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Aanhef

Cordares Holding te Amsterdam 
als partij ter ene zijde en vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur van Cordares, en

FNV Bondgenoten, te Utrecht; 
De Unie, te Culemborg; 
ieder afzonderlijk en gezamenlijk als partijen ter andere zijde,

zijn de navolgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan, daarbij als uitgangspunt 
nemende dat, met het oog op de behartiging van de belangen van de werknemers, een 
goede communicatie tussen de vakverenigingen en de werkgever, in het bijzonder ten 
aanzien van de algemene gedragslijn op het gebied van personeelsbeleid, van grote 
betekenis wordt geacht. 

Ondertekening

Aldus getekend te Amsterdam, ………….2008 

- Partijen ter ene zijde: 
Namens deze partijen: 

Raad van Bestuur, 
Voorzitter dr. A.W.I.M. van der Wurff 

- Partijen ter andere zijde: 

FNV Bondgenoten: 

bestuurder, J.P. Veenhuizen 

De Unie: 
Voorzitter, J.P.H. Teuwen 

Bestuurder, J. van Drogen 
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1 Inleiding en algemene bepalingen 

1.1 Begripsbepalingen

In deze CAO wordt verstaan onder:  
Werkgever:   partij ter ene zijde voor werknemers die bij hem in dienst zijn;  
Vakvereniging(en):   partijen ter andere zijde;  
Werknemer:   iedere persoon die op arbeidsovereenkomst werkzaam is bij de 

werkgever, en met wie de werkgever blijkens een daartoe 
strekkende bepaling in de arbeidsovereenkomst - of anderszins 
schriftelijk - de toepassing van deze CAO uitdrukkelijk is 
overeengekomen;

Maandsalaris:  het voor de werknemer op maandbasis geldende schaalbedrag 
behorende bij de salarisschaal volgens welke hij wordt 
gesalarieerd;

Jaarsalaris:   het maandsalaris maal 12;  
Uursalaris:   het maandsalaris gedeeld door 165;  
Arbeidsduur op jaarbasis:  de basisarbeidsduur op jaarbasis bedraagt gemiddeld 38 uur per 

week maal 52.

1.2 Toepassing en werkingssfeer 

1. Behoudens het bepaalde in de overige leden van dit artikel gelden de arbeidsvoorwaarden 
opgenomen in deze overeenkomst voor iedere werknemer ingedeeld in de schalen  
A t/m L, behalve voor vakantiewerkers. Het is de werkgever geoorloofd in voor de 
werknemer gunstige zin af te wijken.  

2. Van het hoofdstuk over salariëring (h. 5) zijn de paragrafen over individuele variabele 
beloning (5.10) niet van toepassing op de arbeidsovereenkomst van de werknemer die 
werkzaam is in de buitendienst van Cordares Advies en Cordares Verzekeringen. 

3. Voor de werknemers ingedeeld in de schalen K en L en werknemers die werkzaam zijn in 
de buitendienst van Cordares Advies en Cordares Verzekeringen zijn de bepalingen m.b.t. 
ATV niet van toepassing, 

4. Het hoofdstuk over salariëring (h. 5) is niet van toepassing op de arbeidsovereenkomst 
met de werknemer die een werkervaringsplaats bekleedt. Zijn salaris zal overeenkomen 
met het geldend wettelijk minimumloon. Zodra echter sprake is van een volledig 
uitoefenen van een functie, zal het bij die functie behorende salaris worden toegekend.

5. Het hoofdstuk over overwerk (h. 6) is niet van toepassing op de arbeidsovereenkomst 
met de werknemer die hoger is ingedeeld dan functiegroep H.

6. Het hoofdstuk over overwerk (h. 6) is niet van toepassing op de arbeidsovereenkomst 
met de werknemer die een buitendienstfunctie bekleedt.

7. De werknemer met wie een arbeidsovereenkomst is aangegaan voor minder uren dan is 
vermeld in artikel 4.1, valt naar rato van zijn arbeidstijd onder de bepalingen van deze 
CAO, tenzij in de desbetreffende bepaling hiervan wordt afgeweken.  

1.3 Overgangsregeling

Behoudens door werkgever en werknemer uitdrukkelijk als gunstige afwijking van de CAO 
schriftelijk overeengekomen arbeidsvoorwaarden komen met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van deze CAO alle rechten en aanspraken die medewerkers aan (de 
nawerking van) eerdere collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen of konden ontlenen 
volledig te vervallen, tenzij in overleg met vakorganisaties een overgangsregeling is 
vastgesteld.
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1.4 Aansluitende dienstjaren 

1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op medewerkers die voor 1 april 2002 in dienst 
waren van SFB Groep. 

2. Dienstjaren direct aansluitend doorgebracht bij verschillende werkgevers van de Gak 
Groep, SFB Groep of Relan worden voor de toepassing van deze CAO beschouwd als te 
zijn doorgebracht in dienst van de laatste werkgever. Een onderbreking van een maand 
wordt daarbij als direct aansluitend aangemerkt.  

3. Dienstjaren opgebouwd voor 1 januari 1996 en doorgebracht bij een uitvoeringsorgaan 
van de sociale verzekeringen, worden eveneens voor de toepassing van deze CAO 
beschouwd als te zijn doorgebracht in dienst van de laatste werkgever, ingeval deze 
dienstjaren direct aansluiten aan dienstjaren op grond van lid 1.  
Onder uitvoeringsorgaan worden verstaan:  
- een bedrijfsvereniging;
- een sociaal fonds waarbij een bedrijfsvereniging in administratie is;  
- de vereniging Gemeenschappelijk Administratiekantoor;  
- de Gemeenschappelijke Medische Dienst.  
Het in het voorgaande lid bepaalde geldt niet voor:  
- de pensioenregeling, tenzij de regeling zelf dit nadrukkelijk bepaalt;
- het bepaalde in artikel 3.4 lid 7.  

1.5 Aanvang, duur, wijziging en beëindiging CAO 

1. Deze CAO is aangegaan voor de periode van 1 april 2008 tot en met 31 maart 2009, voor 
zover in de afzonderlijke artikelen niet anders is bepaald en eindigt van rechtswege door 
het verstrijken van de tijd waarvoor zij is aangegaan, tenzij lid 2 aan de orde is.  

2. Wanneer een der partijen tijdig de wens te kennen heeft gegeven wijzigingen te willen 
aanbrengen in één of meer van de bepalingen van de CAO en/of aanvullingen in de CAO 
en tussen de partijen omtrent de gewenste wijzigingen op de laatste dag van de in lid 1 
genoemde looptijd nog geen overeenstemming is bereikt, zal deze CAO geacht worden 
ongewijzigd te worden voortgezet tot het tijdstip, waarop overeenstemming is verkregen. 
Als dan wordt vastgesteld, per welke datum de wijzigingen en/of aanvullingen dienen in 
te gaan.

3. De bijlage van deze CAO wordt geacht een geïntegreerd onderdeel van deze CAO uit te 
maken.

4. Wanneer een der partijen op grond van een belangrijke tussentijdse ontwikkeling op 
sociaal-economisch gebied daartoe aanleiding aanwezig acht, zal overleg tussen partijen 
plaatsvinden omtrent een tussentijdse wijziging van de CAO. Mocht dit overleg niet tot 
overeenstemming leiden, dan is de partij, die het initiatief tot het overleg nam, bevoegd 
deze CAO met inachtneming van een opzegtermijn van één maand per het einde van een 
kalendermaand te beëindigen.  
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2 Verplichtingen werknemer en werkgever 

2.1 Algemene verplichtingen 

De werkgever en de werknemer dragen gezamenlijk zorg voor een goede verstandhouding in 
de onderneming in het algemeen en op de plaats van de arbeid in het bijzonder. 

2.2 Algemene verplichtingen van de werknemer  

1. De werknemer zal de werkzaamheden waarvoor hij wordt aangesteld, goed, zorgvuldig 
en accuraat verrichten.

2. De werknemer zal zich houden aan alle voor hem geldende regelingen, voorschriften en 
aanwijzingen. Deze zullen op voldoende duidelijke wijze bekendgemaakt worden.  

3. Indien de werkgever dit voor een goede voortgang van het werk noodzakelijk acht, is de 
werknemer gehouden tijdelijk andere dan zijn gewone werkzaamheden te verrichten, 
mits deze werkzaamheden gezien zijn persoon en omstandigheden in redelijkheid van 
hem kunnen worden gevergd.  

4. Wanneer de werknemer meent dat de hem tijdelijk opgedragen werkzaamheden gezien 
zijn persoon en omstandigheden in redelijkheid niet van hem kunnen worden gevergd, 
dan geeft hij, onverminderd zijn verplichting om die werkzaamheden te verrichten, 
daarvan kennis aan de werkgever.  

5. Indien de werknemer voor derden of als zelfstandige werkzaamheden wenst te 
verrichten, moet hij hieromtrent van tevoren overleg plegen met de werkgever. Deze kan 
de hiertoe vereiste toestemming verlenen indien naar zijn oordeel die voorgenomen 
nevenwerkzaamheden een goede uitoefening van de functie bij de werkgever niet 
belemmeren, en deze nevenwerkzaamheden niet onverenigbaar zijn met de belangen 
van de werkgever.  

6. De werknemer is verplicht tot geheimhouding van alle zaken ten aanzien waarvan hem 
geheimhouding is opgelegd of waarvan hij het vertrouwelijke karakter moet begrijpen.  

2.3 Algemene verplichtingen van de werkgever 

1. Voor zover een psychologisch of psychotechnisch onderzoek plaatsvindt, zal de 
werknemer desgewenst als eerste over de inhoud van het rapport worden geïnformeerd. 
Tenzij de werknemer daartegen bezwaar maakt, zal de werkgever hierna van de inhoud 
van het rapport kennis nemen. De werkgever is verplicht het rapport na drie jaar te 
vernietigen.  

2. De beleidslijn met betrekking tot het tewerkstellen van uitzendkrachten wordt in overleg 
met de ondernemingsraad vastgesteld, waarbij een dergelijke tewerkstelling niet in strijd 
mag zijn met een evenwichtige personeelsopbouw.

2.4 Schorsing

1. Bij herhaaldelijk niet nakomen van de algemene verplichtingen als vermeld in artikel 2.2 
kan de werkgever de betrokken werknemer schorsen met, voor iedere werkdag dat de 
schorsing duurt, inhouding van één vijfde deel van het dagsalaris. Deze schorsing mag 
niet langer duren dan tien werkdagen.  

2. De werkgever kan schorsing met inhouding van één vijfde deel van het dagsalaris 
toepassen ingeval het vermoeden bestaat van een ernstig vergrijp. Van deze beslissing 
staat beroep open op het scheidsgerecht, bedoeld in artikel 18.2 voor de in lid 5 van dat 
artikel genoemde werknemer. Blijkt het vermoeden dat tot schorsing heeft geleid onjuist, 
dan zal alsnog het ingehouden dagsalaris over de periode van schorsing worden 
uitbetaald.
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2.5 Verstrekking CAO  

1. De werkgever stelt de werknemer een exemplaar van deze CAO ter beschikking.  
2. CAO-partijen zullen de tekst van de CAO niet aan derden voor commercieel gebruik ter 

beschikking stellen.  

2.6 Bijdrage aan vakverenigingen 

Cordares zal de jaarlijkse vakbondsbijdrage vaststellen en uitkeren aan de hand van de norm 
die hiervoor is gesteld door de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN). 
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3 In- en uitdiensttreding 

3.1 Aanvang dienstverband 

De werknemer ontvangt bij de aanvang van zijn dienstverband een schriftelijke bevestiging 
van de met hem gesloten arbeidsovereenkomst. 
In de overeenkomst wordt verwezen naar de bepalingen in deze CAO en wordt voorts 
vastgelegd:

- de datum van aanvang van het dienstverband 
- de duur van het dienstverband (bepaalde of onbepaalde tijd); 
- de functie die de werknemer gaat uitoefenen, de functiegroep waarin de werknemer 

wordt ingedeeld, en zijn salaris; 
- de toegekende RSP (Relatieve Salaris Positie); 
- andere arbeidsvoorwaarden, voor zover deze niet in de CAO zijn geregeld; 
- de proeftijd; 
- de plaats waar de arbeid wordt verricht.  

3.2 Duur dienstverband 

1. Het dienstverband wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij met de werknemer een 
bepaalde tijd is overeengekomen.  

2. Indien de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, mag deze als regel 
de 36 maanden niet overschrijden.

3. Ongeacht de duur van de overeenkomst kan zowel bij de arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd als bij die voor onbepaalde tijd een proeftijd van maximaal twee maanden 
worden overeengekomen.  

3.3 Wijziging dienstverband 

Indien de arbeidsovereenkomst wijzigt, zal de werknemer een nieuwe schriftelijke 
bevestiging ontvangen. 

