werknemer kan de overige vakantie-uren opnemen in blokken van minimaal 2 uur, bij  voorkeur 

niet in de periode 1 mei tot 30 september. Voor zover de belangen van het bedrijf zich daar niet tegen 

verzetten, zullen deze snipperblokken of -dagen overeenkomstig het verzoek van de werknemer worden 

vastgesteld. 

 e. Wanneer een werknemer tijdens het opnemen van vakantie-uren ziek is geweest, danwel aanspraak 

heeft op geoorloofd verzuim, gelden de betrokken uren niet als vrijaf. 

 f.  De werknemer mag maximaal 24 vakantie-uren reserveren voor het volgende kalenderjaar. 

 g. De vakantie-uren moeten voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar door de werknemer zijn 

opgenomen, tenzij dit door ziekte of door bedrijfsomstandigheden niet mogelijk is. In dat geval moet de 

werknemer zijn nog resterende vakantie-uren zo spoedig mogelijk in het nieuwe kalenderjaar opnemen. 

Deze resterende vakantie-uren worden in overleg tussen de werkgever en de werknemer vastgesteld. 

2. Opnemen van vaste EVU

 In de regel zullen de vaste EVU door de werkgever in overleg met de OR in blokken van ten minste 4 uur 

worden ingeroosterd. 

 a. Voor werknemers niet werkzaam in de 4- of 5-ploegendienst kan de werkgever voor aanvang van het 

kalenderjaar in overleg met de OR per kalenderjaar maximaal 48 vaste EVU als verplicht collectief 

aanwijzen.

 b. Wanneer een werknemer tijdens het opnemen van vaste EVU ziek is geweest, danwel aanspraak 

heeft op geoorloofd verzuim, gelden de betrokken uren niet als vrijaf, met uitzondering van collectief

     vastgestelde EVU-blokken of  -dagen. 
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 c. Indien vaste EVU om bedrijfsredenen, dan wel arbeidsongeschiktheid niet kunnen worden 

opgenomen in het daarvoor bestemde kalenderjaar, worden deze niet opgenomen EVU overgeschreven 

naar het daaropvolgende kalenderjaar. 

3.  Opnemen van variabele EVU

 De conform artikel 3 lid 3 te verwerven variabele EVU-rechten kunnen niet als vrije dagen worden 

opgenomen, doch dienen te worden besteed conform lid 5 van dit artikel. 

4. Uitbetaling

 De Vakantie-uren en vaste EVU kunnen nimmer door betaling worden vervangen, tenzij bij einde 

dienstverband.

5. Sparen

 De conform artikel 3 lid 3 verworven variabele EVU kunnen op verzoek van de werknemer, na instemming 

van de werkgever, worden besteed aan : 

 -  Uitbetaling tot een maximum van 80 uren 

 -  Fiscaal toegestane regelingen zoals spaarloon, levensloop, extra pensioensparen, VUT, 

Vakbondscontributie etc. 

6. Samenvallen van vakantie en EVU met bepaalde andere dagen, waarop geen arbeid wordt verricht

 a. Dagen, waarop de werknemer geen arbeid heeft verricht om één van de redenen genoemd in artikel 

3 lid 5 sub b onder 1 en artikel 3 lid 5 sub c alsmede in artikel 6 gelden niet als vrije uren. 

 b. Indien één van de in sub a. genoemde verhinderingen intreedt tijdens vastgestelde vrije uren, zullen 

de uren, waarop die verhindering zich voordoet, wel als vrije uren worden geteld, indien de werknemer 

niet vóór de aanvang van die vastgestelde vrije uren aan de werkgever heeft gemeld dat die verhindering 

zich zou voordoen. 

 c. Indien het in de gevallen van artikel 6 niet mogelijk is de mededeling vooraf te doen, kan deze ook 

onmiddellijk na afloop van de vrije uren geschieden. 

 d. Het vereiste van onmiddellijke mededeling geldt  niet, indien de verhindering te wijten is aan de ziekte 

van de werknemer, deze ziekte krachtens de bepaling van de Ziektewet is vastgesteld en de werknemer 

aannemelijk kan maken dat hij zodanig in zijn bewegingsvrijheid was beperkt, dat de bedoeling van zijn 

vakantie helemaal niet tot haar recht kon komen. 

 e. Indien de in sub b vastgestelde vrije uren niet als vrije uren worden gerekend zal de werkgever na 

overleg met de werknemer nieuwe data vaststellen, waarop die uren alsnog kunnen worden genoten. 

7.  Vakantie en EVU bij einde dienstverband

 a. Bij het eindigen van de dienstbetrekking zal de werknemer desgewenst in de gelegenheid worden 

gesteld de hem nog toekomende vrije uren op te nemen met dien verstande dat deze uren niet eenzijdig 

in de opzeggingstermijn mogen worden  betrokken. 

 b. Indien de werknemer de hem toekomende vrije uren niet heeft opgenomen, zal hem voor elk niet 

genoten uur een evenredig salarisbedrag worden uitbetaald.

 Na 2 jaar arbeidsongeschiktheid zal eveneens tot uitbetaling worden overgegaan, zonder dat hierbij de 

termijn van lid 8 van dit artikel in acht hoeft te worden genomen. 
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 c. Teveel genoten vrije uren worden op overeenkomstige wijze met het salaris verrekend. 

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

blijkt de duur van de vrije uren zonder behoud van salaris, welke de werknemer op dat tijdstip nog 

toekomt.

8. Verjaring

 Vakantierechten welke niet zijn opgenomen binnen 5 jaar na de datum waarop ze zijn verworven zijn 

verjaard.

9. Uitvoeringsbepalingen

 a. Indien een in artikel 5 sub 1 genoemde feestdag  in de aaneengesloten vakantie of op een 

vrije dag valt, wordt deze vakantie niet als vrije uren beschouwd, maar is de werknemer vrij met 

 behoud van inkomen volgens het bepaalde in artikel 5. Dit geldt niet voor werknemers in 4- en 5-

ploegen-dienst.

 b. Werknemers in ploegendienst mogen per jaar 16 vrije uren opnemen op een zondag of tijdens de 

nachtdienst.

 c. De werknemer, die volgens zijn rooster op zaterdag en/of zondag moet werken, kan in zijn vakantie 

niet meer dan 3 zaterdagen en zondagen opnemen. 

 d. De werknemer, die volgens rooster in de nacht van zondag op maandag moet werken, kan in zijn 

vakantie niet meer dan 3 maal de nacht van zondag op maandag opnemen. 

 e. De werkgever kan met instemming van de ondernemingsraad bepalen, dat de werknemer 

behoudens ingeval van overmacht de aanvraag voor vrije uren een bepaalde termijn voor de gewenste 

datum moet indienen. 

Artikel 5 Zon- en feestdagen

1. Onder feestdagen worden in deze collectieve arbeidsovereenkomst verstaan: 

 Nieuwjaarsdag, de beide Paasdagen, Hemelvaartsdag, de beide Pinksterdagen en de beide Kerstdagen, 

Koninginnedag en in lustrumjaren 5 mei. 

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

feestdagen geacht een periode van 24 aaneengesloten uren te omvatten. 

Artikel  6 Geoorloofd verzuim 

Boven de in de artikelen 3, 4 en 5 genoemde vakantiedagen, vaste EVU en feestdagen wordt op een tijdig 

ingediend verzoek van de werknemer vrij gegeven met behoud van het inkomen dat de werknemer volgens 

zijn dienstrooster zou hebben verworven gedurende de tijd van zijn afwezigheid: 

1.  bij ondertrouw van de werknemer: een halve dag; 

2.   bij huwelijk van de werknemer: 2 dagen; 

3.   bij 25- en 40-jarig huwelijk van de werknemer: één dag; 

4.   bij huwelijk van eigen kinderen of pleegkinderen, broers, zusters, vader, moeder, schoonvader,    

schoonmoeder, zwagers of schoonzusters: één dag, mits de huwelijksplechtigheid wordt bijgewoond; 
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5.   bij 25-, 40-, 50- respectievelijk 60-jarig huwelijksfeest van de ouders, grootouders of schoonouders: één 

dag;

6.   kraamverlof:  2 dagen 

7.   gedurende de daadwerkelijk benodigde tijd voor het noodzakelijk bezoek aan dokter c.q. specialist, 

 voorzover dit niet in de vrije tijd van de werknemer geschiedt; 

8.   bij overlijden van de echtgenote, inwonende eigen kinderen, pleegkinderen, ouders of schoonouders: 

 van de dag van overlijden tot en met de dag van de  begrafenis; 

9.  bij het overlijden van niet inwonende eigen kinderen, pleegkinderen, ouders en/of schoonouders, 

 kleinkinderen, broers, zusters, zwagers, schoonzusters, schoonzoons of schoondochters: 

  zowel de dag van overlijden als die van de  begrafenis, mits de begrafenis inderdaad wordt 

 bijgewoond; 

10. bij overlijden van de grootouders van de werknemer of van diens echtgenote: alleen de dag van de 

 begrafenis, mits de begrafenis inderdaad wordt bijgewoond; 

11. bij het 25-, 40- en 50-jarig dienstverband van de werknemer gedurende één dag. Indien de dag van het 

dienstjubileum samenvalt met een dag waarop de  werknemer volgens rooster geen arbeid verricht, 

kan  de werknemer op een ander tijdstip de bovenbedoelde vrije dag genieten; 

12. voor het bijwonen van reglementaire en statutaire vergaderingen van de bij de CAO betrokken 

 vakverenigingen, of de vakcentrales waarbij deze zijn aangesloten en voor vormings- en 

 scholingscursussen van deze vakverenigingen en hun vakcentrales, mits de bedrijfsomstandigheden 

 naar het oordeel van de werkgever de afwezigheid van de betrokken werknemer toelaten; 

13. de werknemer werkzaam in ploegendienst zal indien voorafgaand aan en/of aansluitend op eerder in de 

 leden 1 t/m 6, 11 en 12 genoemde gebeurtenissen volgens rooster ‘s nachts dient te worden gewerkt, 

 vooraf en/of volgend op de betrokken gebeurtenissen vrijaf met behoud van periode-inkomen worden 

 verleend. 

Artikel  7 Ouderschapsverlof

1. De werknemer die gebruik wenst te maken van ouderschapsverlof op grond van het bepaalde in Boek 7 

artikel 644 BW zal dit tijdig, doch in ieder geval 3 maanden voor ingangsdatum van het verlof, schriftelijk 

aan de werkgever mededelen. De wijze waarop het verlof kan worden opgenomen wordt in overleg met 

de werkgever vastgesteld. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het belang van de 

werknemer enerzijds en het bedrijfsbelang anderzijds. 

2. Tijdens het ouderschapsverlof zal de werknemer geen nadelige invloed ondervinden in de 

pensioenopbouw. Zowel de werknemers- als de werkgeverspensioenbijdrage blijven gebaseerd op het 

oorspronkelijke salaris. 
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H O O F D S T U K  I I I  -  B E L O N I N G S R E G E L I N G E N

Artikel  8 Functiegroepen en salarisschalen / toepassing van de salarisschalen 

1. a. De functies van de werknemers zijn op basis van de ORBA-methode ingedeeld in functiegroepen. 

 De functies en de ORBA-indeling zijn opgenomen in bijlage I van deze overeenkomst. 

    b.  Bij elke functiegroep behoort een salarisschaal welke een schaal omvat die gebaseerd is op de 

 leeftijd van de werknemer (leeftijdschaal) en een schaal, die gebaseerd is op functiejaren 

 (functiejarenschaal). 