3.4 Oorzaken einde dienstverband 

Het dienstverband neemt een einde door:  
1. Opzegging door de werknemer of door de werkgever, nadat de laatste dag van de 

opzegtermijn is verstreken;  
2. Opzegging door de werkgever bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer in 

verband met het verstrijken van de termijn genoemd in artikel 11.7 lid 3.  
3. Het volledig deelnemen aan de pré-pensioenregeling; 
4. Het bereiken van de pensioenleeftijd als bedoeld in de pensioenregeling, met ingang van 

de dag waarop de aanspraak op pensioen ingaat;  
5. Het bereiken van de 65-jarige leeftijd, indien geen pensioenregeling op de betrokken 

werknemer van toepassing is, met ingang van de dag waarop betrokkene de 65-jarige 
leeftijd bereikt (of: met ingang van de eerste van de maand waarin de werknemer 65 
jaar wordt) (of: met ingang van de eerste van de maand volgend op de maand waarin de 
werknemer 65 jaar wordt);  

6. Overlijden van de werknemer, met ingang van de dag na overlijden;  
7. In afwijking van artikel 7.668a lid 2 BW eindigt in een reeks van voortgezette 

dienstverbanden voor bepaalde tijd die tezamen de duur van zesendertig maanden niet 
overschrijden, het laatste dienstverband voor bepaalde tijd na het verstrijken van de tijd 
waarvoor het dienstverband is aangegaan eveneens van rechtswege zonder dat enige 
opzeggingshandeling is vereist. 
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8. In afwijking van artikel 7.668a lid 2 BW wordt de periode, inclusief onderbrekingen van 
minder dan drie maanden, waarin een uitzendkracht voor Cordares heeft gewerkt 
voorafgaand aan een dienstverband bij Cordares, aangemerkt als slechts één 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in de zin van artikel 7:668a lid1 BW. Voor de 
toepassing van artikel 7:668a lid 1 BW wordt deze uitzendperiode echter volledig buiten 
beschouwing gelaten, indien de werknemer omtrent zijn arbeidsverleden bij Cordares 
onjuiste of  onvolledige inlichtingen heeft verstrekt. 

9. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter, met ingang van de dag die de 
rechter heeft bepaald;

10. Bij een dringende reden op de dag waarop de werknemer of de werkgever met redenen 
omkleed te kennen geeft de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang te 
beëindigen wegens een dringende reden;  

11. Het beëindigen van het dienstverband tijdens de proeftijd van ten hoogste twee 
maanden, op de dag binnen de twee maanden proeftijd waarop de werknemer of de 
werkgever het dienstverband beëindigt.

3.5 Opzegtermijn voor de werknemer 

De opzegging van een dienstverband voor onbepaalde tijd door de werknemer zal schriftelijk 
geschieden met inachtneming van de volgende opzegtermijnen: 
1.   ten aanzien van een werknemer in functiegroep A, B, C of D: één kalendermaand; 
2.   ten aanzien van een werknemer in functiegroep E t/m H: twee kalendermaanden; 
3.   ten aanzien van een werknemer in functiegroep I of hoger: drie kalendermaanden. 

3.6 Opzegtermijn voor de werkgever 

De opzegging van een dienstverband voor onbepaalde tijd door de werkgever zal schriftelijk 
geschieden met inachtneming van de volgende opzegtermijnen: 
1.   ten aanzien van een werknemer in functiegroep A t/m H: 
      - bij een diensttijd van twee jaar of minder: twee kalendermaanden; 
      - bij een diensttijd van meer dan twee jaar: drie kalendermaanden; 
      - bij een diensttijd van meer dan 15 jaar: vier kalendermaanden. 
2.   ten aanzien van een werknemer in functiegroep I of hoger: vier kalendermaanden. 

3.7 Opzegging dienstverband voor bepaalde tijd  

1. Tussentijdse opzegging van een dienstverband voor bepaalde tijd door de werknemer of 
de werkgever vindt, ongeacht de periode waarvoor dit dienstverband is aangegaan, niet 
plaats in de eerste twaalf maanden van het dienstverband.  

2. Het in lid 1 bepaalde is ook van toepassing op een verlengd dienstverband voor bepaalde 
tijd, zolang de opeenvolgende dienstverbanden de duur van 12 maanden niet hebben 
overschreden.

3. Tussentijdse opzegging door de werknemer of de werkgever van een dienstverband voor 
bepaalde tijd, dat voor langer dan twaalf maanden is aangegaan, geschiedt schriftelijk 
met inachtneming van de in artikel 3.5 en 3.6 genoemde opzegtermijnen. 
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4 Arbeidstijden

4.1 Arbeidstijden

1. De arbeidstijd van een werknemer bedraagt 40 uur per week. 
2. Door toepassing van de overeengekomen arbeidstijdverkorting bedraagt de arbeidstijd 

van een werknemer 38 uur per week, gemiddeld over een kalenderjaar gerekend. De 
arbeidstijdverkorting wordt genoten in de vorm van herkenbare vrije tijd met een omvang 
van 104 uur per jaar bij een voltijds dienstverband. Bij deeltijd dienstverbanden wordt de 
ATV naar rato toegekend. 

3. ATV wordt gepland en opgenomen in overleg met de leidinggevende. 
4. In geval van arbeidsongeschiktheid en zwangerschapsverlof wordt een evenredig deel van 

de ATV-uren in mindering gebracht op het totaal aantal ATV-uren op jaarbasis. 
5. De arbeidstijdverkorting wordt geacht gelijkmatig in de loop van het jaar genoten te 

worden.
6. De bepalingen inzake arbeidstijdverkorting gelden niet voor medewerkers in de 

buitendienst van Cordares Advies en -Verzekeringen en voor medewerkers met een 
functie ingedeeld in functiegroep K en hoger. 

7. Niet opgenomen ATV vervalt aan het einde van het kalenderjaar. 

4.2 Vaststelling arbeidstijd 

1. Bij het vaststellen van de arbeidstijden gelden, conform de standaardregeling van de 
Arbeidstijdenwet, als maximale gebruikelijke arbeidstijden 9 uur per werkdag, 45 uur per 
week en 520 uur per 13 weken.  

2. De aanvang-, rust- en beëindigingtijden worden door de werkgever vastgesteld in overleg 
met de ondernemingsraad.  

3. Individuele arbeidstijden worden in overleg met de werkgever vastgesteld. Daarbij zal de 
werkgever individuele vragen van werknemers toetsen aan de eisen van de 
bedrijfsvoering en aan de overige in dit artikel genoemde kaders. 

4. De gebruikelijke arbeidstijden liggen tussen 06.30 uur en 19.00 uur, de gebruikelijke 
werkdagen zijn maandag tot en met vrijdag. De werkgever zal ervoor zorgdragen dat de 
opgedragen werkzaamheden zo weinig mogelijk buiten de gebruikelijke arbeidstijd en de 
gebruikelijke werkdagen worden verricht. De werknemer kan niet worden verplicht op 
zondag te werken.  

5. Indien, met inachtneming van het bepaalde in lid 4, een werknemer in de buitendienst 
werkzaam, die niet in ploegendienst of 'verschoven-uren-dienst' werkzaam is, door de 
werkgever is aangewezen om op een zaterdag of een zon- of feestdag te werken, zal hem 
voor deze gewerkte uren een compensatie in vrije tijd worden verstrekt. Deze 
compensatie bedraagt voor ieder uur arbeid op zaterdag tot 17.00 uur 1,35 uur en voor 
ieder uur arbeid op zaterdag na 17.00 uur of op een zon- of feestdag 2 uur vrije tijd op 
een andere door de werkgever in overleg met de werknemer vooraf vastgestelde dag. 
Voor zover een dergelijke compensatie naar de mening van de werkgever binnen drie 
maanden niet mogelijk is, pleegt deze overleg met de werknemer over de wijze waarop 
de nog niet gecompenseerde uren zullen worden vergoed.  
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4.3 Arbeidstijd oudere werknemers 

1. Het is werknemers in de leeftijd van 60 tot en met 64 jaar, voor wie een arbeidstijd geldt 
als vermeld in artikel 4.1 lid 2 van dit hoofdstuk, toegestaan de volgende arbeidstijden 
aan te houden: 
- 60-jarigen: gemiddeld 36 uur per week; 
- 61-jarigen: gemiddeld 36 uur per week; 
- 62-jarigen: gemiddeld 34 uur per week; 
- 63-jarigen: gemiddeld 34 uur per week; 
- 64-jarigen: gemiddeld 32 uur per week.  

2. De tijd die men korter werkt ten opzichte van de in artikel 4.1 vermelde uren kan - in 
goed overleg met de werkgever - tussen de middag, aan het eind van de werkdag dan 
wel op weekbasis worden opgenomen, hetgeen voor 64-jarigen is vastgesteld op één dag.  

3. Voor het berekenen van overwerk wordt uitgegaan van de conform dit artikel 
verminderde arbeidstijd. 

4. Bij deeltijd dienstverbanden wordt de vermindering van arbeidstijden, zoals genoemd in 
lid 1, naar rato toegekend. 

4.4 Verlenging arbeidstijd 

1. De werknemer kan de werkgever verzoeken tijdens ATV-uren, zoals vastgelegd in artikel 
4.1, te werken. De werkgever honoreert dit verzoek, tenzij dat redelijkerwijs op grond 
van bedrijfsbelangen niet van de werkgever kan worden gevergd.  

2. De werknemer kan ervoor kiezen de uren die meer gewerkt worden als gevolg van de 
arbeidstijdverlenging, te laten uitbetalen dan wel in te zetten voor doelen conform het 
bepaalde in het keuzeplan in artikel 16 van deze CAO. 

3. Indien er sprake is van krimp / boventalligheid in (een deel van) de onderneming, dan 
kan de werkgever het bepaalde in dit artikel voor (dat deel van) de onderneming niet van 
toepassing verklaren.  

4.5 Ploegendienstregeling

De werkgever stelt het aantal ploegendiensten, de arbeidstijd per ploeg en in zijn 
algemeenheid de regeling voor verschoven uren vast in overleg met de ondernemingsraad. 
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5 Beloningsstructuur

5.1 Samenstelling beloningsstructuur 

De beloningsstructuur is als volgt samengesteld. 
Vaste inkomensbestanddelen: 

Maandsalaris
Vakantietoeslag 8% 

Variabele inkomensbestanddelen: 
Collectief variabel inkomen gebaseerd op resultaat Cordares:  0% tot 4% 
Variabel inkomen gebaseerd op individuele- / teamprestatie:  0%, 2%, 5%, 10% of 15% 

Na 1 januari 2009 wordt het variabel inkomen gebaseerd op individuele- / teamprestatie: 
0%, 2%, 6,5%, 10% of 15%. 

5.2 Grondslagen 

De beloningsstructuur is gebaseerd op de volgende grondslagen: 
De inhoud en de zwaarte van de functie bepaald met behulp van de Hay methode;  
Marktconformiteit; 
De bijdrage die werknemers leveren aan het realiseren van de doelstellingen van 
Cordares en de mate waarin de werknemer zijn competenties ontwikkeld; 
De performance van Cordares. 

1. De inhoud en de zwaarte van de functie komen tot uitdrukking in de indeling van de 
functie in een functiegroep, waaraan een salarisschaal is gekoppeld. Deze indeling wordt 
bepaald door de Indelingscommissie Functiewaardering m.b.v. de Hay-methode voor 
functie-evaluatie en –profilering aan de hand van een functiebeschrijving (zie verder 
hoofdstuk 17 Functiewaardering).

2. De mate waarin de beloning marktconform is, wordt vastgesteld door periodiek per 
salarisschaal de marktontwikkeling te vergelijken met de schaalverhogingen op grond van 
de CAO-onderhandelingen. Voorzover de marktontwikkeling hoger is dan de 
overeengekomen CAO verhogingen wordt de betreffende salarisschaal met het meerdere 
verhoogd. In beginsel zal deze markttoets eenmaal per 3 jaar plaatsvinden tenzij partijen 
eerder aanleiding zien voor een toets.  

3. De bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van Cordares en de competentie-
ontwikkeling worden besproken in de HR Cyclus dan wel de beoordeling met behulp van 
de Personal Balanced Score Card (voor de schalen K en L). In de HR-cyclus kan een 
onderscheid worden gemaakt tussen individuele performance en de realisatie van de op 
groeps-/teamniveau afgesproken doelstellingen. Dit is afhankelijk van de aard van de 
werkzaamheden en de keuzes die daarover binnen de desbetreffende afdeling zijn 
gemaakt. De individuele prestatie of de realisatie van de doelen op groeps-/teamniveau is 
de basis voor het vaststellen van variabele beloning. 