   De schalen zijn opgenomen in bijlage II van deze overeenkomst. 

   c. Iedere werknemer ontvangt schriftelijk mededeling van de functiegroep waarin zijn functie is 

ingedeeld, de salarisschaal waarin hijzelf is ingedeeld, zijn periodesalaris en eventueel van het 

aantal functiejaren waarop zijn periodesalaris is gebaseerd. 

 d. Bij indiensttreding kan gedurende 6 maanden een aanvangssalaris worden toegekend dat 10% lager 

is dan het schaalsalaris; na die 6 maanden wederom voor een periode 6 maanden een verlaging van 

5% van het schaalsalaris. In de  schalen van bijlage II is een en ander uitgewerkt  in de 

periodieken X 01 en X 02 dan wel, in de leeftijdsschaal, in de groepen X 1 en X 2. De bedoelde 

verlaging kan slechts éénmaal worden toegepast. Indien Bavaria gedurende 2 maal 6 maanden 

gebruik maakt van deze verlaging van het aanvangssalaris, zal na afloop van deze periode de 

werknemer ingeschaald worden in de voor hem geldende functiegroep met 1 functiejaar. 

2. a. De werknemers, die nog onder de leeftijdschaal  vallen, ontvangen het schaalsalaris dat met hun 

 leeftijd overeenkomt.  

   De bij de leeftijd behorende schaalsalarissen worden toegekend op 1 januari, indien de 

 geboortedatum van de werknemer ligt tussen 31 december en 1 juli, en op 1 juli, indien de 

 geboortedatum ligt tussen 30 juni en 1 januari. 

 b. Voor werknemers die de maximum leeftijd van de voor hen geldende functiegroep hebben 

 overschreden geldt de functiejarenschaal. 

 c. Herzieningen vinden eenmaal per jaar plaats op 1 januari, totdat het maximum van deze schaal is 

 bereikt. 

3. a. Indien een werknemer in een functie elders zoveel in de functie bruikbare ervaring heeft verkregen 

 dat het op grond daarvan niet redelijk zou zijn hem op basis van 0 functiejaren te belonen, 

 kunnen hem - in overeenstemming met die ervaring - functiejaren worden toegekend. 

 b. Indien bij indiensttreding functiejaren zijn vastgesteld zal het aantal functiejaren met ingang van 1 

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

plaatsgevonden voor 1 juli. 

4. Tijdelijke waarneming 

 a. Werknemers, die tijdelijk een functie volledig waarnemen welke hoger ingedeeld is dan hun eigen 

functie en derhalve hun gewone werkzaamheden tijdelijk niet kunnen uitoefenen, blijven ingedeeld in 

de functiegroep en de salarisschaal welke met hun eigen functie  overeenkomen. 

 b. Indien de tijdelijke volledige waarneming ten minste 1 dienst heeft geduurd, ontvangt de werknemer 

daarvoor een uitkering. Deze uitkering wordt toegekend naar evenredigheid van het aantal volledig 

waargenomen diensten op de grondslag van het verschilbedrag bij 0 functiejaren  tussen de 

twee betrokken schalen. 
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 c. Deze uitkering wordt niet toegekend aan de werknemer voor wie bij de indeling van zijn functiemet 

het eventueel waarnemen van een hogere functie reeds rekening is gehouden. 

5. Definitieve overplaatsing in een hoger ingedeelde functie (promotie) 

    a. Werknemers die worden geplaatst in een hoger ingedeelde functie worden in de overeenkomende 

hogere salarisschaal ingedeeld met ingang van de periode volgend op die waarin de plaatsing in de 

hogere functie heeft plaatsgevonden. 

    b. Bij indeling in een hogere salarisschaal van een werknemer die onder de functiejarenschaal valt, 

bedraagt de verhoging van het periodesalaris de helft van het verschil tussen de periodesalarissen 

bij 0 functiejaren van de twee betrokken salarisschalen c.q. zoveel meer als nodig is om het nieuwe 

periodesalaris in overeenstemming te brengen met het eerstkomende bedrag in de hogere 

salarisschaal.

6. Plaatsing in een lager ingedeelde functie 

 a. Door eigen toedoen, wegens onbekwaamheid of op eigen verzoek  

  1. Werknemers die door eigen toedoen, wegens onbekwaamheid of op eigen verzoek worden geplaatst 

in een lager ingedeelde functie, worden in de overeenkomende lagere salarisschaal ingedeeld met 

ingang van de periode volgend op die waarin de plaatsing in de lagere functie is geschied. 

  2. Bij indeling in een lagere salarisschaal om één der bovenstaande redenen van een werknemer die 

onder de functiejarenschaal valt, bedraagt de verlaging van het schaalsalaris het verschil tussen de 

schaalsalarissen, bij 0 functiejaren van de twee betrokken salarisschalen, c.q. zoveel meer als nodig 

is om het nieuwe  schaalsalaris in overeenstemming te brengen met het eerstkomende lagere 

bedrag in de lagere salarisschaal. 

 b. Als gevolg van bedrijfsomstandigheden en medische indicatie

  1. Werknemers, die als gevolg van bedrijfsomstandigheden of als gevolg van medische indicatie, niet 

voortvloeiend uit WIA/WAO, in een lager ingedeelde functie worden geplaatst, worden met ingang 

van de eerstkomende periode in de met de lager ingedeelde functie overeenkomende salarisschaal 

ingedeeld, met uitzondering van werknemers van 58 jaar en ouder en werknemers met minimaal 10 

dienstjaren.  

  2. Bij indeling in een lagere salarisschaal om eerder vermelde reden van een werknemer, die onder de 

functiejarenschaal valt, wordt hem via inschaling een schaalsalaris toegekend dat zo dicht mogelijk 

onder zijn oorspronkelijke salaris ligt. 

    Indien het toekennen van functiejaren niet toereikend is, wordt het tekort omgezet in een persoonlijke 

toeslag. Deze persoonlijke toeslag wordt geïndexeerd met de algemene loonsverhogingen. Deze 

toeslag maakt geen deel uit van het periodesalaris. Bij herindeling in een hogere salarisschaal c.q. bij 

toekenning van een verhoging ingevolge de functiejarenschaal, wordt de toeslag evenveel 

verminderd als het periodesalaris stijgt. 

In geval van een vaste persoonlijke toeslag zal over deze toeslag ook pensioen worden opgebouwd. 

7. Uitvoeringsbepalingen

 a. Werknemers die bij hun indiensttreding of bij plaatsing in een hogere functie nog niet over de 

kundigheden en ervaring beschikken welke voor de vervulling van hun functie zijn vereist, kunnen 

gedurende een beperkte tijd in een lagere salarisschaal worden ingedeeld dan met hun functie 

overeenkomt. De duur van deze periode zal ten hoogste 2 maanden bedragen, met dien verstande 

dat indien de werkgever zulks noodzakelijk oordeelt deze termijn met ten hoogste 2 maanden kan 

   worden verlengd. De werkgever heeft het recht de werknemer die tijdens deze beperkte tijd niet 
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   voldoet, terug te plaatsen. 

 b. Het periodesalaris van hen die door gebreken niet meer hun oorspronkelijke functie kunnen 

vervullen, alsmede het periodesalaris van voor de vervulling van hun functie minder valide 

werknemers, kan door de werkgever in afwijking van het in dit artikel bepaalde, naar redelijkheid 

worden vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met eventuele uitkeringen krachtens de 

socialev zekeringswetgeving, en met inachtneming van hetgeen is gesteld in artikel 20 lid 4. 

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

niet heeft gewerkt wegens arbeidsongeschiktheid, afwezigheid zonder behoud van salaris, schorsing 

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

of ontslag, wordt het periode-inkomen met een evenredig deel verminderd. 

 9.   Uitzendkrachten

Uitzendkrachten worden beloond volgens de salarisschalen zoals afgesproken in de ABU. Na 6 

maanden hebben uitzendkrachten recht op een betaling die gelijk is aan de betaling van de Bavaria-

werknemer die een soortgelijke functie vervult.

10.  Loonsverhogingen.

 Tijdens de looptijd van deze CAO zullen de volgende collectieve loonsverhogingen plaatsvinden : 

    -         Per 2 januari  2006 : 0.8% 

    -      Per 19 juni      2006 : 0,5% 

    -        Per 2 januari   2007 : 0,7 % 

    De salarisschalen zullen op genoemde data dienovereenkomstig worden aangepast. 

      Voor werknemers, die een maandsalaris ontvangen, zullen de hierboven genoemde   

  loonsverhogingen plaatsvinden op 2 januari 2006, 1 juli 2006, 2 januari 2007. 

    Een eenmalige uitkering  van € 100,- netto “in Geschenkverpakking” zal in december 2005 worden

       verleend.  

Artikel  9 Bijzondere beloningen 

1. Algemeen

 De periodesalarissen, bepaald op grond van artikel 8, worden geacht een normale beloning te zijn voor 

een normale functievervulling in dagdienst gedurende een periode. 

 Bijzondere beloningen in de vorm van toeslagen op het periodesalaris of in de vorm van incidentele extra 

beloningen worden slechts toegekend indien een groter beroep op de werknemer wordt gedaan dan uit 

een normale functievervulling in dagdienst voortvloeit. 

2. Toeslag voor het werken in ploegen 

 Voor geregelde arbeid in ploegendienst wordt een toeslag op het periodesalaris gegeven: 

 a. Deze toeslag bedraagt per periode voor: 

   2-ploegendienst : 17%    

   3-ploegendienst : 24,33 %  

   4-ploegendienst Mouterij : 26 % 

   4+ -ploegendienst Bottelarij : 32 % 

   4- -ploegendienst Bottelarij : 26 % 
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   5-ploegendienst : 32%  

Werknemers die op 1-4-1992 reeds werkzaam zijn in de 2-ploegendienst blijven 20% ploegentoeslag 

ontvangen.

De werknemer die 20% ploegentoeslag ontvangt en wordt overgeplaatst naar een andere ploegendienst, 

ontvangt bij terugplaatsing wegens bedrijfsomstandigheden naar de tweeploegendienst de oude 20% 

ploegentoeslag.

 b. Indien een werknemer niet gedurende een hele periode arbeid in ploegendienst heeft verricht, wordt 

een evenredig deel van de onder a genoemde toeslag gekort voor elke volledige dienst gedurende 

welke hij geen arbeid in ploegendienst heeft verricht. 

 c. Werknemers in dagdienst die in een periode 9 of minder diensten in ploegendienst invallen, worden 

in die periode beloond volgens het in lid 3 onder d van dit artikel bepaalde. Werknemers die in een 

periode 10 of meer diensten in ploegendienst invallen, ontvangen over die periode de in lid 2 onder a 

van dit artikel bedoelde toeslag. 

 d. De werknemers van 55 jaar en ouder kunnen, indien zij dat wensen en indien een vervangende 

dagfunctie aanwezig is, de ploegendienst verlaten. Alsdan zal de afbouwregeling zoals genoemd in 

het hierna volgende lid e van toepassing zijn. 

  Wanneer externe omstandigheden hiertoe aanleidinggeven, zal Bavaria met vakorganisaties

  overleggen over noodzakelijke aanpassingen in de CAO als gevolg van de invoering van de Wet 

Gelijke Behandeling 

 e. Indien een ploegendienst als gevolg van bedrijfsomstandigheden wordt onderbroken of beëindigd, 

zal voor de werknemer, naar gelang van de duur van zijn onafgebroken werkzaamheid in 

ploegendienst en van zijn leeftijd, bij overplaatsing naar de dagdienst of naar een lager betaalde 

ploegendienst, nog gedurende onderstaande perioden het verschil in ploegentoeslag geheel of 

gedeeltelijk doorbetaald worden: 

    1. van 0 - 6 maanden onafgebroken in ploegendienst werkzaam geweest: de volledige 

ploegentoeslag tot het einde van de lopende cyclus; 

    2. van 6 maanden tot 1,5 jaar onafgebroken in ploegendienst: 

    de volledige ploegentoeslag tot het einde van de lopende cyclus plus 1 maand; 

    3. van 1,5 - 3 jaar onafgebroken in ploegendienst werkzaam geweest: 

    de volledige ploegentoeslag tot het einde van de lopende cyclus plus 1 maand en daarna vervolgens 

    1 maand 80% 

    1 maand 60% 

    1 maand 40% 

    1 maand 20%; 

    4. van 3 - 5 jaar onafgebroken in ploegendienst werkzaam geweest: 

    de volledige ploegentoeslag tot het einde van de lopende cyclus plus 2 maanden en daarna 

vervolgens

    2 maanden 80%  

    2 maanden 60%  

    2 maanden 40% 
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    2 maanden 20%; 

     5. 5 jaar en langer onafgebroken in ploegendienst werkzaam geweest, doch de leeftijd van 55 
jaar nog niet bereikt hebbend: 

    de volledige ploegentoeslag tot het einde van de lopende cyclus plus 4 maanden en daarna 

vervolgens

    4 maanden 80% 

    4 maanden 60% 

    4 maanden 40% 

    4 maanden 20%; 

    6. 5 jaar en langer onafgebroken in ploegendienst werkzaam geweest, doch 55 jaar of ouder 

zijnde de volledige ploegentoeslag tot het einde van de lopende cyclus plus 12 maanden en daarna 

vervolgens

    12 maanden 80% 

    12 maanden 60% 

    12 maanden 40% 

    12 maanden 20%. 