5.3 Algemene salarisaanpassing 

De schalen en de salarissen worden als volgt aangepast. 
- 1 april 2008 2,75% 

5.4 Eenmalige uitkering 

Per 1 april 2008 wordt een eenmalige uitkering van 0,5% uitbetaald van het jaarsalaris 
geldend op 1 april 2008 
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5.5 Salarisschalen en inschaling 

1. De basis voor inschaling van functies wordt gevormd door de functiegroepenstructuur die 
is opgenomen in hoofdstuk 21 van deze CAO. Er zijn 12 functiegroepen, A t/m L. 

2. Er is één salarisschaal per functiegroep. Er zijn derhalve 12 salarisschalen, A t/m L. Elke 
salarisschaal heeft een minimum en een maximumsalaris. De inschaling vindt in principe 
plaats in de salarisschaal die correspondeert met de door de Indelingscommissie 
Functiewaardering vastgestelde functiegroep.  

3. De werknemer kan tijdelijk in een lagere salarisschaal worden ingedeeld indien hij wordt 
opgeleid voor de functie en nog niet alle taken volledig kan vervullen. Indeling in de voor 
de functie vastgestelde salarisschaal vindt plaats op grond van een beoordeling. Zodra uit 
de beoordeling blijkt dat de functie volledig wordt vervuld, zal indeling in de definitieve 
schaal plaatsvinden. De duur van de lagere indeling bedraagt ten hoogste 1 jaar. Indien 
na afloop van dat jaar uit de beoordeling blijkt dat de werknemer de functie nog niet 
volledig vervult, kan worden besloten de opleidingstermijn met maximaal een jaar te 
verlengen. Door de werkgever zal tenminste één maand voor de afloop van de termijn 
een beslissing aan de werknemer worden meegedeeld. De werkgever dient de 
opleidingstermijn schriftelijk aan betrokkene te bevestigen.  

4. De schaalbedragen die gedurende de looptijd van de CAO van kracht zijn, zijn 
opgenomen in hoofdstuk 21 van deze CAO. 

5.6 Overgangsregelingen (schalen A t/m J) 

1. Per 1 januari 2005 zijn alle werknemers met een functie ingedeeld in de groepen A t/m J 
ingedeeld in de nieuwe schaal die correspondeert met de door de Indelingscommissie 
Functiewaardering vastgestelde functiegroep. Deze indeling vond plaats op basis van het 
maandsalaris dat inging op 1 januari 2005 en dat in december 2004 met de tot en met 
31 december 2004 geldende salarissystematiek is vastgesteld.

2. Werknemers met een maandsalaris dat op 1 januari 2005 hoger was dan het maximum 
van de nieuwe schaal werden ingeschaald op het maximum van de nieuwe salarisschaal. 
Het verschil tussen het maandsalaris van 1 januari 2005 en het maximum van de nieuwe 
salarisschaal werd omgezet in een persoonlijke toeslag. In de jaren 2006 tot en met 
2012 wordt het feitelijke salaris (schaalsalaris + toeslag) verhoogd met de in elk jaar 
gedurende deze periode in de CAO over een te komen algemene salarisverhogingen. 
Indien op 1 januari 2013 er nog een persoonlijke toeslag is, wordt het nominale bedrag 
van schaalsalaris en persoonlijke toeslag tezamen bevroren totdat het maximum van de 
schaal hoger is. 

3. Werknemers die op 1 januari 2005 het maximum salaris van de salarisschaal nog niet 
bereikt hadden – en dus in beginsel het vooruitzicht hadden op een doorgroei naar dit 
maximumsalaris – zullen, in geval het nieuwe maximumsalaris minder is dan het oude 
maximumsalaris kunnen blijven doorgroeien naar dit hogere oude maximumsalaris. Dit 
maximumsalaris van de oude salarisschaal wordt gedurende de periode 2005 – 2008 
verhoogd met de in elk jaar gedurende deze periode van 4 jaar in de CAO over een te 
komen algemene salarisverhogingen. 

4. De doorgroei garantieregeling wordt beëindigd op het moment dat het oude gedurende 4 
jaar geïndexeerde maximumsalaris gelijk is aan het op dat moment geldende nieuwe 
maximumsalaris. Als het maximum van de oude schaal is bereikt en dit boven het 
maximum van de nieuwe schaal ligt, wordt het feitelijke salaris tot 1 januari 2012 
geïndexeerd met de CAO verhogingen conform lid 2 van dit artikel.  

5. Bij de bepaling van het perspectief in de oude schaal worden UPA en UPB niet 
meegerekend.  

6. Werknemers die op 31 december 2004 in dienst waren en gedurende de jaren 2005 tot 
en met 2008 een beoordeling A of B krijgen, komen in die jaren desondanks in 
aanmerking voor een toeslag van 5,33%. Na 2008 wordt het beoordelingssysteem 
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onverkort toegepast en bedraagt de variabele beloning bij een beoordeling ‘beneden 
verwachting: (B)’ 2% en bij een beoordeling ‘normaal/goed: (C)’ 6,5%. 

5.7 Doorgroei in de salarisschaal 

1. In de regel vindt RSP verhoging plaats per 1 januari van enig jaar, met uitzondering van 
de salarissen van medewerkers met een functie ingedeeld in de groepen K en L. Deze 
salarissen worden per 1 april aangepast. 

Ten behoeve van de vaststelling van de RSP verhoging wordt de werknemer tenminste 
één keer per jaar beoordeeld op de functievervulling en de competentieontwikkeling. Voor 
de vaststelling van de beoordeling is de functievervulling doorslaggevend. 

De mogelijke beoordelingsuitkomsten zijn: 
- E: Presteert modelmatig; laat zien handelingsbekwaam te zijn op een hoger niveau; 
- D: Presteert boven verwachting; laat groeipotentie zien naar een hoger niveau; 
- C: Presteert naar verwachting; functioneert op het vereiste niveau; 
- B: Presteert beneden verwachting; wekt vertrouwen op het vereiste niveau te kunnen 

presteren;
- A: Schiet duidelijk te kort, wekt geen vertrouwen op het vereiste niveau te kunnen 

presteren.

2. De individuele salarisverhoging is voorts gerelateerd aan de positie in de salarisschaal aan 
de hand van de navolgende tabel. De positie in de salarisschaal is het maandsalaris, 
uitgedrukt als percentage van het normsalaris (RSP 100), in de desbetreffende 
salarisschaal (= relatieve salarispositie: RSP). 

Overzicht ontwikkeling RSP 

RSP verhogingsprocentpunten bij een beoordeling:  
Competentiescore en 
ontwikkeling

<80 80 t/m 85 86 t/m 89
90 t/m 

94
95 t/m 

100
>

100
E= Presteert modelmatig; 
laat zien 
handelingsbekwaam te 
zijn op een hoger niveau 

12 9 7 5 4 3

D= Presteert boven 
verwachting; laat 
groeipotentie zien naar 
een hoger niveau 

10 7 6 4 3
2

C= Presteert naar 
verwachting; functioneert 
op het vereiste niveau 

7 5 3 2 2 0 

B= Presteert beneden 
verwachting; wekt 
vertrouwen op het 
vereiste niveau te kunnen 
presteren

2 2 1 1 0 0 

A= Schiet duidelijk te 
kort, wekt geen 
vertrouwen op het 
vereiste niveau te kunnen 

0 0 0 0 0 0 
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presteren

Voorbeeld: bij een beoordeling ‘C’ en een RSP van 91%, neemt conform de tabel de RSP met 
2 procentpunten toe. De nieuwe RSP bedraagt 93%. 

Bij het toekennen van RSP verhogingsprocentpunten worden de normale regels voor 
afronding toegepast. 

3. De maximaal te bereiken salarispositie ten opzichte van het te bereiken maximumsalaris 
is: 
- > 100% bij een beoordeling D of E (tot het maximum van de schaal bereikt is) 
- 100% bij een beoordeling en C 
- 85% bij een beoordeling B 
- 79% bij een beoordeling A 

5.8 Indeling in een hogere salarisgroep 

Bij promotie naar een functie ingedeeld in een hogere functiegroep, kan de werknemer 
worden ingedeeld in de hogere salarisschaal. De hoogte van de verhoging wordt bepaald door 
het oude salaris te verhogen met minimaal 4%.  

De werknemer kan tijdelijk in een lagere salarisschaal ingedeeld blijven indien hij nog niet 
alle taken van de nieuwe functie volledig kan vervullen. De periode van lagere inschaling 
bedraagt ten hoogste 1 jaar, met een verlengingsmogelijkheid van maximaal 1 jaar op grond 
van de beoordeling.. 

Bij werknemers met een persoonlijke toeslag op grond van een overgangsregeling, kan een 
deel van de promotieverhoging in mindering worden gebracht op de persoonlijke toeslag.

5.9 Indeling in een lagere salarisgroep 

Indien de werknemer op eigen verzoek of wegens gebleken ongeschiktheid wordt geplaatst in 
een lagere salarisgroep geldt de volgende regel: 

De werknemer wordt in de lagere salarisgroep horizontaal ingeschaald, maar ten hoogste 
op het maximum salaris van de lagere salarisgroep. Het eventuele verschil tussen dit 
salaris en het oude salaris wordt als een persoonlijke toeslag op het nieuwe salaris 
toegekend.
De persoonlijke toeslag wordt niet verhoogd met algemene salarisverhogingen 
Verhogingen van het schaalsalaris worden in mindering gebracht op de persoonlijke 
toeslag. 

5.10 Variabele beloning 

De variabele beloning bestaat uit twee componenten: 
Een collectieve resultaatafhankelijke beloning die voor Cordares als geheel wordt 
vastgesteld;
Een variabele beloning die op individueel dan wel team/afdelingsniveau wordt vastgesteld 

Grondslag voor de berekening van de variabele beloning is het salaris van de maand 
december van het kalenderjaar waarover de beloning is toegekend. 
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Bij de afrekening in verband met beëindiging van het dienstverband wordt het salaris 
gehanteerd van de maand waarin het ontslag wordt geëffectueerd, behalve voor de variabele 
beloning die over het vorige kalenderjaar is toegekend en nog niet is uitbetaald. 

Variabele beloning gebaseerd op het resultaat van Cordares 

1. De werknemer die op 31 december gedurende twaalf maanden onafgebroken in dienst is, 
ontvangt een collectieve resultaatafhankelijke beloning met inachtneming van het 
bepaalde in lid 2 en 3. 

2. Als een werknemer gedurende het boekjaar minder dan 12 maanden in dienst is geweest, 
wordt de collectieve resultaatafhankelijke beloning naar evenredigheid verminderd.

3. De collectieve resultaatafhankelijke beloning bedraagt maximaal 4% van het jaarsalaris 
en wordt vastgesteld op basis van een met de Ondernemingsraad overeengekomen 
regeling die is gebaseerd op de te realiseren doelstellingen met betrekking tot omzet en 
resultaat.

4. De collectieve resultaatafhankelijke beloning zal worden uitbetaald in een percentage van 
het salaris, tenzij werkgever, in overleg met de Ondernemingsraad, een andere wijze van 
uitbetaling overeenkomt. Deze andere wijze van uitbetaling kan slechts betrekking 
hebben op maximaal de helft van de resultaatafhankelijke eindejaarsuitkering. De 
resultaatafhankelijke eindejaarsuitkering wordt uiterlijk in de maand april, na afloop van 
het desbetreffende boekjaar (kalenderjaar) uitbetaald.

Variabele beloning gebaseerd op individuele-, team- of afdelingsprestaties

1. Vanaf 1 januari 2005 kunnen afdelingen en daarmee gelijk te stellen onderdelen van 
Cordares als basis voor variabele beloning, resultaatafspraken maken op individueel-, 
afdelings- of teamniveau. Deze resultaatsafspraken vormen een onderdeel van de HR 
Cyclus.  

2. Op basis van de realisatie van deze resultaatafspraken kan aan het einde van het jaar een 
eenmalige resultaatafhankelijke uitkering worden toegekend. 

3. Als een werknemer gedurende het boekjaar minder dan 12 maanden in dienst is geweest, 
wordt de variabele beloning naar evenredigheid verminderd. Bij uitdiensttreding voor 31 
december wordt de variabele beloning gebaseerd op de beoordeling die voor het einde 
van het dienstverband dient plaats te vinden. Bij indiensttreding na 31 oktober wordt 
geen variabele beloning toegekend.  

4. Deze uitkering wordt als volgt gerelateerd aan de mate waarin de resultaten zijn behaald: 

Mate van realisatie Prestatiebeloning in % 
van jaarsalaris 

E= Presteert modelmatig; laat 
zien handelingsbekwaam te 
zijn op een hoger niveau 
(uitstekend)

15

D= Presteert boven 
verwachting; laat 
groeipotentie zien naar een 
hoger niveau 
(zeer goed) 

10

C= Presteert naar 
verwachting; functioneert op 
het vereiste niveau 
(voldoende/goed) 

5*

B= Presteert beneden 
verwachting; wekt vertrouwen 
op het vereiste niveau te 
kunnen presteren(beneden 
verwachting) 

2

A= Schiet duidelijk te kort, 0 
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wekt geen vertrouwen op het 
vereiste niveau te kunnen 
presteren
(onvoldoende)

* voor werknemers (ingedeeld in de schalen A t/m J) in dienst op 31 december 2004, 5,33%,  
* voor alle werknemers met ingang van 1 januari 2009 6,5% 
In die gevallen waarin door langdurige afwezigheid geen beoordeling mogelijk is, kan 
conform een met de ondernemingsraad afgesproken regeling de variabele beloning en de RSP 
verhoging op 0% gesteld worden. 