    De cyclus wordt geacht te zijn begonnen in de maand van overplaatsing. 

    7. Na het bereiken van de 60-jarige leeftijd vindt geen (verdere) afbouw plaats. 

    8. Indien een werknemer op verzoek van de werkgever (tijdelijk) uit de ploegendienst wordt 

gehaald om na zo’n onderbrekingsperiode wederom in ploegendienst te moeten gaan werken, zal de 

opbouwtermijn van de ploegentoeslagen gewoon doorgaan, indien de onderbrekingsperiode niet 

langer heeft geduurd dan 6 maanden. 

3. Beloningen van afwijkingen van het dienstrooster 

 a. Wanneer in opdracht van de werkgever arbeid is verricht waardoor de normale arbeidsduur volgens 

het dienstrooster wordt overschreden, geldt de volgende regeling: 

 b. De hiervoor bedoelde overschrijdingen van de arbeidsduur zullen, indien de bedrijfsomstandigheden 

dit naar het oordeel van de werkgever toelaten, bij voorkeur worden gecompenseerd in vrije tijd, 

welke binnen 30 dagen na de desbetreffende overschrijding moet worden opgenomen. 

 c. Het inkomen (uursalaris + toeslag) voor de hierbedoelde overschrijding bedraagt per uur de 

volgende percentages van het uursalaris: 

      - 125% tussen maandag 06.00 uur en zaterdag 13.00 uur, mits aansluitend aan het 

 dienstrooster tot een maximum van één uur per  dag; 

     - 150% tussen maandag 06.00 uur en zaterdag 13.00 uur, mits aansluitend aan het

 dienstrooster en langer dan één uur durend; 

     - 200% tussen zaterdag 13.00 uur en maandag 06.00 uur, op een feestdag en tussen 0.00 uur en  

06.00 uur in de nacht volgende op een feestdag. 

   Opgenomen compenserende vrije tijd als bedoeld onder b wordt op de hierboven genoemde 

 beloning in mindering gebracht met 100% per uur (= uursalaris). 

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

 tijdstippen als bedoeld in artikel 2 lid 3 c.q. buiten de tijdstippen waarop de wisseling van ploeg 
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 plaatsvindt, zonder dat daardoor de normale dagelijkse arbeidsduur volgens het dienstrooster 

 wordt overschreden, wordt daarvoor een toeslag op het salaris gegeven. 

   Deze toeslag bedraagt per uur op maandag tot en met zaterdag 50%, op zondag 100% en op 

 feestdagen 200% van het uursalaris. 

 e.  Overwerk wordt zoveel mogelijk beperkt, doch is, indien dit naar het oordeel van de werkgever 

 noodzakelijk is, voor de werknemer verplicht. 

    De werknemers van 55 jaar en ouder kunnen niet verplicht worden tot overwerk. 

    

   Overwerk van enige omvang zal vooraf worden medegedeeld aan de ondernemingsraad. 

  Wanneer externe omstandigheden hiertoe aanleidinggeven, zal Bavaria met vakorganisaties 

overleggen over noodzakelijke aanpassingen in de CAO als gevolg van de invoering van de Wet 

Gelijke Behandeling 

 f.   In geval van plotseling voorkomend overwerk, direct aansluitend aan de normale werktijd, zal de 

 werknemer op kosten van de werkgever een warme maaltijd of snack kunnen gebruiken. De 

 werkgever zal in overleg met de OR een vergoeding toekennen, die gelijk met de  uitbetaling 

van het

    overwerk zal geschiede. 

4. Vergoeding van consignatie 

 a. De werknemer, die in opdracht van zijn chef op bepaalde tijden buiten zijn normale arbeidsrooster 

ieder moment telefonisch of per semafoon bereikbaar moet zijn voor onmiddellijk vertrek naar zijn 

bedrijf resp. vestiging, ontvangt voor consignatie een vergoeding van 250% van het uursalaris bruto 

voor een etmaal. 

 b. De vergoedingen worden niet meegeteld voor de berekening van vakantietoeslag en de 

pensioengrondslag.

 c. Indien een werknemer tijdens consignatie minder dan één uur arbeid verricht zal - op basis van 

overwerk - minimaal één uur worden uitbetaald. 

 d. Indien een werknemer een vergoeding voor consignatie ontvangt, komt hij niet in aanmerking voor 

de vergoeding voor extra op komst.

 e. Indien de geconsigneerde werknemer woonachtig is buiten de vestigingsplaats van het bedrijf en 

wordt opgeroepen, zullen de gereden kilometers als zijnde zakelijk verkeer worden behandeld. 

5. Sprongvergoeding

 De werknemer in 3-, 4- of  5-ploegendienst die op verzoek van de werkgever wordt overgeplaatst naar 

een extra nachtdienst ontvangt daarvoor een eenmalige toeslag van 120% van het uursalaris per extra 

wacht. 

 Deze toeslag wordt over ten hoogste 5 wachten betaald, echter met dien verstande dat bij overplaatsing 

als hierboven bedoeld minstens een vergoeding wordt betaald van 400% van het uursalaris. 

 De betreffende vergoedingen tellen niet mee voor de berekening van vakantietoeslag, ziekengeld etc. 

 Bij terugplaatsing naar de oorspronkelijke dienst of wacht wordt bovenvermelde toeslag niet uitgekeerd. 

6. Extra opkomst 
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 1.Een werknemer die, in opdracht van de werkgever, ten gevolge van onvoorziene omstandigheden, een

  extra reis, buiten het op de individuele werknemer van toepassing zijnde dienstrooster, naar het bedrijf

   moet maken, ontvangt hiervoor per extra opkomst een vergoeding, mits tussen de beëindiging van de

  werkzaamheden volgens dienst- rooster en het hervatten van de werkzaamheden zich een tijdspanne

   van 2 uur of  meer bevindt. 

  De extra opkomst moet in opdracht van de werkgever geschieden. 

  De vergoeding bedraagt: 

    a.  150% van het uursalaris, indien de extra opkomst plaatsvindt tussen maandag 06:00 

uur en zaterdag 13:00 uur; 

    b.  200% van het uursalaris indien de extra opkomst plaatsvindt op zaterdag na 13:00 

uur, op zondag of op een feestdag. 

    Daarnaast ontvangt de werknemer die woonachtig is buiten de vestigingsplaats van het bedrijf voor 

het reizen ten gevolge van extra opkomen per gereden kilometer de vergoeding voor zakelijke 

verkeer.

 2. Er is sprake van onvoorziene omstandigheden indien het aan de werknemer 24 uur of minder vóór 

de aanvang van de betreffende werkzaamheden bekend is of wordt, dat hij een extra gang naar het 

bedrijf moet maken.

  Indien deze periode meer dan 24 uur bedraagt, is er geen sprake van extra opkomst en komt de 

betreffende werknemer niet voor bovenvermelde vergoedingen in aanmerking. 

 3. Indien een aan een werknemer aangezegde extra opkomst wordt geannuleerd, dan ontvangt de 

betreffende werknemer in plaats van de vergoeding voor extra opkomst een vergoeding van 100% 

van het uursalaris. 

7. Vergoeding van werk op feestdagen 

 Indien een werknemer volgens dienstrooster op een feestdag arbeid verricht, verkrijgt hij voor de gewerkte 

uren vallend in die dienst(en) de feestdagtoeslag, zijnde 200% van het uursalaris. Indien op een 

ingeroosterde feestdag op verzoek van de werkgever niet hoeft te worden gewerkt, wordt de dag als 

normale werkdag doorbetaald. 

8. Dagvergoeding chauffeurs 

 - voor chauffeurs die per dag minder dan 400 km rijden bedraagt de dagvergoeding € 3,09 per dag; 

 - voor chauffeurs die per dag meer dan 400 km rijden bedraagt de vergoeding € 4,08 per dag. 

9.  Vergoeding woon-werkverkeer

 Er geldt een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer die wordt vastgesteld in overleg met de 

Medezeggenschap.

Artikel 10 Verzuimuren

a. De werknemer in dagdienst die, na volbrachte dagtaak, overuren moet verrichten op uren die vallen 

tussen 0.00 uur en de aanvang van de normale dienst of vallen tussen zondag 04.00 uur en het begin van 

de normale dienst op maandag, en voor wie bedoelde overschrijding voor 04.00 uur is begonnen, 

ontvangt voor deze uren naast en boven de beloning als geregeld in lid 3 van artikel 9 evenzovele uren 
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verzuim met behoud van salaris; dit echter met een maximum van 8 uren en slechts indien de op het 

overwerk volgende dag een normale werkdag is. 

b. Indien de uren niet worden opgenomen, terstond na afloop van het overwerk, of omdat betrokkene deze 

uren niet wil opnemen, worden ze in het geheel niet toegekend. 

c. Het tijdstip waarop het opnemen van de verzuimuren begint ligt tussen het begin en het eind van de 

normale dienst volgende op het overwerk. 

d. Als het overwerk begint op of na 04.00 uur ontstaat geen recht op verzuimuren. 

Artikel 11 Meeruren deeltijd-werknemers 

Indien deeltijd-werknemers langer dan de met hen overeengekomen werktijd per dag en/of op een groter 

aantal dan de met hen overeengekomen dagen per week werken, zonder het aantal uren per dag (8 uur) of 

dagen per week te overschrijden dat door werknemers in vergelijkbare categorie die een volledige dagtaak 

op alle werkdagen (40 uur) vervullen, als regel gewerkt wordt, ontvangen zij per extra gewerkt uur een 

toeslag van 20% van het hun uurloon. 

Artikel 12 Vakantietoeslag

1. Aan de werknemer die op 1 mei ten minste 1 jaar in dienst van de werkgever is wordt een vakantietoeslag 

gegeven ten bedrage van 8% van 13 x zijn periode-inkomen dat hij op 1 mei verdient, met inachtneming 

van een minimum van € 1.494,- in 2000 en € 1.589,- in 2001 bruto per vol jaar dienstverband voor 

functievolwassen werknemers. De jeugdige werknemers ontvangen bovenstaand minimum naar rato aan 

de hand van de geldende jeugdloonpercentages. 

 In de vakantietoeslag zijn begrepen eventuele vakantieuitkeringen krachtens de sociale 

verzekeringswetten.

2. De werknemer, die op 1 mei minder dan een jaar in dienst is ontvangt een evenredig deel van de toeslag. 

 Hetzelfde geldt met betrekking tot de werknemer wiens dienstbetrekking in de loop van het jaar eindigt. 

Artikel 13 Gratificatie

1. De werknemer, die op 1 november van enig jaar tot dan toe een heel  jaar in dienst is geweest van 

werkgever, ontvangt in november met betrekking tot het dan lopende jaar een extra uitkering van 8,33% 

van 13 maal het laatste periodesalaris. 

2. De werknemer, die op 1 november van enig jaar niet het gehele kalenderjaar in dienst van werkgever is 

geweest, ontvangt een evenredig deel van de uitkering. 

3. De werknemer, die tussen 1 november en 31 december van het lopende jaar uit dienst treedt, zal op de 

reeds ontvangen uitkering naar rato worden gekort. Het terug te vorderen bedrag zal verrekend worden 

met de laatste salarisuitbetaling. 
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Artikel 14 Bedrijfsspaarregeling

1.  De werkgever kent een spaarloonregeling en een levensloopregeling, waarvan de reglementen in overleg 

met de ondernemingsraad zijn vastgesteld. 

2.  Bij deelname aan de spaarloonregeling zal de werkgever jaarlijks een storting doen op de 

spaarloonregeling van € 45,40. 

3. Bij deelname aan de levensloopregeling door medewerkers die recht hebben op een 

pensioencompensatie

wordt door Bavaria gedurende de duur van de compensatie jaarlijks een storting van € 45,40 bij het 

salaris. Dit bedrag kan door de medewerker tevens naar de levensloopregeling worden doorgestort. 

H O O F D S T U K  I V  -  A A N V U L L E N D E  R E G E L I N G E N  

Artikel 15 Pensioen

In de onderneming van de werkgever geldt een pensioenregeling, waaraan de deelname verplicht is volgens 

de bepalingen van het pensioenreglement. 

De pensioenregeling is tot stand gekomen in overleg met de vakverenigingen en wordt uitgevoerd door de 

Stichting Pensioenfonds Bavaria. 

Stichting Pensioenfonds Bavaria is bij het pensioencircuit voor waardeoverdracht (SDS) aangesloten 

Werknemers geboren voor 1.1.1949, in dienst voor 1.1.1999 en minimaal 10 jaar in dienst bij het bereiken 

van  de Vut-gerechtigde leeftijd gaan op 62 jaar of eerder conform het betreffende reglement met de VUT. 

Voor deze medewerkers blijft de regeling 1977 gehandhaafd. 

o Indien met de regeling 2006 de hoogte van het op te bouwen “pre”pensioen met actuariële terugrekening 

lager uitvalt dan met de regeling 1999 wordt voor de volgende medewerkers, die in dienst zijn per 1.1.2006

en ouder dan 40 jaar, een aanvulling verstrekt die een “pre”pensioen mogelijk maakt op nagenoeg gelijke 

hoogte als de regeling 1999.

Artikel 16 Kinderopvang

De werkgever is bereid in het kader van het werkgelegenheidsbeleid een bijdrage te leveren aan 

kinderopvang voor alle kinderen, behorende tot het gezin van een werknemer, in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. 
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De vorm zal per locale bedrijfseenheid worden bepaald. De kinderopvang zal buiten de bedrijfseenheid 

plaats vinden en zal worden uitbesteed aan landelijk c.q. gemeentelijk erkende instellingen. De 

kinderopvangfaciliteit geldt voor iedere werknemer, met dien verstande dat in geval van een twee-oudergezin 

beide partners betaalde arbeid in dienstverband dienen te verrichten. De werkgeversbijdrage wordt voor 

parttime werknemers toegekend naar rato van het aantal uren, dat men op de dag van ingang van de 

bijdrage per week werkt. 

In geval van een één-ouder-gezin neemt Bavaria ook de (fictieve) bijdrage voor de (niet-bestaande) partner 
voor haar rekening. 

Artikel 17 Arbeidsongeschiktheid

1.  Indien een werknemer ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling niet in staat is de bedongen 

arbeid te verrichten, gelden voor hem de bepalingen van Boek 7 artikel 629 BW., de Ziektewet en de Wet 

werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), voor zover hierna niet anders is bepaald. 

2. a. Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer het bruto periode-inkomen worden doorbetaald

             volgens onderstaande staffel: 

  gedurende de eerste 26 weken van arbeidsongeschiktheid :  

 100% van het bruto salaris, 

  gedurende de weken 27 t/m 52 :  90% van het bruto salaris, 

  gedurende de weken 53 t/m 78 : 85% van het bruto salaris, 

  gedurende de weken 79 t/m 104 :  80% van het bruto salaris.    

b. de werknemer, die gedurende de 27e t/m de 104e week geheel of gedeeltelijk het werk hervat

        (incl. werkzaamheden op arbeidstherapeutische basis) ontvangt over de gewerkte uren 100% van

        zijn uurloon.

Over het overige deel ontvangt de werknemer op zijn uitkering de aanvulling zoals hierboven 

omschreven.

 c.  De kosten voortvloeiend uit een second-opinion  onderzoek komen voor rekening van de  werkgever. 

3.  Werkgever zal aan elke (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer, als hij daar vanwege de aard van 

zijn arbeidsongeschiktheid toe in staat is, passend werk aanbieden. Indien dit gezien de aard van de 

werkzaamheden niet mogelijk is, dan zal dit schriftelijk aan betrokken werknemer worden meegedeeld. De 

werkgever zal daarbij, ondersteund door een rapportage van de betrokken arbodienst, aangeven waarom 

dit niet mogelijk is en welke mogelijkheden zijn onderzocht. 

    In het geval er conform Wet Poortwachter 2002 als gevolg van het niet kunnen aanbieden van passend 

werk, externe reïntegratie plaatsvindt, zal Bavaria een aanvullingsvergoeding toekennen op een eventueel 

lager salaris bij een nieuwe werkgever met een minimum van 3 bruto maandsalarissen. 
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4. In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid na 104 weken tussen 0 en 35% zullen de volgende 

 regelingen van toepassing zijn: 

  a. In principe zal voor deze werknemers een passende alternatieve functie worden

 gezocht. Indien dit een lager betaalde functie betreft, zal het bruto salaris van de werknemer op het

             nieuwe salaris worden geplaatst. Een eventuele afbouw van het oude salaris zal plaatsvinden

  conform de afbouwregeling in de CAO (methode conform afbouw ploegentoeslag). Het nieuwe 

salaris

  zal nooit lager zijn dan 70% van het oorspronkelijke bruto inkomen. De dan resterende uitkering voor 

  het arbeidsongeschikte gedeelte zal gedurende een periode van maximaal 5 jaar aangevuld worden  

  met 10% van het laatste bruto salaris. Salaris en aanvulling zullen samen nooit meer mogen

  bedragen dan het laatste bruto salaris. 

  b. In het geval dat er geen passende alternatieve functie beschikbaar is, zal Bavaria het 

dienstverband conform de wettelijke regelingen beëindigen. De werknemer heeft dan recht op een 

vergoeding op basis van de vergoedingsregeling Sociaal  Plan Bavaria over het 

arbeidsgeschikte gedeelte met een maximum van 1 jaarsalaris. 

5. In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid  na 104 weken (2 jaar) tussen 35 en 80%  zullen de 

volgende

 regelingen van toepassing zijn : 

 a. Ingeval van een passende functie binnen Bavaria wordt de loonwaarde vastgesteld aan de hand van 

de

 nieuwe functie. De dan resterende uitkering voor het arbeidsongeschikte gedeelte wordt door Bavaria met

 10% van het laatste bruto salaris verhoogd.  

 b. Deze aanvulling zal maximaal gedurende 5 jaar plaatsvinden. 

6. In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid na 104 weken tussen 80 en 100% (volledig en duurzaam

     arbeidsongeschikt) zullen de volgende regelingen van toepassing zijn : 

 a. de wettelijke regelingen voor beëindigen van het dienstverband. 

 b. De IVA-uitkering zal gedurende maximaal 5 jaren worden aangevuld tot 80% van het laatste bruto

          inkomen. 

7.  De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde aanvullende uitkeringen te weigeren 

respectievelijk in te trekken ten aanzien van werknemers waarvan gebleken is dat zij: 

 a. geweigerd hebben gebruik te maken van voorhanden zijnde veiligheidsmiddelen; 

 b. misbruik maken van deze voorzieningen; 

 c.  de controlevoorschriften overtreden. 

8.  Ingeval van zwangerschapsverlof kan deze flexibel worden opgenomen vanaf 6 tot 4 weken voor de 

vermoedelijke bevallingsdatum. De wet schrijft voor dat in ieder geval 4 weken voor de bevalling moet 
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worden gestopt met werken. Heeft de vrouw besloten tot bijvoorbeeld 6 weken zwangerschapsverlof en 

de baby wordt eerder geboren, dan worden de niet gebruikte dagen van het zwangerschapsverlof 

overgeheveld naar het bevallingsverlof. De totale verlofperiode blijft dus 16 weken. 

Artikel 18 Overlijden en Algemene nabestaandenwet 

1. Indien een werknemer overlijdt, zal aan zijn nagelaten betrekkingen een overlijdensuitkering worden 

verstrekt, gelijk aan het bedrag van het de werknemer laatstelijk rechtens toekomend salaris over het 

resterende deel van de kalendermaand van overlijden plus de twee daaropvolgende kalendermaanden.

 Op dit bedrag wordt door de werkgever in mindering gebracht hetgeen de nagelaten betrekkingen terzake 

van het overlijden van de werknemer toekomt ingevolge de Ziektewet en de WIA. Onder nagelaten 

betrekkingen wordt verstaan: 

 a. de langstlevende der echtgenoten, mits dezen niet duurzaam gescheiden leefden; 

 b. indien deze niet meer in leven is of de  echtgenoten duurzaam gescheiden leefden: de 

 minderjarige wettige of erkende natuurlijke kinderen. 

 Met echtgenoot/echtgenote worden gelijkgesteld: niet gehuwde personen van verschillend of gelijk 

geslacht die duurzaam een gezamenlijke huishouding voeren. Van een gezamenlijke huishouding als hier 

bedoeld kan slechts sprake zijn indien twee ongehuwde personen gezamenlijk voorzien in huisvesting en 

bovendien beiden een bijdrage leveren in de kosten van de huishouding dan wel op andere wijze in 

elkaars verzorging voorzien. Om een duurzaam gezamenlijke huishouding aan te tonen, dient het 

personeelslid een notarieel samenlevingscontract te overleggen en schriftelijk te verklaren, dat hij/zij 

gedurende een half jaar duurzaam samenwoont, waarbij een uittreksel uit het bevolkingsregister dient te 

worden overgelegd.

 Onder laatstelijk rechtens toekomend salaris wordt in dit artikel verstaan het laatstelijk genoten salaris 

vermeerderd met overwerktoeslag, ploegentoeslag, beloningen voor overwerk voorzover deze extra 

beloningen niet een incidenteel karakter dragen, vakantietoeslag en vast overeengekomen jaarlijkse 

uitkeringen.

 Geen uitkering is verschuldigd, indien ten gevolge van het toedoen van de werknemer geen aanspraak 

bestaat op een uitkering krachtens de Ziektewet en de WIA. 

2. De werkgever zal aan de werknemers de gelegenheid bieden zich te verzekeren tegen de gevolgen van 

een inkomensachteruitgang door invoering van de ANW, krachtens de desbetreffende bepalingen van het 

pensioenreglement.

Artikel 19 VUT

Werknemers die op 1 januari 1999 in dienst zijn van werkgever, en 50 jaar of ouder zijn, kunnen gebruik 

maken van de regeling Vrijwillig Vervroegde Uittreding, welke geacht wordt deel uit te maken van deze CAO. 

De regeling is opgenomen in Bijlage V. 
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H O O F D S T U K  V  -  A L G E M E N E  A F S P R A K E N  

Artikel 21 Algemene verplichtingen van de werkgever 

1. De werkgever verplicht zich: 

 a. deze collectieve arbeidsovereenkomst te goeder trouw te zullen nakomen. 

 b. geen uitsluiting toe te passen noch toepassing daarvan te bevorderen op werknemers die lid zijn van

    de vakverenigingen. 

 c. generlei actie te voeren of te bevorderen, welke   ten doel heeft wijziging te brengen in deze 

    overeenkomst op een andere wijze dan in artikel 26 omschreven. 

 d. er op toe te zien, dat de werkgever geen valide werknemers in dienst neemt of houdt op   

      voorwaarden welke in strijd zijn met deze overeenkomst, of met het in artikel 25 genoemde   

    bedrijfsreglement. De maandinkomens voor tewerkstelling van minder valide werknemers

   worden in overleg tussen werkgever en werknemer vastgesteld. 