5.11 Vakantietoeslag

1. Het jaar waarover de vakantietoeslag wordt berekend, loopt van 1 juni tot en met 31 
mei.

2. Jaarlijks in de maand mei ontvangt de werknemer een vakantietoeslag gelijk aan 8% 
van het op 1 mei voor hem geldende jaarsalaris.  

3. Bij indiensttreding na 1 mei geldt voor de berekening van de vakantietoeslag het 
jaarsalaris bij de indiensttreding. Bij het verlaten van de dienst voor 1 mei geldt voor de 
berekening van de vakantietoeslag het laatstverdiende jaarsalaris.  

4. Bij overlijden van de werknemer ontvangen de erven een bedrag ter hoogte van de 
vakantietoeslag, indien en voor zover ten tijde van het overlijden hierop aanspraak 
bestond.

5. Indien in een kalenderjaar het salaris wijzigt als gevolg van een verandering in het 
overeengekomen aantal arbeidsuren, wordt de vakantietoeslag naar evenredigheid 
vastgesteld.

5.12 Compensatie bij vervanging hogere functie 

1. De werknemer die als plaatsvervanger, anders dan wegens vakantie, tijdelijk en in ieder 
geval langer dan 22 achtereenvolgende werkdagen een functie vervult die in een hogere 
functiegroep dan de zijne is ingedeeld, ontvangt een passende compensatie, tenzij met de 
plaatsvervanging reeds nadrukkelijk rekening is gehouden in zijn functieprofiel. De 
compensatie zal vanaf de eerstvolgende kalendermaand ingaan. 

2. De hoogte van de compensatie is ten hoogste gelijk aan het verschil tussen het 
maximumsalaris van de salarisschaal waarin de werknemer is ingedeeld en het 
maximumsalaris van de schaal waarin de hogere functie is ingedeeld. Dit verschil wordt in 
de vorm van een maandelijkse toeslag uitbetaald. 

5.13 Arbeidsmarkttoeslagen

Als is vastgesteld dat voor specifieke functies sprake is van een schaarste op de 
arbeidsmarkt, waardoor het moeilijk is om gekwalificeerde werknemers aan te trekken, kan 
er in individuele gevallen een tijdelijke arbeidsmarkttoeslag worden toegekend. Jaarlijks 
wordt beoordeeld of en in hoeverre er voor de functie nog steeds sprake is van schaarste op 
de arbeidsmarkt. Op basis van deze beoordeling kunnen de toegekende 
arbeidsmarkttoeslagen worden beëindigd dan wel aangepast. De arbeidsmarkttoeslag is geen 
onderdeel van de pensioengrondslag. 
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6 Vergoeding overwerk en wachtdienst 

6.1 Overwerk

1. Onder overwerk wordt verstaan de tijd gedurende welke de werknemer in opdracht van 
de werkgever: 
- op maandag tot en met vrijdag langer heeft gewerkt dan contractueel met hem is 
overeengekomen;
- op een zaterdag, een zondag of een feestdag, zoals bedoeld in artikel 7.6.  

2. Niet als overwerk wordt beschouwd werk, verricht in aansluiting aan de gebruikelijke 
arbeidstijd van de betreffende werknemer, indien dit werk per dag niet langer dan een 
half uur heeft geduurd en voor zover het betrekking heeft op het noodzakelijke afmaken 
van het dagelijks werk. Als evenwel op deze manier in opdracht van de werkgever per 
week in totaal twee uur of meer boven de contractueel overeengekomen arbeidstijd 
wordt gewerkt, worden ook deze eerste overschrijdingen van de arbeidstijd als overwerk 
beschouwd en zullen voor de berekening van de overwerkvergoeding worden 
meegerekend.  

6.2 Vergoeding overwerk 

1. De werknemer ingedeeld in één der functiegroepen A tot en met H ontvangt voor elk uur    
overwerk:
- op maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 23.00 uur en op zaterdag tussen 07.00 
uur en 17.00 uur: 135% van het reguliere uurloon 
- op maandag tot en met vrijdag tussen 23.00 en 07.00 uur en op zaterdag tot 07.00 
uur: 150% van het reguliere uurloon; 
- op zaterdag na 17.00 uur en op zon- en feestdagen: 200 % van het reguliere uurloon. 

2. Als gewerkte tijd, zoals genoemd in lid 1, wordt tevens beschouwd roostervrije tijd.  
3. Uitkering van de toeslag voor overwerk vindt zoveel mogelijk plaats in de maand volgend 

op die waarin het overwerk werd verricht.  
4. Met inachtneming van hetgeen in de vorige leden van dit artikel is bepaald en onder 

analoge toepassing van de in lid 1 genoemde toeslagpercentages kunnen uren, 
gedurende welke overwerk is verricht, door de betrokken werknemer in de vorm van 
vrije tijd worden gecompenseerd tot een maximum van 40 uren per jaar inclusief de in 
lid 1 genoemde toeslagen. Deze 40 uren kunnen worden aangewend voor levensloop 
sparen conform het bepaalde in hoofdstuk 13. Bij deeltijddienstverbanden wordt deze 
bepaling naar rato toegepast. 

5. De opname van voornoemde compensatie in vrije tijd wordt niet toegestaan indien deze 
op zichzelf zou leiden tot nieuw overwerk dan wel de opname van vakantie door andere 
werknemers zou belemmeren. Indien opname binnen één jaar niet mogelijk is en 
werknemer in overleg met de leidinggevende afziet van levensloop sparen zoals bedoeld 
in lid 4, wordt alsnog tot uitbetaling overgegaan.  

6. Voor het verrichten van overwerk mag niet in aanmerking komen de werknemer die 
jonger is dan achttien jaar. Voorts zal bij voorkeur van het verrichten van overwerk 
worden vrijgesteld de werknemer die aantoont dat hij op de avond van het overwerk een 
studie moet volgen. De werknemer die 55 jaar of ouder is, kan niet verplicht worden tot 
het verrichten van overwerk. 

7. Overwerken dient in beginsel uitzondering te zijn en gedurende een te overziene periode 
plaats te vinden. Het toewijzen en spreiden van overwerken over de verschillende 
werknemers is de verantwoordelijkheid van het betrokken management. In het 
werkoverleg zal het overwerk, in het kader van het voorkomen van te grote werkdruk, 
onderwerp van gesprek met de werknemers zijn. Dit werkoverleg kan zowel op initiatief 
van het management als op initiatief van de werknemers gehouden worden. De 
werkgever zal de ondernemingsraad periodiek informeren over de stand van zaken.  
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6.3 Wachtdienst

1. Wachtdienst wordt verricht door de medewerker die in het kader van continue 
bereikbaarheid op werkdagen 's avonds vanaf 17.30 tot de volgende ochtend 08.00 uur, 
dan wel in het weekend van vrijdagavond 24.00 tot maandagochtend 00.00 uur 
bereikbaar en beschikbaar moet zijn ten einde de noodzakelijke continuïteit van bepaalde 
activiteiten voldoende te kunnen waarborgen, dan wel bij calamiteiten de noodzakelijke 
hulp te kunnen bieden. Een werknemer kan door de werkgever worden aangewezen om 
zich met dit doel buiten de voor hem geldende arbeidstijden bereikbaar en beschikbaar 
te houden voor het eventueel verrichten van werkzaamheden of het geven van adviezen.  

2. De periode waarop men bereikbaar en beschikbaar is, zal in overleg met de betrokkene 
worden vastgesteld; met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer zal zoveel 
mogelijk rekening worden gehouden.  

3. Er is slechts sprake van wachtdienst wanneer de werknemer in opdracht van de 
werkgever buiten de voor hem geldende arbeidstijden daadwerkelijk bereikbaar en 
beschikbaar is.  

4. Onder 'bereikbaar en beschikbaar' wordt mede verstaan bereikbaar via (mobiele) 
telefoon of semafoon, waarbij de werknemer als dat nodig is binnen een afgesproken 
termijn op het werk moet kunnen verschijnen.  

5. De werknemer die wachtdienst heeft, dient zich zodanig ter beschikking te houden dat hij 
ook in staat is de vereiste werkzaamheden te verrichten of adviezen te geven dan wel op 
het werk te verschijnen als dat nodig is.  

6. Bij ontstentenis is de werknemer verplicht de werkgever zo snel mogelijk hiervan in 
kennis te stellen.  

7. De werknemer ingedeeld in één der functiegroepen A tot en met H ontvangt voor elk uur 
dat hij wachtdienst heeft de volgende vergoeding: 
a. op maandag tot en met vrijdag (van 00.00 tot 07.00 uur en 17.30 tot 00.00 uur):      
€ 2.- per uur; 
b. op zaterdag en zon- en feestdagen: € 3,- per uur.

8. De werknemer ingedeeld in functiegroep I of hoger, komt niet voor 
wachtdienstvergoeding in aanmerking.  

9. Als een werknemer die wachtdienst heeft, daadwerkelijk wordt opgeroepen, heeft hij in 
plaats van de wachtdienstvergoeding recht op de op dat moment geldende 
overwerkvergoeding voor de gewerkte uren en de reistijd. Daarna is eventueel de 
wachtdienstvergoeding zoals genoemd in lid 7 weer van kracht, tot het einde van de 
afgesproken periode.

10. Indien een werknemer die wachtdienst heeft, daadwerkelijk wordt opgeroepen, met als 
gevolg dat hij naar kantoor dient te reizen, komt hij in aanmerking voor 
reiskostenvergoeding tegen de vastgestelde kilometervergoeding of de gemaakte kosten 
per openbaar vervoer.  
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7 Vakantie en verlof 

7.1 Vakantie

De werknemer heeft jaarlijks recht op een aantal vrije uren met behoud van salaris. Het 
vakantiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De vaststelling en toekenning 
hiervan geschieden als volgt. 

7.2 Opbouw vakantierechten 

1. De werknemer die op 1 januari van enig jaar in dienst is, heeft in dat jaar recht op 
vakantie met behoud van salaris op grond van onderstaand schema: 

functiegroep A t/m H functiegroep I en hoger 

   
16 t/m 39 jarige leeftijd 200 uren 216 uren 
40 t/m 44 jarige leeftijd 208 uren 224 uren 
45 t/m 49 jarige leeftijd 216 uren 224 uren 
50 t/m 64 jarige leeftijd 224 uren 232 uren 
   

2. Voor de bepaling van de leeftijd, bedoeld onder lid 1, geldt de leeftijd die in de loop van 
het betreffende kalenderjaar wordt bereikt.  

3. De werknemer, die in de loop van enig kalenderjaar in dienst komt respectievelijk de 
dienst verlaat, heeft over dat jaar recht op 1/12 deel van het hem toekomende aantal 
vakantie-uren voor iedere volle maand dienstverband doorgebracht bij de werkgever.  

4. De werknemer heeft in het jaar van zijn indiensttreding, boven de hem in de voorgaande 
leden toegekende vakantie-aanspraken, recht op een aantal vrije uren zonder behoud 
van salaris, dat gelijk is aan het aantal vakantie-uren waarop hij aan het einde van zijn 
vorig dienstverband nog recht had en waarover hem door zijn vorige werkgever bij het 
einde van dat dienstverband een uitkering is verstrekt wegens gederfde vakantie.  

5. In overleg met de ondernemingsraad worden maximaal 3 dagen aangewezen als 
collectief verplichte vrije dag. De collectief verplichte vrije dagen komen, omgerekend 
naar uren, ten laste van de in lid 1 genoemde vakantie-uren. In lustrumjaren waarin 5 
mei op een werkdag valt, is de 5e mei een collectief verplichte vrije dag.  

6. De medewerker heeft het recht een gedeelte van de vakantie-uren in te brengen in het 
kader van het Keuzeplan zoals vastgelegd in hoofdstuk 16 van deze CAO.  

7.3 Opnemen van vakantie en verrekening 

1. Van het totaal aantal vakantie-uren dient de werknemer jaarlijks ten minste twee en ten 
hoogste vier weken aaneengesloten vakantie op te nemen. De werknemer heeft 
aanspraak op ten minste drie weken aaneengesloten vakantie, indien de werknemer 
recht heeft op alle in artikel 7.2 vermelde vakantie-uren. 

2. De werkgever houdt zoveel mogelijk rekening met de wensen van de werknemer 
alvorens het tijdstip van aanvang en einde van de (aaneengesloten) vakantie vast te 
stellen. De werkgever kan, indien daartoe gewichtige redenen aanwezig zijn, in overleg 
met de werknemer het tijdstip van de vakantie wijzigen. De schade die de werknemer 
ten gevolge van deze wijziging ondervindt, dient de werkgever in redelijkheid te 
vergoeden. Bij arbeidsongeschiktheid tijdens de vakantie mogen de daardoor gemiste 
vakantie-uren niet automatisch aansluitend aan de vakantie worden opgenomen. 

3. De werknemer dient de hem toekomende vakantie-uren zoveel mogelijk op te nemen in 
het jaar waarin zij worden verworven, waarbij de werkgever erop toeziet en zo nodig 
maatregelen treft om normaal gebruik van vakantie-uren te kunnen garanderen. 
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4. Tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst worden vakantie-uren niet in geld 
uitbetaald. De werknemer die bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog aanspraak 
heeft op vakantie-uren, heeft wel recht op een uitkering in geld tot een bedrag van het 
loon over een tijdvak overeenkomend met de aanspraak. Indien blijkt dat de werknemer 
meer vakantie heeft genoten dan waarop hij krachtens artikel 7.2 recht heeft, wordt 
ieder te veel genoten vakantie-uur door de werkgever verrekend met nog te ontvangen 
salaris of vakantiebijslag. Terugvordering vindt plaats in het geval er geen sprake is van 
nog te ontvangen salaris of vakantiebijslag. 

5. De aanspraak op vakantie-uren komt te vervallen 60 maanden na de laatste dag van het 
kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan. 

7.4 Buitengewoon verlof 

Onverminderd het bepaalde in wettelijke regelingen waarin de werknemer op grond van zeer 
persoonlijke omstandigheden recht heeft op verlof, welk verlof ten laste komt van het door 
de werknemer opgebouwde vakantierecht als bedoeld in artikel 7.2, wordt buitengewoon 
verlof met behoud van salaris verleend: 

1. Bij overlijden van de partner of inwonend kind zonder partner: twee kalenderweken. 
2. Bij overlijden van (schoon)ouders, pleegouders en een kind niet vallend onder sub 1: één 

dag en bovendien voor bijwoning van de begrafenis/crematie een tweede dag. Indien de 
werknemer is aangewezen de begrafenis/crematie te regelen: één dag of de tijd die 
daarvoor nodig is met een maximum van vijf dagen. 

3. Bij overlijden van grootouders, broers, zusters, zwagers, schoonzusters of kleinkinderen: 
één dag en bovendien voor bijwoning van de begrafenis/crematie een tweede dag. 

4. Voor het bijwonen van vergaderingen van vakbonden, indien de werknemer deel 
uitmaakt van besturende colleges of afgevaardigde is van een onderdeel van die 
vakorganisatie, echter tot een maximum van tien dagen per kalenderjaar (eventueel in 
dagdelen op te nemen). Dit verlof wordt gegeven voor zover de werkzaamheden dit 
toelaten.

5. Voor het volgen van door of namens de vakorganisaties georganiseerde cursussen, 
indien dit mede naar de opvatting van de werkgever ook voor de onderneming van direct 
belang is, zulks met een maximum van zes dagen per kalenderjaar (eventueel in 
dagdelen op te nemen), voor zover de werkzaamheden dit toelaten en mits het verlof 
tijdig is aangevraagd. 

6. Voor het bijwonen van publiekrechtelijke colleges.  
Voor zover de dienst het toelaat, wordt voor het bijwonen van vergaderingen of zittingen 
van publiekrechtelijke colleges, waarin de werknemer met toestemming van de 
werkgever zitting heeft, verlof gegeven, met dien verstande dat wat het behoud van 
salaris betreft overleg met de werkgever dient plaats te vinden. 

7. Bij ondertrouw van de werknemer: één dag; 
Bij huwelijk van de werknemer: twee achtereenvolgende dagen; 
Bij 25- resp. 40-jarig huwelijk van de werknemer: één dag. 
Bij huwelijk van één der ouders, pleegouders, schoonouders, broers, zusters, zwagers, 
schoonzusters, kinderen, pleegkinderen of kleinkinderen: één dag; 
Bij 25-, 40-, 50- resp. 60-jarig huwelijk van grootouders, ouders, pleegouders, 
schoonouders, broers, zusters, zwagers, schoonzusters, kinderen of pleegkinderen: één 
dag.

8. Bij viering van de 25- resp. 40-jarige dienstverband van de werknemer: één dag.  
Bij jubilea, anders dan 25- resp. 40-jarige dienstverband van de werknemer, slechts in 
overleg met de werkgever.  

9. Bij verhuizing slechts in overleg met de werkgever.  
10. De werknemer heeft in het jaar voorafgaand aan zijn pensionering recht op maximaal 

tien dagen extra verlof met behoud van salaris voor het bijwonen van cursussen ter 
voorbereiding op de aanstaande pensionering. 
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11. In andere bijzondere omstandigheden doch slechts in overleg met de werkgever. 

7.5 Zorgverlof 

Voor zover daarvan in dit artikel niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, gelden de bepalingen 
zoals genoemd in de Wet arbeid en zorg. 

1. De werkneemster kan aanspraak maken op het wettelijk zwangerschap- en 
bevallingsverlof. De werkneemster ontvangt, mits tijdig aangevraagd via werkgever, een 
uitkering van 100% van het salaris, doch ten hoogste 100% van het voor haar geldende 
maximum dagloon op grond van de Wet arbeid en zorg. 

2. De werknemer die een kind adopteert dan wel duurzaam de zorg en opvoeding voor een 
pleegkind op zich neemt, kan aanspraak maken op het wettelijk adoptieverlof van vier 
weken. De werknemer ontvangt, mits tijdig aangevraagd via werkgever, een uitkering 
van 100% van het salaris, doch ten hoogste 100% van het voor hem geldende maximum 
dagloon op grond van de Wet arbeid en zorg. 

3. De werknemer kan na de bevalling van zijn partner aanspraak maken op het wettelijk 
kraamverlof van twee dagen met behoud van salaris.  

4. In voorkomend geval kan de werknemer aanspraak maken op het wettelijk 
calamiteitenverlof met behoud van salaris. 

5. De werknemer kan aanspraak maken op het wettelijk kortdurend zorgverlof met behoud 
van salaris als dit noodzakelijk is voor de verzorging bij ziekte van een partner, inwonend 
kind of eigen ouder voor de tijd van maximaal tien werkdagen per periode van twaalf 
maanden.

6. De werknemer kan aanspraak maken op het wettelijk ouderschapsverlof zonder behoud 
van salaris, met dien verstande dat het verlof in één (aaneengesloten) periode dient te 
worden opgenomen. Tijdens de ouderschapsverlofperiode blijft hij deelnemer in de 
pensioenregeling en mag hij blijven deelnemen in de personeelsregelingen alsof zijn 
arbeidsduur niet is gewijzigd. 

7. De werkgever zal de werknemer gedurende maximaal zes maanden in de gelegenheid 
stellen onbetaald verlof op te nemen teneinde een ernstig zieke partner, (pleeg)kind, 
(pleeg)ouder te verzorgen. De werknemer zal in beginsel gedurende die periode ten 
minste 50% van de voor hem geldende arbeidsduur per week in zijn huidige functie 
blijven werken, tenzij werkgever en werknemer anders overeenkomen. De werknemer 
blijft deelnemer aan de pensioenregeling tijdens de periode van zorgverlof op basis van 
de pensioengrondslag onmiddellijk voorafgaande aan het zorgverlof. 

7.6 Feestdagen 

1. Op feestdagen heeft de medewerker voor zover de werkzaamheden dat toelaten recht op 
een vrije dag met behoud van salaris. Als feestdagen worden aangemerkt: 
- Nieuwjaarsdag;
- Goede vrijdag; 
- 2e Paasdag; 
- Koninginnedag; 
- Hemelvaartsdag;
- 2e Pinksterdag; 
- 1e en 2e Kerstdag. 

2. Werknemers die behoren tot een erkende niet-christelijke religieuze gemeenschap kunnen 
op voor hen geldende religieuze feestdagen onbetaald verlof opnemen tot een maximum 
van drie dagen per kalenderjaar. 

7.7 Vakantierechten bij arbeidsongeschiktheid 

1. In geval van arbeidsongeschiktheid tijdens de vakantie ontstaan, behoudt de werknemer 
aanspraak op de dientengevolge gemiste vakantierechten, mits hij zijn werkgever 
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terstond van zijn arbeidsongeschiktheid in kennis heeft gesteld en zich aan de 
voorschriften ter zake heeft gehouden. Daartoe behoort de raadpleging van een arts en 
de overlegging van een medische verklaring omtrent aard en duur van de ziekte.  

2. In geval van volledige arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer aanspraak op 
vakantierechten over de laatste zes maanden van volledige arbeidsongeschiktheid. 
Perioden van arbeidsongeschiktheid worden samengeteld als zij elkaar met een 
onderbreking van minder dan een maand opvolgen. Als de onderbreking(en) langer dan 
één maand geduurd hebben, worden deze niet samengeteld. Ook perioden van 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid tellen als onderbreking. 

3. Tijdens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid worden slechts vakantiedagen opgebouwd 
over de uren die de medewerker arbeidsgeschikt is. Bij opname van snipperdagen 
worden de vakantierechten ook naar rato van de gewerkte uren afgeboekt. In gevallen 
waarin voornoemde bepaling inzake vakantierechten bij gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid tot aperte onbillijkheden leidt, kan de werkgever besluiten in voor 
de werknemer gunstige zin af te wijken. 

7.8 Sabbatical leave 

De werknemer heeft na een aaneengesloten dienstverband van tenminste 5 jaar, recht op 
sabbatical leave. Dit verlof is onbetaald en kan gedurende een aaneengesloten periode van 
minimaal 160 uren en maximaal 800 uren worden opgenomen. De medewerker is vrij in de 
besteding van dit verlof. Indien een medewerker voor een tweede maal een sabbatical leave 
wil nemen kan hij dat alleen doen nadat hij - na afloop van zijn eerste sabbatical leave - weer 
een aaneengesloten dienstverband van tenminste 5 jaar heeft doorlopen.
Het voornemen een sabbatical leave op te nemen dient tenminste 12 maanden van tevoren 
schriftelijk bij de leidinggevende kenbaar gemaakt te worden. De werknemer heeft na afloop 
van een sabbatical leave recht op terugkeer in een gelijkwaardige functie. Het is de 
werknemer niet toegestaan tijdens een sabbatical leave voor derden werkzaamheden tegen 
vergoeding te verrichten of als zelfstandige werkzaamheden tegen vergoeding te verrichten, 
tenzij hierover met de werkgever voorafgaand aan het sabbatical leave schriftelijk afspraken 
zijn gemaakt. 
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8 Kostenvergoedingen

8.1 Reiskosten

1. Voor de werknemers, met uitzondering van degenen die uit andere hoofde een 
vervoersvergoeding ontvangen, geldt de reiskostenvergoedingsregeling. Voor vergoeding 
komen in aanmerking de maandelijkse reiskosten volgens de goedkoopste wijze van 
redelijk openbaar vervoer van woonhuis naar werk en omgekeerd, ongeacht of men van 
deze wijze van vervoer gebruik maakt.  
De vergoeding wordt gebaseerd op de tarieven geldend volgens het grootgebruik 
contract dat de werkgever heeft afgesloten. Indien de werknemer geen gebruik kan 
maken van openbaar vervoer dat valt onder de werkingssfeer van het grootgebruik 
contract, blijft de vergoeding gebaseerd op de reiskostenvergoedingsregeling en worden 
niet de werkelijk gemaakte reiskosten vergoed. Een vergoeding zal niet aan de orde zijn, 
indien en voor zover deze gezien de reisafstand zou leiden tot inhouding van 
loonbelasting en premies sociale wetten door de werkgever. 

2. Voor de maandelijkse vergoedingen blijven kosten boven een bepaald maximum buiten 
beschouwing. Dit maximum zal jaarlijks per 1 juli worden aangepast aan de stijging van 
de tarieven en de ontwikkeling van de korting in het kader van het grootgebruik contract.  

3. Rekening houdend met het in lid 2 bepaalde wordt bij het vaststellen van de vergoeding 
een bepaald bedrag in mindering gebracht. Het aftrekbedrag wordt jaarlijks per 1 juli 
aangepast aan de stijging van de tarieven en de ontwikkeling van de korting in het kader 
van het grootgebruik contract.  

4. Vergoedingen van minder dan € 2,27 worden niet uitbetaald.  
5. Deeltijdmedewerkers vallen onverkort onder deze regeling. Het aftrekbedrag wordt 

volledig in mindering gebracht. Eveneens gelden het volledige maximum en minimum 
(respectievelijk lid 2 en 4).  