2. Bedrijvenwerk

 Om contacten mogelijk te maken tussen de organisaties en hun leden en tussen deze leden onderling, zal 

de werkgever aan de vakorganisaties waar mogelijk de volgende faciliteiten, welke de normale voortgang 

in het bedrijf niet mogen schaden, verlenen: 

 a. Ruimte op publicatieborden beschikbaar stellen  voor het doen van mededelingen van 

 huishoudelijke en organisatorische aard de brouwerij betreffende 

 b. Ruimte beschikbaar stellen voor het houden van  vergaderingen. 

 c. Kaderleden die op grond van hun dienstrooster die vergaderingen niet zouden kunnen bijwonen, 

 zonodig daartoe betaald vrijaf geven. 

 d. Indien nodig aan bezoldigde functionarissen van  de vakorganisaties de gelegenheid geven 

tijdens  werktijd contact te hebben met in het bedrijf werkzame kaderleden en hun daartoe ruimte 

 beschikbaar stellen. 

   In voorkomend geval zal tijdig worden overlegd,  teneinde een goede voortgang der 

 bedrijfswerkzaamheden te waarborgen. 

   Gebruik van bovenstaande faciliteiten zal steeds geschieden in voorafgaand overleg met 

 werkgever  

   en onder uitdrukkelijke  verantwoordelijkheid van de betrokken  vakorganisaties, die terzake 

passende richtlijnen zullen geven. 

   De werkgever zal er nauwgezet op toezien dat de werknemers die een functie in een vakorganisatie 

 vervullen, niet op grond daarvan in hun positie worden benadeeld en dat ook inzake ontslag ten 

 aanzien van hen dezelfde maatstaven worden aangelegd als die welke gelden voor werknemers  die  

   niet met een dergelijke vakbondsfunctie zijn belast. 

   Indien een vakvereniging met de werkgever in overleg wenst te treden staat het de betrokken 

 vakbondsbestuurder vrij zich in overleg te doen bijstaan door een delegatie van één of meer leden 

 van zijn vakvereniging die bij de betrokken werkgever in dienst is/zijn. 

3. Werkgeversbijdrage

 De werkgeversbijdrage zal door Bavaria N.V. voor de looptijd van deze CAO worden voortgezet .
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4. CAO-tekst  

 De werkgever zal aan iedere werknemer in dienst van de werkgever een CAO uitreiken. 

5. Werkgelegenheid

 A. Arbeidsverhoudingen 

   De werkgever streeft naar continuïteit van de arbeidsverhouding met haar werknemers en zal 

 aandacht besteden aan de kwalitatieve en  kwantitatieve aspecten van de werkgelegenheid. 

   Werkgever zal tijdens de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst niet overgaan tot collectief 

ontslag van werknemers die op het moment van afsluiting ervan in dienst zijn respectievelijk tijdens de 

duur ervan worden aangenomen, tenzij bijzondere omstandigheden hiertoe noodzaken. In dat geval 

zal hij hiertoe niet besluiten dan na diepgaand en indringend overleg met de ondernemingsraad en de 

vakverenigingen. In dit overleg zal met name aandacht worden besteed aan eerder genoemde 

omstandigheden.

 B. Werkgelegenheid 

   De werkgever zal de vakverenigingen ten minste 1 maal per jaar informeren omtrent de algemene 

gang van zaken in de onderneming. Hierbij zullen met name ontwikkelingen op het gebied van de 

werkgelegenheid ter sprake komen, waarbij zowel aandacht zal worden gegeven aan het te 

verwachten aantal arbeidsplaatsen als aan de afwijkingen ten opzichte van eerder uitgesproken 

verwachtingen.

   Indien zich ontwikkelingen voordoen die zullen leiden tot aanmerkelijke inkrimping van het aantal 

arbeidsplaatsen en mogelijk collectief ontslag, dan zal de werkgever de vakverenigingen tijdig 

uitnodigen tot het overleg als bedoeld onder A. 

 C. Vacatures 

   Rekening houdend met de taak en de positie van de ondernemingsraad en met de uitgangspunten van 

een normale bedrijfsvoering zal de werkgever: 

  1. bij het vervullen van vacatures binnen de onderneming, waarin het promotiebeleid niet kan voorzien, 

de werknemer in die onderneming bij voorrang in de gelegenheid stellen hiernaar te solliciteren; 

  2. teneinde de inzichtelijkheid van de arbeidsmarkt te bevorderen alle daarvoor relevante, volledige en 

deeltijdvacatures melden aan het desbetreffende RBA c.q. afmelden; 

  3. als onderdeel van het totale sociale beleid in de onderneming speciale aandacht schenken aan de 

tewerkstelling van werknemers uit de zgn. zwakke groeperingen op de arbeidsmarkt (oudere, 

jongere en gehandicapte werknemers, herintredende vrouwen en etnische minderheden), alsook 

aan hun arbeidsomstandigheden; 

  4. het gebruik maken van door particuliere uitzendbureaus bemiddelde uitzendkrachten tot het uiterste 

beperken. In situaties waarin dit onvermijdelijk is, de ondernemingsraad hierover informeren en 

raadplegen; overigens onverminderd de bevoegdheid van de vakbonden hierover inlichtingen te 

vragen.

 D. Ingeleende arbeidskrachten 

  1. De werkgever draagt in zijn onderneming zonder voorafgaand overleg met de ondernemingsraad 

aan ingeleende arbeidskrachten geen werkzaamheden op, welke naar hun aard door de 

werknemers in zijn dienst plegen te worden verricht; één en ander voorzover die werkzaamheden 

niet van een dergelijke omvang zijn dat verwacht mag en kan worden dat deze met het dan 
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bestaande werknemersbestand onder normale werkcondities niet tijdig, zulks gemeten naar de 

normen van een behoorlijke en efficiënte bedrijfsvoering, uitgevoerd kunnen worden. 

    De werkgever laat evenmin toe, dat deze werkzaamheden door ingeleende arbeidskrachten 

gedurende een langere onafgebroken periode dan 6 maanden worden verricht. Onder “ingeleende 

arbeidskrachten” wordt in dit verband verstaan de natuurlijke persoon, die anders dan ter uitvoering 

van respectievelijk in het kader van een door de werkgever met een derde gesloten 

aannemingsovereenkomst, werkzaamheden verricht in de onderneming van de werkgever met wie 

hij geen dienstverband heeft aangegaan. 

  2. Wanneer de werkgever gebruik maakt van ingeleende arbeidskrachten, waarvoor op grond van het 

gestelde in sub D.1. voorafgaand overleg met de ondernemingsraad vereist is, zal daarover ook 

periodiek nadere informatie worden verstrekt aan de ondernemingsraad. Hierbij zal de werkgever de 

ondernemingsraad inlichten over: 

     naam en adres van de uitlener(s) 

     aard en geschatte duur van de werkzaamheden 

     het aantal ingeleende arbeidskrachten 

     de arbeidsvoorwaarden van deze  ingeleende arbeidskrachten. 

 E. Organisatiebureaus 

   De werkgever zal - behoudens indien zwaarwichtige bedrijfsbelangen zich hiertegen verzetten - zodra 

besloten is een opdracht te geven aan een extern organisatiebureau, de vakverenigingen en de 

ondernemingsraad hierover informeren onder mededeling van de voorgenomen opdracht aan dat 

organisatiebureau en de vakverenigingen en de ondernemingsraad in de gelegenheid stellen hierover 

zijn visie kenbaar te maken. 

 F. Fusie/reorganisatie/sluiting 

   1.  Onverminderd de verplichting die voortvloeit uit de SER Fusiegedragsregels, dient de werkgever die

     overweegt een fusie aan te gaan,een bedrijf of bedrijfsonderdeel te sluiten en/of de

     personeelsbezetting ingrijpend te reorganiseren bij het nemen van zijn beslissing de sociale

     consequenties te betrekken. 

  2. In verband daarmee zal de werkgever, zo spoedig als de noodzakelijke geheimhouding dit mogelijk 

maakt, de vakverenigingen inlichten over de overwogen maatregelen, en met hen overleg plegen 

over de wijze waarop de ondernemingsraad en de werknemers zullen worden voorgelicht. 

  3. Aansluitend hierop zal de werkgever de overwogen maatregelen en de daaruit eventueel voor de 

werknemers of een aantal werknemers voortvloeiende gevolgen bespreken met de vakverenigingen 

en de ondernemingsraad. 

  4. Indien de hierboven genoemde gevolgen voor de werknemers of een aantal werknemers zijn te 

verwachten, zal de werkgever in overleg met de vakverenigingen een sociaal plan opstellen, waarin 

wordt aangegeven met welke belangen van de werknemers in het bijzonder rekening dient te worden 

gehouden en welke voorzieningen in verband daarmee kunnen worden getroffen. 

  5. De financiële regelingen, voorkomende in een sociaal plan, komen ten laste van de betrokken 

onderneming voorzover daarin niet wordt voorzien door een wettelijke regeling. 

 G. Kwaliteit van de arbeidsplaats  

   De werkgever zal alle maatregelen nemen, welke redelijkerwijs van hem gevergd kunnen worden voor 

de veiligheid in zijn onderneming. 
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   Ter bevordering van de veiligheid in de onderneming en mede ter uitvoering van de wettelijke 

voorschriften zal de werkgever in samenwerking met de ondernemingsraad regelingen opstellen. 

   Deze regelingen zullen in ieder geval bevatten: 

   - voorschriften ter beveiliging van een ieder die zich in de onderneming bevindt; 

   - regelen terzake van de verplichting van de werknemer om iedere onveilige situatie te melden en de 

wijze waarop deze melding moet geschieden; 

   - een uiteenzetting over de wijze waarop moet worden gehandeld wanneer een werknemer meent dat 

voor hem persoonlijk een onveilige situatie dreigt. 

   De werkgever zal krachtens de bovenstaande regelingen de nodige persoonlijke veiligheidsmiddelen 

ten gebruike geven. 

   Iedereen in de onderneming zal zijn eigen veiligheid en die van anderen naar vermogen bevorderen, 

de voorschriften en de ter uitvoering daarvan gegeven nadere aanwijzingen opvolgen. 

   Veiligheidsmiddelen dienen te worden gedragen c.q. gebruikt. 

   De werknemer kan niet worden verplicht werkzaamheden te verrichten indien naar het oordeel van een 

in overleg met de ondernemingsraad in te stellen veiligheidscommissie niet aan bovengenoemde 

voorschriften is voldaan. Alle milieuhygiënische aspecten, verbonden aan het produktieproces kunnen 

in de ondernemingsraad aan de orde worden gesteld en de werkgever zal maatregelen die 

dienaangaande genomen worden, zo mogelijk in overleg met de ondernemingsraad uitvoeren. 

 H. Deeltijdarbeid 

   Werknemers die de duur van hun normale arbeidstijd wensen te verkorten of te verlengen, dienen de 

wens daartoe schriftelijk aan de werkgever kenbaar te maken. De regelingen en procedures van de 

Wet Aanpassing Arbeidstijden zullen van toepassing zijn. 

   Een Beroepscommissie zal worden ingesteld om eventuele problemen in het kader van deze (nieuwe) 

wetgeving bindend op te lossen. Deze Commissie zal bestaan uit een vertegenwoordiger namens 

werknemers en één namens de werkgever, die tezamen een onafhankelijke voorzitter zullen 

aantrekken.

 I.  Educatief verlof  

   Aan de werknemer zal in het jaar voorafgaande aan zijn pensionering of vervroegde uittreding 

gelegenheid worden gegeven deel te nemen aan cursussen en bijeenkomsten ter voorbereiding op de 

aanstaande pensionering of vervroegde uittreding. Het aantal dagen dat hiervoor beschikbaar wordt 

gesteld is maximaal 5 dagen per jaar, met behoud van loon. 