6. Indien een werknemer op zodanige afstand van het werk gaat wonen dat er naar het 
oordeel van de werkgever van een onaanvaardbaar lange reistijd sprake is, kan de 
werkgever besluiten geen reiskostenvergoeding toe te kennen.  

7. Bij afwezigheid gedurende een tijdvak langer dan een maand in verband met 
arbeidsongeschiktheid, wordt per de eerste van de daarop volgende kalendermaand de 
vergoeding geblokkeerd. De duur van de blokkade is gelijk aan het aantal volle maanden 
dat de arbeidsongeschiktheid heeft geduurd.

8. Bij in- en uitdiensttreding op een andere datum dan de eerste van een maand, wordt 
over die maand de vergoeding naar evenredigheid van het aantal salarisdagen 
vastgesteld.

9. Wijzigingen van de reiskosten kunnen maandelijks per de 1e van de volgende nieuwe 
kalendermaand worden verwerkt en hebben met ingang van de maand van wijzigingen 
hun invloed op de vergoeding, doch werken niet verder terug dan 1 januari van het 
lopende jaar. 

10. Indien werkgever niet meer deelneemt aan het grootgebruik contract, blijft deze 
reiskostenregeling van toepassing (eveneens met aanpassing van de bedragen aan de 
tarieven van het openbaar vervoer). 

8.2 Ziektekosten

1. De werkgever sluit in het kader van de Zorgverzekeringswet een collectief contract af 
met één of meer verzekeraars teneinde de werknemers in staat te stellen een 
zorgverzekering tegen gereduceerde tarieven af te sluiten. 

2. De werkgever verstrekt bij de salarisbetaling maandelijks de wettelijk verplichte 
werkgeversbijdrage voor de zorgverzekering. 
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8.3 Verhuiskosten 

1. Het aanwijzen van een andere standplaats kan slechts in overleg met de werknemer 
geschieden. Indien door het aanwijzen van een andere standplaats verhuizing 
noodzakelijk is, heeft de werknemer aanspraak op vergoeding van de transportkosten van 
zijn gezin en zijn meubilair tot de werkelijke kosten. 

2. Voorts heeft de betrokken werknemer aanspraak op een bedrag, gelijk aan 10% van zijn 
laatstgenoten jaarsalaris met een minimum van € 2949,57 als gedeeltelijke vergoeding 
van installatiekosten.  

3. Indien meer leden van een gezin, woonachtig op eenzelfde woonadres, van standplaats 
veranderen waardoor verhuizing noodzakelijk is, en deze gezinsleden naar een zelfde 
woonadres verhuizen, worden de hiervoor vermelde vergoedingen slechts eenmaal 
uitgekeerd aan één van de betrokken werknemers. 

8.4 Kosten geneeskundig onderzoek 

De werknemer van 45 jaar of ouder kan zich voor rekening van de werkgever eenmaal per 
drie jaar binnen grenzen van redelijkheid preventief medisch laten onderzoeken door een arts 
of bij een instelling naar eigen keuze. Het keuringsrapport zal zonder toestemming van de 
werknemer niet aan de werkgever ter hand worden gesteld. 

8.5 Daggeldvergoeding

1. Aan werknemers in buitendienstfuncties wordt een daggeldvergoeding toegekend. Dit 
kan alleen als niet op andere wijze in een kostenvergoeding is voorzien. 

2. De daggeldvergoeding wordt jaarlijks per 1 januari aangepast aan de hand van de CBS 
prijsindex Alle Huishoudens over de afgelopen 12 maanden. 

3. Bij arbeidsongeschiktheid die langer duurt dan een kalendermaand, wordt per de eerste 
van de daarop volgende kalendermaand de vergoeding geblokkeerd. De duur van de 
blokkade is gelijk aan het aantal volle maanden dat de arbeidsongeschiktheid heeft 
geduurd. 
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9 Opleidingen en bevordering van inzetbaarheid

9.1 Brede inzetbaarheid en arbeidsmarktwaarde wederzijdse 
verantwoordelijkheid

CAO partijen onderkennen het belang van het versterken van de weerbaarheid en de 
wendbaarheid van Cordares gezien de turbulente markt waarin het bedrijf opereert. Door de 
snelle ontwikkelingen zijn de organisatie en de functies daarbinnen voortdurend aan 
verandering onderhevig. Daarom bestaat er binnen het bedrijf behoefte aan goed opgeleide 
en breed inzetbare medewerkers met een flexibele instelling. Door het versterken van kennis 
en vaardigheden dienen medewerkers hun eigen wendbaarheid en weerbaarheid te 
vergroten. Uitgangspunt daarbij is dat medewerkers zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen 
loopbaan en de handhaving en vergroting van hun inzetbaarheid en arbeidsmarktwaarde.  

De leidinggevenden zullen de medewerkers moeten stimuleren om gerichte opleidingen te 
volgen. Daarbij gaat het zowel om het bijhouden en verbreden van (vak)kennis, als om 
vaardigheden en gedrag. De werkgever is er voor verantwoordelijk dat de medewerkers ook 
daadwerkelijk opleidingen kunnen volgen. Van de medewerker wordt verwacht dat hij van 
het recht op opleiding gebruik maakt door zelf initiatieven te nemen voor het deelnemen aan 
opleidingen en trainingen. Indien de medewerker niet bereid is de noodzakelijke opleidingen 
en trainingen te volgen, dan wel zich daarvoor voldoende in te zetten, zal hij de eventuele 
consequenties van zijn mindere inzetbaarheid moeten aanvaarden. 

In verband met opleiding en bevordering van inzetbaarheid kunnen de volgende 
instrumenten worden ingezet. 

9.2 Programma Individuele Toegevoegde waarde (PIT) 

Cordares hecht er waarde aan dat haar medewerkers aan hun eigen duurzame inzetbaarheid 
werken. Het PIT programma biedt hierbij de nodige ondersteuning. Voor duurzame 
inzetbaarheid is het belangrijk dat de medewerkers zich bewust worden van hun eigen 
kwaliteiten, mogelijkheden en wensen. Om goed beslagen ten ijs te komen en te weten wat 
de eigen toegevoegde waarde is of te weten hoe deze te vergroten is zelfkennis belangrijk. 
PIT is bedoeld om bewustwording te bevorderen van het belang van continue zelfontwikkeling 
en om inzicht te krijgen in de eigen mogelijkheden en de gewenste ontwikkelingsrichting. 

9.3  Persoonlijk Opleidingsbudget 

De werknemer krijgt per kalenderjaar een persoonlijk opleidingsbudget van € 750,- tot zijn 
beschikking. Het budget dient te worden gebruikt voor het bevorderen van de eigen 
inzetbaarheid en het vergroten van de arbeidsmarktwaarde.  

Tijdens het plangesprek maakt de werknemer in overleg met zijn leidinggevende afspraken 
over de besteding van het budget. De gekozen opleiding hoeft niet direct gericht te zijn op de 
huidige of toekomstige functie van de medewerker.   

De werknemer kan in enig jaar, in overleg met zijn leidinggevende, besluiten om het 
persoonlijk opleidingsbudget niet (geheel) te benutten. Het resterende budget kan aan het 
jaarbudget van het volgende jaar worden toegevoegd.  

Heeft werknemer na twee jaar het budget nog steeds niet (geheel) gebruikt, dan vervalt het 
resterende budget. Het jaar daarop heeft werknemer weer de beschikking over een enkel 
jaarbudget.
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9.4 Studiekostenvergoeding 

Een medewerker die een opleiding volgt kan, onder de in deze regeling vermelde 
voorwaarden, aanspraak maken op een studiekostenvergoeding.  
a. De hoogte van de vergoeding is 100% (in geld en in tijd) als er naar het oordeel van de 
werkgever sprake is van een directe relatie tussen de studie en de huidige functie. Dit geldt 
voor opleidingen die zijn opgenomen als functie-eis in het functie profiel, opleidingen die 
noodzakelijk zijn om een bepaald proces of instrument dat noodzakelijk is bij de 
functievervulling te kunnen (blijven) hanteren en door externe instanties voorgeschreven 
opleidingen. 
b. De hoogte van de vergoeding is 50% (in geld en in tijd) als de studie naar het oordeel van 
de werkgever voornamelijk betrekking heeft op de loopbaanontwikkeling van de medewerker. 
Een voorwaarde hierbij is dat de studie een bijdrage levert aan een vergroting van de 
inzetbaarheid van de medewerker binnen en buiten Cordares.  
Voor vergoeding komen ten hoogste in aanmerking de kosten die in redelijkheid moeten 
worden gemaakt om de opleiding te kunnen volgen. Indien meerdere 
opleidingsmogelijkheden beschikbaar zijn, zal, mede op basis van een vergelijking van 
kwaliteit en kosten van deze mogelijkheden, de werkgever na overleg met de werknemer 
bepalen welke opleiding gevolgd c.q. vergoed kan worden. In principe wordt niet meer dan 
één studie tegelijkertijd vergoed.  
De volgende kosten komen voor vergoeding in aanmerking: 
- de kosten verbonden aan de inschrijving volgens het tarief dat behoort bij een normale 
studieduur; 
- het cursusgeld; 
- het examen- en tentamengeld; kosten van herexamen uitsluitend als het examen gehaald 
wordt;
- de kosten van verplicht voor een studie aan te schaffen studiemateriaal (zoals studieboeken 
en syllabi, doch geen personal computers, atlassen, romans, woordenboeken, encyclopedieën 
e.d.).
- de extra reis- en verblijfkosten die in verband met een studie moeten worden gemaakt en 
wel de kosten van de goedkoopste wijze van redelijk openbaar vervoer naar de cursusplaats. 

1. Aan medewerkers die bij indiensttreding c.q. uitdiensttreding een opleiding volgen, kan 
slechts een vergoeding worden verleend voor die kosten die betrekking hebben op het 
gedeelte van de studie dat tijdens het dienstverband wordt gevolgd.  

2. Voor zover deeltijdwerkers deelnemen aan de in dit artikel bedoelde studieregeling komen 
zij naar rato van de met hen overeengekomen werktijd in aanmerking voor de 
studieregeling. Deeltijdwerkers met een arbeidsovereenkomst van 32 uur of meer worden 
voor de toepassing van deze regeling als voltijdwerkers beschouwd.   

3. Van de verleende vergoeding kan de werkgever de helft terugvorderen, indien de 
medewerker de studie of het lopende studiejaar of -onderdeel staakt of niet succesvol 
beëindigt. Indien en voor zover de medewerker kosten maakt voor het volgen van een 
herhalingscursus zal terugvordering van studiekostenvergoeding niet plaatsvinden. 

4. Verlof (100% dan wel 50%) wordt toegekend voor het volgen van de opleiding voor zover 
die onder werktijd plaatsvindt en voor examens en tentamens. Voor herexamens wordt 
geen verlof toegekend. 

Studieovereenkomst

In het geval de totale vergoeding voor cursus-, examen-, boeken-, reis-, en verblijfkosten 
voor een bepaalde studie (die al dan niet in opdracht van de werkgever gevolgd wordt) meer 
dan €5.000 bedraagt, wordt met de medewerker een studieovereenkomst gesloten waarbij 
de volgende bepalingen gelden: 

1. In het geval de werknemer op eigen initiatief de studie voortijdig beëindigt, danwel 
gedurende de looptijd van de studie Cordares verlaat betaalt de werknemer de 
vergoeding voor cursus-, examen-, boeken-, reis- en verblijfskosten aan de werkgever 
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terug. De omvang van het terug te betalen bedrag is afhankelijk van het moment van 
voortijdige beëindiging van de studie en/of opzegging van de arbeidsovereenkomst en 
bedraagt:

bij voortijdige beëindiging van de studie of bij beëindiging van het 
dienstverband tijdens de studie: de aan de werknemer betaalde vergoeding 
voor zover deze het bedrag van € 5.000 heeft overschreden; 

2. In het geval de werknemer de studie met succes afrondt en binnen 2 jaar na 
beëindiging van de studie Cordares verlaat betaalt de werknemer de vergoeding voor 
cursus-, examen-, boeken-, reis-, en verblijfskosten aan de werkgever terug. De 
omvang van het terug te betalen bedrag is afhankelijk van het moment van opzegging 
van de arbeidsovereenkomst en bedraagt: 

binnen 1 jaar na succesvolle beëindiging van de opleiding: 2/3 deel van de 
betaalde vergoeding boven het bedrag van € 5.000; 

bij uitdiensttreding binnen 2 jaar na succesvolle beëindiging van de 
opleiding: 1/3 deel van de betaalde vergoeding boven het bedrag van € 5.000. 