 J. Sociaal Beleid 

   1. Met inachtneming van het bepaalde in het geldende reglement voor de ondernemingsraad zal de 

werkgever de ondernemingsraad en de vakverenigingen periodiek inlichten en raadplegen omtrent 

de gehele gang van zaken in de onderneming in het algemeen en meer in het bijzonder omtrent het 

gevoerde personeelsbeleid. Bij de gegevens zullen betrokken worden: 

      - de personeelsbezetting en de mutaties daarin; 

      - programma’s met betrekking tot opleiding, werkoverleg en promotie; 

      - aanstelling, ontslag en de mate van verzuim; 

      - beoordelings- en tariefsystemen en overwerk. 

   2. Indien een sociaal verslag wordt opgesteld, wordt dit ten minste 14 dagen voor de bespreking in de 

ondernemingsraad, aan de vakverenigingen en het personeel toegezonden. 

 K. Werktijdverkorting 
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   Het bepaalde in artikel 1638 d van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de doorbetaling van 

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

door te betalen in de navolgende gevallen: 

   1. schorsing van de werknemer door de werkgever in de gevallen en onder de voorwaarden als 

geregeld in het bedrijfsreglement; 

   2. de invoering van een verkorte werkweek (een zgn. nulurenweek daaronder begrepen) mits de 

werkgever voor die invoering de volgens artikel 8 van het B.B.A. vereiste vergunning heeft verkregen 

en hij niet tot het aanvragen van een vergunning overgaat dan nadat met de vakverenigingen overleg 

is gepleegd en de ondernemingsraad is geïnformeerd. Partijen achten een termijn van een week 

voor voorafgaand overleg voldoende; 

   3. de verlenging van een vergunning voor een verkorte werkweek (een zgn. nul-urenweek daaronder 

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

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

vergunning, de werkgever de hierboven sub 2 omschreven procedure zal hebben gevolgd en 

wanneer het betreft een verlenging waarbij de oorspronkelijke vergunning ongewijzigd wordt 

overgenomen, hij alsmede de vakverenigingen tijdig, d.w.z. ten minste één week voor het ingaan van 

de verlenging daarvan mededeling doet. 

   In afwijking van het onder sub 2 bepaalde, zal bij verlening van een eerste vergunning de wettelijke 

uitkering zodanig worden aangevuld, dat deze uitkering en de aanvulling tezamen gelijk zullen zijn aan 

100% van het netto salaris. Indien na deze periode voor de tweede maal een vergunning voor een 

verkorte werkweek wordt gegeven, dan zal over het al dan niet toekennen van een suppletie overleg 

worden gevoerd tussen de betrokken werkgever en de vakorganisaties. Het initiatief voor een dergelijk 

gesprek dient alsdan uit te gaan van de werkgever. 

 L. WAGW 

   Met inachtneming van het bepaalde in de Wet arbeid gehandicapte werknemers zal de werkgever bij 

de aanstelling en tewerkstelling zoveel als redelijkerwijs mogelijk is gelijke kansen bieden aan 

gehandicapten en niet-gehandicapten. Werkgever zal ernaar streven gehandicapte werknemers op 

passende wijze te werk te stellen. 

   Werkgever zal in overleg met de ondernemingsraad nadere invulling geven aan procedures, verband 

houdend met de uitvoering van de WAGW. In dit kader zal ook worden bekeken welke arbeidsplaatsen 

als zodanig kunnen worden aangeduid en welke voorzieningen daartoe zouden kunnen worden 

getroffen.

M. Opleiding en scholing 

   Werkgever erkent de noodzaak om, gelet op de voortschrijdende ontwikkelingen binnen de bedrijfstak 

en de onderneming en de invloed die hiervan uitgaat op de organisatiestructuur respectievelijk de 

inhoud van functies, de werknemers faciliteiten aan te bieden ter ondersteuning bij hun ontwikkeling als 

werknemer. De toe te kennen faciliteiten zullen er op gericht zijn de werknemer de gelegenheid te 

bieden aanvullende opleidingen te volgen, teneinde zich die kennis eigen te maken die voor het goed 

vervullen van de huidige of eventueel andere functie, noodzakelijk is.

   Bavaria zal een inhoudelijk scholingsplan opstellen gericht op functiegerichte scholing, met als 

uitgangspunt dat alle groepen werknemers recht hebben op scholing. In principe wordt de 
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functiegerichte scholing binnen werktijd gevolgd. Voor zover deze scholing buiten werktijd plaatsvindt, 

zullen deze uren worden vergoed tegen 100% uurloon, zonder overwerkvergoeding. 

N. Oudere werknemers 

   De werknemer van 45 jaar en ouder kan op vrijwillige basis iedere twee jaar een medische keuring 

ondergaan. Deze vindt plaats in eigen tijd en voor rekening van de werkgever. 

   Oudere medewerkers met voldoende kennis en ervaring terzake kunnen worden gevraagd jongere 

collega’s in te werken. 

Artikel 22 Algemene verplichtingen van de vakverenigingen 

1. De vakverenigingen verplichten zich deze collectieve arbeidsovereenkomst te goeder trouw te zullen 

nakomen.

2. De vakverenigingen verbinden zich met alle hun ten dienste staande middelen nakoming van deze 

overeenkomst door hun leden te zullen bevorderen, generlei actie te zullen voeren of te bevorderen welke 

beoogt wijziging te brengen in deze overeenkomst op een andere wijze dan omschreven in artikel 26. 

3. De vakverenigingen zullen bevorderen, dat hun leden een individuele arbeidsovereenkomst tekenen, 

waarin deze overeenkomst en het in artikel 25 genoemde bedrijfsreglement van toepassing worden 

verklaard.

Artikel 23 Algemene verplichtingen van de werknemers 

1. De werknemer verplicht zich: 

 a. de belangen van de werkgever als een goed werknemer te behartigen. 

 b. andere dan hun normale arbeid te verrichten, wanneer dit, ter beoordeling van de werkgever,  

  voor een goede bedrijfsfunctionering noodzakelijk is en voorzover deze arbeid redelijkerwijs van de 

  werknemers kan worden verlangd. 

 c. ook buiten de op de arbeidslijst aangegeven uren arbeid te verrichten, tenzij duidelijk blijkt dat

  aanmerkelijke belangen van de werknemer zich  hiertegen verzetten. 

 d. zich te houden aan de bepalingen van deze overeenkomst en van het door de werkgever in

  overleg met de ondernemingsraad vastgestelde  bedrijfsreglement. 

2. De werknemer is gehouden zich periodiek volgens de ter zake geldende voorschriften te laten keuren 

door een door de werkgever aan te wijzen arts. 

3. Het is de werknemer, zonder toestemming van de werkgever, verboden enigerlei betaalde arbeid voor 

derden te verrichten of als zelfstandige een nevenbedrijf te voeren. De werkgever is bevoegd een 

werknemer die dit verbod overtreedt zonder behoud van salaris te schorsen, overeenkomstig de 

bepalingen van het bedrijfsreglement, en in geval van herhaling op staande voet te ontslaan. 

 De werknemer die arbeidsongeschikt wordt als gevolg van arbeid voor derden, verliest elke aanspraak op 

de in artikel 17 geregelde aanvullingen op de wettelijke uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid. 

4. De werknemer is gehouden tot geheimhouding ten aanzien van alles wat hem ten gevolge van zijn 

dienstbetrekking bekend wordt, zoals bijvoorbeeld omtrent de inrichting van het bedrijf, de grondstoffen, 

bewerking daarvan en de produkten. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de dienstbetrekking. 
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5. De werknemer is verplicht zich te houden aan de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen en de 

persoonlijke veiligheidsmiddelen te gebruiken. 

Artikel 24 Indienstneming en ontslag 

1. Bij het aangaan van elke dienstbetrekking geldt wederzijds een proeftijd als bedoeld in Boek 7 artikel 676 

BW, te weten: 

 - 1 maand bij een arbeidsovereenkomst korter dan 2 jaar; 

 - 2 maanden bij een arbeidsovereenkomst van 2 jaar of meer. 

 Voor de werknemer die bij de werkgever in dienst treedt en direct voorafgaand twee maanden of langer 

als uitzendkracht in dezelfde functie bij de werkgever werkzaam was, geldt geen proeftijd. 

2. Onverminderd het hiervoor bepaalde, wordt de dienstbetrekking aangegaan voor tenminste gemiddeld 8 

uur per week: 

 a. hetzij voor onbepaalde tijd; 

 b. hetzij voor een bepaalde tijdsduur; 

 c. hetzij voor het verrichten van een bepaald geheel van werkzaamheden; 

 d. hetzij voor het verrichten van werkzaamheden van tijdelijke aard. In de individuele 

arbeidsovereenkomst wordt vermeld welke dienstbetrekking van toepassing is. Indien deze 

vermelding ontbreekt, wordt de dienstbetrekking geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan. 

3. De inzet van werknemers op uitzendbasis of via een bepaalde tijdcontract (CAO Artikel 24 lid 3) wordt 

conform de wettelijke regelingen verruimd van 2 contracten of 2 jaar naar 3 contracten of 3 jaar. 

4. Behoudens in geval van ontslag op staande voet wegens een dringende reden in de zin van boek 7 e 

artikelen 678  en 679 BW en behoudens tijdens of bij het einde van de proeftijd als bedoeld in lid 1, in 

welke gevallen de dienstbetrekking wederzijds onmiddellijk kan worden beëindigd, neemt de 

dienstbetrekking een einde: 

 a.  voor werknemers voor onbepaalde tijd in dienst: 

  1.  door opzegging door de werkgever : 

     - met een termijn van 2 maanden bij een dienstverband van minder dan 10 jaar 

     - met een termijn van 3 maanden bij een dienstverband van 10-15 jaar 

     - met een termijn van 4 maanden bij een dienstverband langer dan 15 jaar. 

  Voor werknemers van 45 jaar en ouder blijven de oorspronkelijke opzegtermijnen van kracht, te weten 

13 weken verhoogd met een week voor elk vol jaar dienstverband, voor welke verlenging een maximum 

termijn geld van 13 weken. 

  2.  door opzegging door de werknemer : 

     - met een termijn van 1 maand. 

   3.   De opzegging dient zodanig te geschieden, dat  het einde van het dienstverband samenvalt met  

  het einde van een 4-weekse betaalperiode. 
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 b.  voor werknemers voor een bepaalde tijdsduur in  dienst: op de laatste dag van het tijdvak, 

genoemd  in de individuele arbeidsovereenkomst, dan wel  op het tijdstip, bepaald op grond van boek 7 

artikel

    667 en 668 eerste lid van het BW, tenzij het bepaalde in lid 3 van dit artikel van toepassing is. 

 c. voor werknemers in dienst voor het verrichten van een bepaald geheel van werkzaamheden: bij het 

 beëindigen van de werkzaamheden, waarvoor de werknemer is aangenomen, tenzij het bepaalde in 

 lid 3 van dit artikel van toepassing is. 

 d.  voor werknemers in dienst voor het verrichten van werkzaamheden van tijdelijke aard: door 

 opzegging door de werkgever of de werknemer  met een termijn van één dag tegen elke dag der 

 maand, met dien verstande dat deze termijn na  twee maanden dienstverband één week tegen 

 elke dag der maand bedraagt, tenzij het bepaalde in lid 3 van dit artikel van toepassing is. 

5. a. Het bepaalde in het derde lid van Boek 7 artikel 668 BW is niet van toepassing (opzeggingsvereiste 

 voortgezette dienstbetrekking voor bepaalde tijd  aangegaan). 

 b. Indien een voor bepaalde tijd aangegane dienstbetrekking is voortgezet, zal de werkgever aan de 

werknemer één week voor het tijdstip waarop de aldus voortgezette dienstbetrekking van rechtswege 

eindigt, hiervan schriftelijk mededeling doen, tenzij het bepaalde in lid 3 van dit artikel van toepassing 

is.