3.  De werkgever kan met de betrokken werknemer een terugbetalingsregeling treffen als 
het terug te betalen bedrag bezwaarlijk in één keer terugbetaald kan worden. 
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10  Arbeidsongeschiktheid

10.1 Toepassing

Dit artikel is van toepassing op medewerkers die voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn 
geworden. Voor medewerkers die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden 
gelden vanaf 1 januari 2006 de bepalingen in artikel 12 van deze CAO.  

10.2 Arbeidsongeschiktheid

De werknemer die arbeidsongeschikt is, moet dit op de eerste verzuimdag voor 9.00 uur 's 
morgens aan de werkgever mededelen of laten mededelen of indien overmacht zulks 
onmogelijk maakt zo spoedig mogelijk na 9.00 uur. 

10.3  Salarisbetaling bij arbeidsongeschiktheid 

1. De werknemer die de bedongen arbeid niet heeft verricht omdat hij daartoe door ziekte 
of door zwangerschap of bevalling verhinderd was, behoudt voor een periode van ten 
hoogste 52 weken recht op 100% van zijn brutosalaris.  
Perioden waarin de werknemer ten gevolge van ziekte verhinderd is geweest zijn arbeid 
te verrichten, worden samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder 
dan vier weken opvolgen. 
a. Geen aanspraak op doorbetaling bestaat:
- indien de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt is door opzet van de werknemer; 
- indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een gebrek waarover de werknemer 
bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst valse informatie heeft gegeven; 
- voor de tijd gedurende welke de werknemer zonder deugdelijke grond weigert 
passende arbeid te verrichten bij de eigen of een andere werkgever; 
- voor de tijd gedurende welke de genezing door toedoen van de werknemer wordt 
belemmerd of vertraagd.  
b. Voor de beoordeling van het recht op salarisdoorbetaling conform lid 1 zal het oordeel 
van de door de werkgever aangewezen arbo-arts gevolgd worden. 
c. De werknemer is verplicht ter vaststelling van de ongeschiktheid tot werken en het 
daaraan verbonden recht op salarisdoorbetaling conform lid 1 mee te werken aan 
geneeskundig onderzoek door de door de werkgever aangewezen arbo-arts, deze alle 
door hem gevraagde inlichtingen te verstrekken en de aanwijzingen van deze op te 
volgen, bij gebreke waarvan genoemd recht op salarisdoorbetaling vervalt. 
d. De werknemer is verplicht zich tijdens de ongeschiktheid tot werken te houden aan de 
door de werkgever vastgestelde begeleiding- en controlevoorschriften tijdens ziekte. Bij 
overtreding van deze voorschriften is de werkgever bevoegd om per ziektegeval 
maximaal de eerste twee dagen salaris van de werknemer in te houden alsmede 
vervolgens een zodanig percentage van het brutosalaris dat 70% van het salaris resteert, 
of het voor de werknemer geldende wettelijke minimumloon indien dat hoger is.  

2. De werknemer, die aansluitend aan de in lid 1.a genoemde termijn in aanmerking komt    
voor een uitkering op grond van de WAO of zou komen als hij krachtens deze wet 
verzekerd was, ontvangt, zolang dit het geval is en, indien de arbeidsongeschiktheid een 
gedeeltelijke is, zolang de aangeboden passende arbeid wordt verricht, doch niet langer 
dan twee jaar, een salaris waarvan de hoogte als volgt wordt vastgesteld: 

1. gedurende de eerste twaalf maanden van de WAO: 90% van het bruto salaris; 
2. gedurende de daarop volgende twaalf maanden van de WAO: 80% van het bruto 
salaris.
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a. De werkgever is, rekening houdende met de capaciteit van de werknemer en met de 
inpasbaarheid in de organisatie, gehouden al het mogelijke te doen om het 
dienstverband met gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers na de in lid 1 en 2 
genoemde termijnen voort te zetten op een wijze die zo goed mogelijk aansluit bij de 
mate van arbeidsgeschiktheid van de betrokken werknemer. 
b. Indien het dienstverband met een arbeidsongeschikte werknemer na het verstrijken 
van de in lid 2 vermelde termijn wordt beëindigd, wordt hem een uitkering ineens 
verstrekt ter grootte van 80% van het bruto maandsalaris. Indien de werknemer 
gedeeltelijk werkzaam blijft, wordt deze uitkering ineens vastgesteld naar evenredigheid 
van het deel waarvoor het dienstverband wordt beëindigd. Het in dit lid bepaalde geldt 
uitsluitend voor werknemers van wie de arbeidsongeschiktheid is ingegaan op of na 1 
januari 1988.

3. Het bovenstaande is van kracht onder voorbehoud dat uitkeringen ingevolge de ZW en 
de WAO niet zouden kunnen worden geweigerd, en/of dat de ongeschiktheid niet 
voortvloeit uit een de werknemer bij zijn indiensttreding bekende ziekte of gebrek 
waaromtrent hij bij de medische keuring geen of niet juiste inlichtingen heeft verstrekt.  

4. Bij de vaststelling van de hoogte van de bedragen in lid 1 en 2 wordt rekening gehouden 
met de aan de werknemer toekomende verhogingen binnen de salarisschaal en algemene 
salarisverhogingen.

10.4 Arbeidsongeschiktheid op of na 55 jaar 

1. De werknemer, die op het tijdstip van het intreden van de arbeidsongeschiktheid, bedoeld 
in artikel 10.3 lid 1 de 55-jarige leeftijd heeft bereikt, heeft bij aaneengesloten 
arbeidsongeschiktheid na de in artikel 10.3 lid 1 en 2 genoemde termijnen aanspraak op 
doorbetaling van 80% van het bruto salaris.  

2. Voornoemde aanspraak geldt zolang sprake is van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en 
nog arbeid wordt verricht, echter uiterlijk tot het bereiken van de pensioengerechtigde 
leeftijd.

3. Het dienstverband met deze werknemer ondervindt na drie jaar aaneengesloten 
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid geen wijziging. 

10.5 Arbeidsongeschiktheid op of na 60 jaar 

1. De werknemer, die op het tijdstip van het intreden van de arbeidsongeschiktheid, bedoeld 
in artikel 10.3 lid 1, de 60-jarige leeftijd heeft bereikt, heeft bij aaneengesloten 
arbeidsongeschiktheid na de in artikel 10.3 lid 1 en 2 genoemde termijnen aanspraak op 
80% van het bruto salaris, dat hij genoten zou hebben, ware hij niet arbeidsongeschikt 
geweest.

2. Deze aanspraak geldt ingeval:
- de werknemer vijf jaar of minder van zijn pensioendatum is verwijderd en
- de werknemer tenminste tien jaren in dienst van de werkgever is.  
De aanspraak geldt uiterlijk tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.  

3. Het dienstverband met deze werknemers wordt na drie jaar aaneengesloten 
arbeidsongeschiktheid niet opgezegd.

4. Op de hier bedoelde werknemers is de voorwaarde voor deze doorbetaling dat de 
arbeidsongeschiktheid een gedeeltelijke is en nog arbeid wordt verricht niet van 
toepassing.

10.6 Verrekening andere uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid 

1. Het bedrag bedoeld in de artikelen 10.3 en 10.4 wordt verminderd met de uitkeringen 
die de werknemer toekomen krachtens enige sociale verzekeringswet, respectievelijk 
krachtens enige door de werkgever aangegane collectieve aanvullende verzekering dan 
wel krachtens enige door de werknemer bij of via de werkgever aangegane aanvullende 
verzekering.
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2. Bij de vaststelling van dit bedrag zal eveneens rekening worden gehouden met 
inkomsten uit arbeid of bedrijf, genoten voor werkzaamheden die de werknemer verricht 
gedurende de tijd dat hij, zo hij daar niet verhinderd was geweest, de bedongen arbeid 
had kunnen verrichten.  

3. Door eigen schuld of toedoen niet verkregen of prijsgegeven uitkeringen en inkomsten 
worden voor de toepassing van het in dit artikel bepaalde als wel genoten beschouwd.  

10.7 Overbruggingsregeling bij arbeidsongeschiktheid 

Indien het dienstverband voor onbepaalde tijd wordt beëindigd in verband met herplaatsing 
elders, zal de werkgever voor de werknemer, die meer dan 15% arbeidsongeschikt is, een 
overbruggingsregeling treffen als deze werknemer door de herplaatsing meer dan 15% in 
inkomen achteruitgaat. Deze regeling zal niet langer duren dan de periode genoemd in artikel 
10.3 lid 1 en 2. 

10.8 Vervallen recht op doorbetaling 

Het recht op doorbetaling volgens de artikelen 10.3 t/m 10.5 vervalt bij het einde van het 
dienstverband.

10.9 Collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering 

Voor de werknemer geldt een regeling voor uitkering bij arbeidsongeschiktheid waarvan de 
bepalingen voor overleg tussen de werkgever en de vakverenigingen worden vastgesteld 
respectievelijk gewijzigd. Dit wordt de collectieve aanvullende 
arbeidsongeschiktheidsverzekering genoemd. 

10.10 Verhaal van schade bij arbeidsongeschiktheid 

Geen aanspraak op betaling overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk bestaat, indien en 
voor zover de werknemer ter zake van de schade, die hij ten gevolge van zijn 
arbeidsongeschiktheid lijdt, krachtens een wettelijke bepaling een recht op schadevergoeding 
tegenover een derde kan doen gelden.  
De werkgever zal echter aan de werknemer voorschotten op de van de derde te ontvangen 
schadevergoeding verstrekken overeenkomende met de bedragen waarop de werknemer 
overigens ingevolge het bepaalde in dit hoofdstuk aanspraak zou hebben, indien de 
werknemer alle aanspraken die hij ter zake van zijn arbeidsongeschiktheid op de derde heeft 
tot het beloop van de te ontvangen voorschotten aan de werkgever cedeert. 

10.11 Arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie 

Ingeval van arbeidsongeschiktheid tijdens de vakantie ontstaan, behoudt de werknemer zijn 
recht op dientengevolge gemiste vakantiedagen, mits hij de werkgever terstond van de 
arbeidsongeschiktheid in kennis heeft gesteld en zich aan de voorschriften ter zake heeft 
gehouden. 

10.12 Uitkering bij overlijden 

Bij het overlijden van de werknemer wordt aan de nagelaten betrekkingen een bedrag gelijk 
aan drie maanden salaris verstrekt. Onder nagelaten betrekkingen worden verstaan:  
1. de langstlevende der echtgenoten dan wel de geregistreerde partner van wie de 

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

2. bij ontstentenis van de onder 1 bedoelde personen de minderjarige kinderen tot wie de 
overledene in familierechtelijke betrekking stond;  
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3. bij ontstentenis van de onder 1 en 2 bedoelde personen degene met wie de werknemer 
in gezinsverband leefde en in wiens kosten van bestaan hij grotendeels voorzag. 
Van ongehuwd samenleven als bedoeld onder 1 is sprake indien twee ongehuwde 
personen een gezamenlijke huishouding voeren, met uitzondering van bloedverwanten in 
de eerste graad. Van gezamenlijke huishouding als bedoeld onder 2 is sprake indien de 
betrokkene hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en zij blijk geven zorg te dragen 
voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de 
huishouding dan wel op andere wijze in elkaars verzorging voorzien. Uitkeringen ter zake 
van het overlijden aan genoemde nagelaten betrekkingen krachtens een wettelijk 
voorgeschreven ziekte- of arbeidsongeschiktheidsverzekering en krachtens de 
Toeslagenwet kunnen op deze uitkering in mindering worden gebracht.  