6. Het bepaalde in boek 7 artikel 669  derde lid BW (opzeggingsverbod tijdens arbeidsongeschiktheid) is 

voor werknemers, als bedoeld in lid 2 sub b, c en d van dit artikel, alsmede voor pensioengerechtigde 

werknemers niet van toepassing. 

7. De dienstbetrekking tussen de werkgever en de werknemer eindigt van rechtswege op de laatste dag van 

de maand waarin de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt, zonder dat hiertoe enige opzegging is vereist. 

8. Indien in afwijking van het in lid 7 bepaalde de dienstbetrekking wordt voortgezet dan wel 

pensioengerechtigde werknemers en ouder in dienst worden genomen, zal een opzeggingstermijn van 

één maand gelden, met dien verstande, dat het dienstverband slechts zal kunnen worden beëindigd tegen 

het einde van de kalendermaand. 

Artikel 25 Bedrijfsreglement

De werkgever is bevoegd een bedrijfsreglement in te voeren, houdende nadere regelen ten aanzien van de 

arbeid in het bedrijf. Het bedrijfsreglement wordt in overleg met de ondernemingsraad vastgesteld. 

Artikel 26 Tussentijdse wijzigingen

1. In geval van ingrijpende veranderingen in de algemene sociaal-economisch verhoudingen in Nederland 

zijn partijen bevoegd ook tijdens de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst wijzigingen in de 

salarisbepalingen aan de orde te stellen. 
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2. In geval tussen partijen verschil van mening bestaat over de vraag of er inderdaad sprake is van 

ingrijpende veranderingen in de algemene sociaal-economische verhoudingen in Nederland zal over deze 

vraag binnen 4 weken een advies aan de Stichting van de Arbeid worden gevraagd dat partijen zal 

binden.

3. Indien over de voorgestelde wijzigingen binnen twee maanden nadat deze aan de orde zijn gesteld geen 

overeenstemming wordt bereikt, is de partij welke de wijzigingen heeft voorgesteld, gerechtigd deze 

collectieve arbeidsovereenkomst met een termijn van één maand per aangetekend schrijven aan alle 

overige partijen op te zeggen. 

Artikel 27 Duur van de collectieve arbeidsovereenkomst 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2005 en eindigt op 30 juni 2007 van 

rechtswege, derhalve zonder dat enige opzegging is vereist.

Aldus overeengekomen en getekend ter respectieve woonplaatsen: 

Partij ter ene zijde:

- Bavaria N.V.  

Partijen ter andere zijde: 

- FNV Bondgenoten

- CNV Bedrijvenbond 
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Bijlage I 
Functierangschikking (oude functies waarvan een groot deel al niet meer bestaand) 

BIJLAGE I            Functierangschikking 

Afdeling       Functiegroep 

Mouterij 
  Silomedewerker      E 
  Dagmouter              E 
  Ploegenmouter       F 
  Onderhoudsmonteur A     F 
  Administratief medewerker     F 
  Bedrijfslaborant       G 

  Elektriciën A      G 
  Voorman elektro      H 

Brouwerij 
  Operator vatenafdeling      D 
  Onderhoudsmonteur A      F 
  Voorwerker vatenlijn     F 

  Procesoperator       F 
  Elektriciën A      G 
  Voorman MTD      G 
  1e Procesoperator     G 
  Programmeur/elektromonteur/storingsmonteur  G 

Bottelarij/LMK

  Operator C       C 
  Monsterwegbrenger     C 
  Operator B       D 
  Smeerder    D 
  Operator A       E 
  Draaier/frezer/machinebankwerker    E 
  Stafmedewerker kwaliteitsdienst     E 
  Tapper/voorwerker      F 
  Onderhoudsmonteur A      F 
  Procesoperator mengkamer     F 
  Magazijnbeheerder elektro    F 
  Elektriciën B      F 
  Kwaliteitscontroleur      F 
  Allround kwaliteitsmedewerker    G 
  Lijncoördinator      G 
  Elektriciën A      G 
  Chef technische dienst     G 
  Coördinator personeel   H 
  Coördinator technische dienst en elektro   H 
  Voorman elektro      H 
  Voorman MTD      H 

Fysieke Distributie 
  Medewerker acculaadruimte    C 
  Heftruckchauffeur   C 
  Heftruckchauffeur/controleur/beheerder   D 
  Meewerkend voorman     E 
  Secretarieel medewerker     E 
  Vrachtwagenchauffeur     E 
  Voorraadbeheerder retouremballage   E 
  Coördinator intern transport    F 
  Administratief medewerker export   F 
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  Voorraadbeheerder gereed product   F 
  Assistent transportplanner    F 
  Secretaresse expeditie     F 
  Expeditieplanner     G 
  Stafmedewerker transportmiddelen   G 
  Administratie/logistiek medewerker   G 
  Transportplanner expeditie   G 
  Hoofd intern transport     H 

Verkoop 
  Magazijnmedewerker/heftruckchauffeur   D 
  Medewerker binnendienst    E 
  Secretaresse       F 
  Commercieel medewerker   G 

Horeca 
  Bijrijder   C 
  Afdelingsassistent     C 
  Medewerker magazijn horeca service   C 
  Magazijnmedewerker/heftruckchauffeur   D 
  Chauffeur/bezorger/evenementenverzorger   E 
  Transportplanner     E 
  Administratief planningsmedewerker   E 
  Secretarieel medewerker   E 
  Chauffeur winkel     E 
  Chauffeur horeca    E 
  Tankwagenchauffeur     E 
  Administratief medewerker    E 
  Telefonist/receptionist     E 
  Magazijnchef       F 
  Onderhoudsmonteur evenementen   F 
  Administratief medewerker horeca    F 
  Medewerker telefonische verkoop/orderverwerking  F 
  Secretaresse       F 
  Servicemonteur       F 
  Werkvoorbereiding/planner     F 
  Algemeen medewerker     F 
  Assistent hoofd horeca service    H 
  Stafmedewerker fed/horeca    H 

Bedrijfsbureau 
  Heftruckchauffeur/controleur/beheerder    D 
  Administratief medewerker magazijn   E 
  Administratief medewerker goederenontvangst  F 
  Medewerker bedrijfsbureau    F 
  Coördinator goederenontvangst     F 
  Logistiek medewerker bedrijfsbureau   G 

FED/Administratie 
  Kassier       D 
  Assistent administratief medewerker crediteuren  E 
  Medewerker debiteuren B     E 
  Administratief medewerker B facturering    E 
  Administratief medewerker    E 
  Administratief medewerker crediteurenadministratie  F 
  Medewerker debiteuren A     F 
  Administratief medewerker export    F 
  Administratief medewerker assurantie- en bankzaken  F 
  Administratief medewerker A facturering    F 
  Assistent debiteurenbeheer    G 
  Beheerder douanedocumenten   G 
  Hoofd factureringsafdeling    H 
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P&O
  Administratief/secretarieel medewerker P&O  F 
  Medewerker personeel- en salarisadministratie   G 

Energiebeheer 
  Waterzuiveringstechnicus     F 
  Elektriciën A   G 
  Technisch coördinator energie    G 

Centraal laboratorium/R&D 
  Laborant       E 
  Analist        F 
  1e Analist      H 

Algemene Zaken 
  Medewerker keuken      B 
  Medewerker postkamer      C 
  Medewerker bedrijfskantine     C 
  Telefonist/receptionist      D 
  Koerier/directiechauffeur      E 
  Coördinator koeriersdienst     E 
  Secretaresse    F 

Secretariaat RvB 
  Secretaresse       F 

Inkoop 
  Administratief medewerker inkoop    F 

KAM 
  Corveeër      C 
  Kwaliteitsdienstmedewerker    E 
  Medewerker brandpreventie en veiligheid   F 

Engineering 
  Elektrotechnisch tekenaar/ontwerper   G 
  Bouwkundige/tekenaar     G 
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Bijlage II

        

        

Salarisschalen per 4 weken ingaande 22 mei 2006 ( verhoging 0,50 % )

        

        

"Functiejarenschaal"       

        

        

A B C D E F G H

        

X01 1.297 1.324 1.356 1.394 1.451 1.541 1.634 1.798 
        

X02 1.369 1.397 1.431 1.471 1.531 1.626 1.725 1.898 
        

0 1.442 1.471 1.506 1.549 1.612 1.712 1.815 1.998
        

1 1.462 1.493 1.529 1.577 1.643 1.747 1.859 2.046 
        

2 1.480 1.514 1.555 1.609 1.668 1.782 1.901 2.096 
        

3 1.503 1.535 1.577 1.634 1.698 1.814 1.940 2.146 
        

4 1.525 1.557 1.605 1.663 1.731 1.851 1.983 2.197 
        

5 1.544 1.582 1.628 1.691 1.757 1.884 2.025 2.246 
        

6 1.565 1.606 1.655 1.720 1.787 1.921 2.068 2.297 
        

7 1.588 1.629 1.684 1.749 1.815 1.955 2.111 2.347 
        

8 1.611 1.651 1.711 1.777 1.845 1.985 2.155 2.397 
        

9   1.741 1.808 1.875 2.021 2.197 2.449 
        

10    1.836 1.906 2.052 2.237 2.498 
        

11     1.936 2.087 2.280 2.548 
        

12      2.120 2.321 2.594 
        

13       2.360 2.644 
        

14        2.693 
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BIJLAGE III 

Regeling partieel leerplichtigen 

a. Voor een werknemer, die partieel leerplichtig is, geldt dat de in de collectieve arbeidsovereenkomst 

vastgestelde normale werktijd voor hem naar evenredigheid wordt verminderd met het aantal uren, 

waarop hij aan de verplichtingen van de leerplicht voldoet. Over deze tijd is geen salaris verschuldigd en 

geldt dat het in de collectieve arbeidsovereenkomst vastgestelde salaris voor hem naar evenredigheid 

wordt verminderd. 

b. Het aantal in de collectieve arbeidsovereenkomst bepaalde basis vakantiedagen zal met inachtneming 

van de relatie, die bestaat tot de normale werktijd van betrokkene, in evenredigheid voor hem worden 

verminderd.

c. Op de dag waarop een werknemer een onderwijsinstelling bezoekt of zou hebben moeten bezoeken of 

van die instelling vakantie geniet, kan hij niet verplicht worden in de onderneming werkzaam te zijn. 

d. In geval een werknemer toch op een van de in c. bedoelde dagen vrijwillig arbeid verricht, zal hij daarvoor 

het normale voor een dag geldende salaris ontvangen (zonder overwerktoeslag). Pas als de voor die dag 

in de onderneming volgens dienstrooster geldende arbeidstijd wordt overschreden, gaat de dan geldende 

overwerktoeslag in. 

 Het werken op een zogenaamde schooldag of een schoolvakantiedag brengt geen wijziging in het 

berekende aantal vakantiedagen, zoals bepaald in b. 
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BIJLAGE IV 

Beroepsprocedure functie-indeling 

1. Aan iedere werknemer wordt door de werkgever schriftelijk mededeling gedaan van de functie waarin hij 

is aangesteld van de voor zijn functie geldende omschrijving en van zijn groepsindeling. 

2. Indien een werknemer het niet of niet meer eens is met de beschrijving van de functie waarin hij is 

aangesteld en/of bezwaar heeft tegen zijn indeling, dient hij eerst te streven naar een oplossing van het 

bezwaar langs de normale weg binnen de brouwerij (directe chef, naast hogere chef, directie of haar 

gemachtigde(n)).

3. Indien langs de in lid 2 aangegeven weg niet binnen 2 maanden een bevredigende oplossing wordt 

verkregen, kan de werknemer zijn bezwaar voorleggen aan de vakorganisatie waarbij hij is aangesloten, 

dan wel aan de directie. In overleg met de betrokken werknemer kan het bezwaar worden voorgelegd aan 

de vakorganisatiedeskundigen. 

 Deze nemen de klacht in behandeling en stellen een onderzoek in, waarbij de deskundigen namens het 

bedrijf aanwezig zijn. 

4. De uitspraak van deze deskundigen is bindend. 

5. Indien bovengenoemde beroepsprocedure zou leiden tot een hogere inschaling, zullen eventuele 

salarisconsequenties voor de betreffende werknemer terugwerkende kracht hebben tot de datum van 

formele indiening van het protest. 
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BIJLAGE V 

 Regeling Vrijwillig Vervroegd Uittreden 

VUT-reglement van Bierbrouwerij

Bavaria N.V. te Lieshout 
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Artikel 11 Begripsomschrijvingen

1.  stichting: de Stichting Pensioenfonds Bavaria; 

2.  werkgever: Bierbrouwerij Bavaria N.V. te Lieshout; 

3.  werknemer: elke werknemer die een arbeidsovereenkomst (in de zin van Boek 7 artikel 610 BW) met de 

werkgever is aangegaan, voor zover hij valt onder de cao. 

4.  pensioendatum: de eerste van de maand waarin de deelnemer de 65-jarige leeftijd (zou hebben) bereikt; 

5.  VUT-regeling: de regeling betreffende Vrijwillig Vervroegde Uittreding; 

6.  reglement: het reglement van de VUT-regeling. 

Artikel 2 Deelnemerschap

Aan de VUT-regeling die uitgevoerd wordt door de stichting kunnen deelnemen werknemers die op 1 januari 

1999 in dienst waren van werkgever, en 50 jaar of ouder zijn en die: 

1. a. gedurende de laatste 10 jaren onmiddellijk voorafgaande aan het moment van deelneming 

ononderbroken in dienstverband werkzaam zijn geweest bij de werkgever behoudens: 

   1. een onderbreking wegens arbeidsongeschiktheid; 

   2. een onderbreking van niet meer dan 3 maanden; 

   3. andere onderbrekingen van beperkte duur buiten hun schuld, zulks ter beoordeling van de

    werkgever;  

 b. ten minste 50% van de normale arbeidstijd bij de werkgever werkzaam zijn geweest; 

 c. niet een volledige uitkering krachtens de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen,

 Werkloosheidswet dan wel de Ziektewet ontvangen; 

 d. niet onder een afvloeiingsregeling of non-activiteitsregeling vallen; 

 e. het dienstverband onherroepelijk beëindigen. 

2. a. De deelneming vangt, na een daartoe gedaan verzoek, aan op de eerste van de maand waarin de

  VUT-gerechtigde leeftijd valt. 

 b. Tot 1 januari 1999 geldt een uittredingsleeftijd van 60 jaar. 

 c. Vanaf 1 januari 1999 geldt het volgende: 

   - Voor werknemers geboren in 1944 of eerder geldt een uittredingsleeftijd van 60,5 jaar. 

   - Voor werknemers geboren in 1945 en 1946 geldt een uittredingsleeftijd van 61 jaar. 

   - Voor werknemers geboren in 1948 en 1947 geldt een uittredingsleeftijd van 61,5 jaar. 

 d. Indien een werknemer later wil uittreden dan op de voor hem geldende uittredingsleeftijd, zal het

   deelnemerschap slechts op een aantal volle maanden voorafgaand aan de pensioendatum

    kunnen aanvangen. 

Artikel 3 Aanvraag tot deelneming

Het verzoek tot deelneming dient zes maanden voor de gewenste aanvangsdatum aan de werkgever te 

worden gedaan. De werkgever draagt er zorg voor dat deze aanvraag ten minste vijf maanden voor de 

datum van uitdiensttreding in het bezit van de stichting is. 
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Artikel 4 Rechten van de deelnemer 

1. De deelnemer heeft met inachtneming van de bepalingen van dit reglement jegens de stichting recht op 

een VUT-uitkering van 80% van zijn laatst genoten inkomen. 

 De uitkering waarin de vakantietoeslag is opgenomen zal in maandelijkse termijnen door de stichting 

worden gedaan. 

2. De VUT-uitkering wordt aangepast aan algemene loonmaatregelen in de onderneming van de werkgever. 

3. Onder het laatst genoten inkomen wordt verstaan het laatst genoten vaste salaris op jaarbasis, inclusief 

vakantietoeslag, eventuele eindejaarsuitkering, eventuele ploegentoeslag en eventuele persoonlijke 

toeslag.

4. Indien een deelnemer, wanneer hij niet vervroegd was uitgetreden, een dienstjubileum zou hebben 

bereikt, ontvangt hij de bij dit jubileum behorende uitkering overeenkomstig de terzake bij de werkgever 

geldende regeling. 

5. De werkgever zal de door hem ten behoeve van zijn werknemers getroffen pensioenregeling voor de 

deelnemer tot de pensioendatum voortzetten op basis van de pensioengrondslag die is vastgesteld bij de 

aanvang van zijn deelneming aan de VUT-regeling. 

6. De werkgever zal zijn aandeel in de ziekenfondsverzekering van de werknemer c.q. zijn bijdrage in de 

door hem ten behoeve van de werknemer dan wel door de werknemer zelf getroffen 

ziektekostenverzekering voor de deelnemer tot de pensioendatum voortzetten. 

7. De VUT-uitkering is niet afkoopbaar, ook niet in het geval van emigratie.

 Bij transfer van de VUT-uitkering naar het emigratieland zullen de hiermee verband houdende kosten op 

de VUT-uitkering in mindering worden gebracht. 

Artikel 5 Inhoudingen

Op de uitkeringen worden door de stichting de navolgende inhoudingen toegepast: 

a. de door de deelnemer verschuldigde loonbelasting/premie Volksverzekeringen; 

b. de premie voor de zorgverzekering. 

c.  de werknemersbijdrage in de voor de deelnemer geldende pensioenregeling. 

Artikel  66 Financiële verplichtingen van de stichting 

De stichting neemt voor haar rekening: 

a. Het werkgeversaandeel in de premies voor de zorgverzekering c.q. voor die medewerkers, die per 

1.1.2006 gebruik maken van de VUT 

b. het werkgeversaandeel in de premie voor de voor de deelnemer geldende pensioenregeling. 

Artikel 7 Samenloop van uitkeringen 

Indien een deelnemer aanspraken heeft op uitkeringen van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 

Werkloosheidswet dan wel de Ziektewet, worden deze uitkeringen op de VUT-uitkering in mindering 

gebracht. De deelnemer is verplicht deze uitkeringen of latere wijzigingen daarin aan de stichting te melden. 
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Artikel 8  Verrichten van arbeid 

Indien een deelnemer tegen beloning werkzaamheden laat verrichten is hij verplicht dit te melden aan de 

stichting. De uit deze werkzaamheden genoten inkomsten worden in mindering gebracht op de VUT-

uitkering.

Artikel 9 Beëindiging of terugvordering van de VUT-uitkering 

1. De VUT-uitkering wordt beëindigd: 

    -  op de pensioendatum; 

   -  bij overlijden van de deelnemer. 

2. Bij overlijden van de deelnemer wordt de uitkering nog voortgezet tot en met de laatste dag van de tweede 

maand volgend op die waarin het overlijden plaatsvindt. De voortgezette uitkering wordt in een bedrag 

ineens uitgekeerd. 

3. Indien ten onrechte een uitkering is betaald of indien te veel is betaald doordat de deelnemer de in de 

artikelen 7 en 8 bedoelde meldingsplicht niet is nagekomen, zal de stichting de uitkering respectievelijk het 

te veel betaalde terugvorderen. 

Artikel 10 Financiering van de VUT-regeling 

1. In de door de werkgever met de stichting gesloten overeenkomst inzake deelneming in de stichting is de 

financiering van de VUT-regeling opgenomen. 

 Voor de financiering van deze regeling draagt de werknemer (vanaf 1 januari 1999 uitsluitend de 

werknemer die geboren is in 1948 of eerder) bij ter grootte van 0,54% van het periode-inkomen. 

2. De werkgever kan de in de overeenkomst voorziene betalingen aan de stichting verminderen of geheel 

staken indien naar zijn oordeel bedrijfsbelang dit noodzakelijk maakt als gevolg van een ingrijpende 

wijziging van omstandigheden. Wordt van dit recht gebruik gemaakt dan zal de VUT-regeling voor 

toekomstige deelnemers aan de gewijzigde omstandigheden worden aangepast. 

Artikel 11 Controle

De stichting zal periodiek controle uitoefenen op de naleving van de voorwaarden. 

Artikel 12 Onvoorziene gevallen 

In onvoorziene gevallen beslist het bestuur van de stichting. 
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Bijlage VI

ARBEIDSVOORWAARDEN HOLLAND MALT BV 

1. Er komt één basis CAO Holland Malt BV met de volgende clausules : 
a.  de CAO HMBV “volgt” voor de mouterij in Lieshout geheel de  CAO voor Bavaria. 
b. de CAO HMBV “volgt” voor de mouterij in Eemshaven de CAO voor Bavaria met uitzondering 

van een aantal specifieke regelingen, zoals al eerder overeengekomen en zoals hieronder 
uiteengezet.

2. Voor werknemers in Lieshout, die na 1 juli 2006 in dienst komen gelden de afspraken die voor de 
mouterij in Lieshout van toepassing zijn met uitzondering van  vaste en variabele EVU en 
leeftijdsdagen. Hiervoor gelden de regels  mouterij Eemshaven. 

Specifieke uitzonderingen Mouterij Eemshaven 

Op basis van de bij de indiensttreding van de mouters voor de Eemshaven op individuele basis reeds 
overeengekomen en vervolgens in het overleg met vakorganisaties door partijen geaccordeerd, zullen de 
volgende afwijkingen van de huidige Bavaria CAO voor de Eemshaven van toepassing zijn : 
a.. de ploegentoeslag wordt opgesteld op basis van de roosters, zoals die draaien in de Eemshaven. De 

mouters ontvangen gedurende 13 periodes iedere periode minimaal 28,5% ploegentoeslag 
(ongeacht het aantal vrije dagen dat is genoten en de hoeveelheid overwerk dat is geweest). 

b. de salarisverhogingen per 1 januari van ieder jaar vinden plaats op basis van beoordeling van de 
prestaties van de mouters, i.e. de verhogingen zijn afhankelijk van die prestaties en kunnen dus 
variëren.

c. vanwege de 37-urige werkweek, die uit de Eemshaven-roosters volgen, hebben de mouters geen 
recht op vaste noch variabele EVU. 

d. de opbouw van leeftijdsdagen worden, zolang geen ander systeem van toepassing is, vereenvoudigd 
naar : 

  Als 50 jaar : 1 dag extra verlof 

  Als 53 jaar : 2 dagen extra verlof 

  Als 56 jaar : 3 dagen extra verlof 

  Als 59 jaar : 4 dagen extra verlof 

  Als 62 jaar : prepensioen of 5 dagen extra verlof 
e. huisdronk : wordt apart voor de medewerkers geregeld. 

Wijzigingen in de Bavaria CAO zullen worden geacht rechtstreeks door te werken voor de Holland Malt CAO 
in beide locaties, tenzij aparte afspraken daarover worden gemaakt. 
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Bijlage VII 

Verdere afspraken tot 1.7.2007 

a. Ter verhoging van de flexibiliteit van Bavaria zal verder onderzocht worden op welke afdelingen de 

efficiency     kan worden verhoogd door gebruik te maken van een meer flexibel gebruik van arbeidstijden en 

werkroosters. Vakorganisaties zullen nauw betrokken worden bij (de keuze van) dergelijke initiatieven.

b. Partijen zullen na het Project Betrokkenheid met elkaar van gedachten wisselen over de wijze van inzet 

van de factor arbeid, waaruit een betere balans tussen de belangen van de werkgever en de werknemers 

zou kunnen voortkomen. Dit onderwerp zal zijn raakvlakken hebben naar het gehele sociale beleid van 

Bavaria en de totale CAO en zal het denkproces over de positie van de factor arbeid in alle lagen van de 

organisatie stimuleren.