10.13 Wet Verbetering Poortwachter 

In aanvulling op de algemene regels in de Wet Poortwachter, die werkgevers en werknemers 
in acht moeten nemen als een werknemer ziek wordt, gelden voor Cordares de volgende 
afspraken:
1. Gezien de ruimte die de wetgeving biedt is besloten dat, wanneer werkgever, 

medewerker en Arbodienst besluiten om in het kader van de reïntegratie gebruik te 
maken van de wettelijke mogelijkheid tot een verlengde wachttijd, het salaris wordt 
aangevuld tot 100%; 

2. Cordares zal bij geschiktheid voor passende arbeid eerst alle mogelijkheden tot plaatsing 
binnen Cordares onderzoeken 

3. Reïntegratie buiten Cordares komt eerst aan de orde als tussen Cordares en de 
medewerker vast staat dat er binnen Cordares geen passende arbeid kan worden 
geboden. De medewerker heeft de mogelijkheid om ter zake het al dan niet aanwezig zijn 
van passende arbeid een second opinion te vragen bij het UWV; 

4. Ten behoeve van het reïntegratieproces zal Cordares een casemanager aanwijzen, die 
belast is met de voortgangsbewaking van het proces. Deze taak wordt vervuld door een 
der voorzitters van de SMT's; 

5. Als een meningsverschil tussen Cordares en de medewerker leidt tot het vragen van een 
second opinion, zullen maatregelen verband houdend met reïntegratie of stoppen van 
loonbetaling worden opgeschort tot het moment dat de second opinion is verkregen. Deze 
second opinion geldt tussen Cordares en de medewerker als definitieve beslissing; 

6. Als, bij ontbreken van passende arbeid binnen Cordares, wordt overgegaan tot externe 
reïntegratie, zal dit geschieden op basis van detachering en behoud van de 
arbeidsovereenkomst met Cordares en de daaraan verbonden arbeidsvoorwaarden. Deze 
detachering geldt voor de duur van een jaar, waarna zal worden overgegaan op een 
arbeidsovereenkomst met het inlenende bedrijf. Indien daartoe gewichtige redenen 
aanwezig zijn kan worden besloten de periode van detachering langer, doch ten hoogste 
nog een jaar, te laten voortduren. Zolang de arbeidsovereenkomst met de desbetreffende 
medewerker voortduurt, blijft Cordares verantwoordelijk voor de reïntegratie 

7. CAO-partijen zullen de voortgang van de re-integratieactiviteiten volgen en op hoofdlijnen 
evalueren in hun periodiek overleg; 

8. De Raad van Bestuur van Cordares vraagt instemming aan de Ondernemingsraad bij de 
keuze van een eventueel in te zetten re-integratiebedrijf. 
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11  Voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid 

11.1 Toepassing

Voor medewerkers die voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden gelden de 
bepalingen van artikel 10 uit deze CAO. Voor medewerkers die op of na 1 januari 2004 
arbeidsongeschikt zijn geworden geldt het onderstaande vanaf 1 januari 2006. 

11.2 Preventieve aanpak 

Cordares streeft er naar verlaging van het ziekteverzuim door middel van een preventieve 
aanpak. Deze preventieve aanpak bestaat globaal uit twee componenten. Enerzijds zorgt 
Cordares voor optimale arbeidsomstandigheden. In dat verband wordt bijvoorbeeld veel 
aandacht besteed aan RSI preventie. Veel belangrijker echter is dat medewerkers en 
leidinggevenden goed leren omgaan met de dynamiek van een resultaatgerichte organisatie 
die voortdurend in verandering is. Aandacht voor vergroting van de betrokkenheid van 
medewerkers en meer volwassen arbeidsverhoudingen zijn daarin sleutelwoorden.  
Concrete te bereiken doelen en maatregelen worden jaarlijks vastgelegd in Arbo jaarplannen 
per werkmaatschappij. 

Werknemers die door ziekte niet in staat zijn om hun werk te verrichten worden zorgvuldig 
begeleid om hen zo snel mogelijk weer volledig in het arbeidsproces te brengen. Als volledige 
reïntegratie niet mogelijk blijkt te zijn, wordt in alle gevallen gestreefd naar een zo groot 
mogelijke benutting van de resterende capaciteit. De werknemer is verplicht hier aan mee te 
werken.

11.3 Algemeen

1. ziekmelding / hersteldmelding  
- De werknemer die arbeidsongeschikt is, moet dit op de eerste verzuimdag voor 9.00 

uur 's morgens aan de leidinggevende mededelen. 

2. controle voorschriften 
- De werknemer is verplicht zich tijdens zijn arbeidsongeschiktheid te houden aan de 

door de werkgever vastgestelde controle- en ziekteverzuimvoorschriften. Tevens is hij, 
ter vaststelling van de arbeidsongeschiktheid, verplicht mee te werken aan 
geneeskundig onderzoek door de door de werkgever aangewezen arbo-arts, deze alle 
door hem gevraagde inlichtingen te verstrekken en de aanwijzingen van deze op te 
volgen. Bij overtreding van het voorgaande is de werkgever bevoegd om per 
ziektegeval maximaal de eerste twee dagen salaris van de werknemer in te houden en 
heeft de werknemer slechts recht op 70% van het maandsalaris doch ten minste op 
het geldende wettelijke minimumloon. Bovendien kan de werkgever betaling van dit 
salaris opschorten voor de tijd dat de werknemer zich niet houdt aan vorenbedoelde 
voorschriften.

3. geen recht op doorbetaling/aanvulling 
- Geen aanspraak op doorbetaling bestaat: 
- indien de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt is door opzet van de werknemer; 
- indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een gebrek waarover de werknemer 

bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst valse informatie heeft gegeven; 
- voor de tijd, gedurende welke de werknemer zonder deugdelijke grond weigert 

passende arbeid te verrichten bij werkgever of een andere werkgever; 
- voor de tijd gedurende welke de genezing door toedoen van de werknemer wordt 

belemmerd of vertraagd; 
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- voor de tijd, gedurende welke de werknemer zonder deugdelijke grond weigert mee te 
werken aan door de werkgever of door een door hem aangewezen deskundige (arbo-
arts) gegeven redelijke voorschriften of getroffen maatregelen die erop gericht zijn om 
de werknemer in staat te stellen passende arbeid te verrichten bij de werkgever of 
een ander werkgever;  

- voor de tijd, gedurende welke de werknemer zonder deugdelijke grond weigert mee te 
werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het plan van aanpak. 

4. bepaling duur arbeidsongeschiktheid 
- Perioden waarin de werknemer ten gevolge van ziekte verhinderd is geweest zijn 

arbeid te verrichten, worden samengeteld, indien zij elkaar met een onderbreking van 
minder dan vier weken opvolgen. Als eerste arbeidsongeschiktheidsdag geldt de 
eerste dag van de samengetelde perioden. 

11.4 Verhaal van schade bij arbeidsongeschiktheid 

Geen aanspraak op betaling overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk bestaat, indien en 
voor zover de werknemer ter zake van de schade, die hij ten gevolge van zijn 
arbeidsongeschiktheid lijdt, krachtens een wettelijke bepaling een recht op schadevergoeding 
tegenover een derde kan doen gelden.  
De werkgever zal echter aan de werknemer voorschotten op de van de derde te ontvangen 
schadevergoeding verstrekken overeenkomende met de bedragen waarop de werknemer 
overigens ingevolge het bepaalde in dit hoofdstuk aanspraak zou hebben, indien de 
werknemer alle aanspraken die hij ter zake van zijn arbeidsongeschiktheid op de derde heeft 
tot het beloop van de te ontvangen voorschotten aan de werkgever cedeert. 

11.5 Arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie 

Ingeval van arbeidsongeschiktheid tijdens de vakantie ontstaan, behoudt de werknemer zijn 
recht op dientengevolge gemiste vakantiedagen, mits hij de werkgever terstond van de 
arbeidsongeschiktheid in kennis heeft gesteld en zich aan de voorschriften ter zake heeft 
gehouden. 

11.6 Loondoorbetaling tijdens 1e twee ziektejaren 

1. hoogte loondoorbetaling 
- De werknemer die wegens ziekte zijn werk geheel of gedeeltelijk niet heeft kunnen 

verrichten, behoudt recht op doorbetaling van zijn maandsalaris volgens onderstaande 
staffel. 
Week 1 t/m 26   100% 
Week 27 t/m 78     85% 
Week 79 t/m 104     80% 

- Voor de werknemer die wegens ziekte, zijn werkzaamheden gedeeltelijk heeft kunnen 
verrichten geldt dat de gewerkte uren voor 100% worden doorbetaald. De niet 
gewerkte uren worden doorbetaald volgens bovenstaand staffel. 

- De werknemer die in de periode na week 26 gedeeltelijk werkt of gedeeltelijk het werk 
hervat, heeft recht op een re-integratiebonus van 5% gerekend over de niet gewerkte 
uren. In dat geval worden de in bovenstaande staffel genoemde percentages 
verhoogd tot 90% en 85%. 

2. hardheidsclausule 
- In bijzondere omstandigheden kan de werkgever bij volledige arbeidsongeschiktheid, 

als de aard van de arbeidsongeschiktheid daar aanleiding toe geeft, besluiten in 
afwijking van bovenstaande staffel het loon volledig door te betalen.  
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3. therapeutische arbeid 
- Bij het verrichten van therapeutische arbeid op advies van de arbo arts wordt 100% 

van het loon doorbetaald voor de uren waarop gewerkt wordt. 

4. berekeningsgrondslag variabele beloning en vakantietoeslag 
- Bij gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid worden de individuele en de collectieve variabele 

beloning worden berekend aan de hand van het gemiddelde 
loondoorbetalingspercentage over het betreffende kalenderjaar 

- De vakantietoeslag wordt berekend aan de hand van het gemiddelde 
loondoorbetalingspercentage over de voorgaande periode van 1 juni tot en met 31 
mei.

11.7 Regelingen na 2 jaar arbeidsongeschiktheid 

1. wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) 
- Na twee jaar arbeidsongeschiktheid eindigt de loon doorbetaling verplichting en is de 

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) van toepassing. Deze wet bestaat 
uit twee delen. De Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA) 
en de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikte (WGA). 

2. poortwachtertoets door UWV 
- Door het UWV wordt beoordeeld of werkgever en werknemer voldoende inspanningen 

hebben geleverd om tot reïntegratie te komen. Vervolgens wordt de mate van 
arbeidsongeschiktheid beoordeeld. Er zijn drie mogelijkheden: 

- Volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid (80% of meer arbeidsongeschikt):
uitkering op grond van de IVA 70% van het laatstverdiende loon 

- Gedeeltelijk arbeidsgeschikt (tenminste 35% arbeidsongeschikt): uitkering op grond 
van de WGA 

- Minder dan 35% arbeidsongeschikt (WGA niet van toepassing). 
- Als blijkt dat de werkgever volgens het UWV tekort is geschoten in de reïntegratie 

verplichting en de werknemer daardoor geen recht kan laten gelden op een uitkering 
krachtens WIA, geldt gedurende de periode waarover de werkgever volgens het UWV 
het loon langer moet doorbetalen het uitkeringsniveau zoals dat aan het eind van het 
tweede jaar op grond van de staffel onder art. 11.6 lid 1. was vastgesteld. 

- De werknemer heeft de mogelijkheid om bij het UWV een second opinion aan te 
vragen.

3. beëindiging dienstverband na twee jaar arbeidsongeschiktheid 
- In beginsel wordt de arbeidsovereenkomst na twee jaar volledig en duurzame 

arbeidsongeschiktheid beëindigd. Bij een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van 
tenminste 35%, wordt een nieuwe deeltijdarbeidsovereenkomst aangeboden voor de 
duur van de werkzaamheden die de werknemer verricht dan wel kan verrichten. Als 
de mate van arbeidsgeschiktheid toeneemt, zal de deeltijdarbeidsovereenkomst 
daarop worden aangepast. 

- Het dienstverband zal niet worden beëindigd indien naar de mening van de 
bedrijfsarts en  de werkgever binnen afzienbare tijd reïntegratie zal kunnen 
plaatsvinden. In dat geval zal de loondoorbetaling conform art. 11.6 lid 1. voor een 
periode van maximaal 6 maanden worden gecontinueerd.  

4. aanvulling bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid 
- Indien de werknemer voldoet aan de voorwaarden van het Pensioenreglement 

Personeelspensioenfonds Cordares, komt hij in aanmerking voor een 
arbeidsongeschiktheidspensioen van 10% van het laatstgenoten salaris in aanvulling 
op de uitkering op basis van de IVA. Eén van de voorwaarden is dat de 
arbeidsovereenkomst wegens arbeidsongeschiktheid is geëindigd.  
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5. aanvulling bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van tenminste 35% 
- Een werknemer met een arbeidsongeschiktheidspercentage van tenminste 35% blijft 

voor het arbeidsgeschikte deel in beginsel in dienst bij Cordares. Mocht dit niet 
mogelijk zijn, dan zal de werkgever de werknemer begeleiding aanbieden bij het 
vinden van werk bij een andere werkgever. 

- Bij reïntegratie binnen dan wel buiten het bedrijf zal aan de werknemer werk worden 
aangeboden dat hem in staat stelt bij het einde van de loongerelateerde fase van de 
WGA een salaris te verdienen dat tenminste 50% van de vastgestelde 
restverdiencapaciteit bedraagt. 

- Indien de werknemer voldoet aan de voorwaarden van het Pensioenreglement 
Personeelspensioenfonds Cordares, komt hij in aanmerking voor een 
arbeidsongeschiktheidspensioen van 10% van het verschil tussen het laatstgenoten 
salaris en de resterende verdiencapaciteit als aanvulling op de uitkering op basis van 
de WGA.

6. regeling bij een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 35% 
- Bij een arbeidsongeschiktheid van minder dan 35% blijft in het algemeen het 

dienstverband met de werknemer in stand en zal de arbeidsongeschiktheid op zich 
geen reden zijn voor ontslag. 

- Mocht herplaatsing binnen het bedrijf niet mogelijk zijn, dan zal werkgever de 
werknemer begeleiding aanbieden bij het vinden van werk bij een andere werkgever. 

- De werkgever zal, samen met de werknemer, streven naar volledige reïntegratie 
binnen een gezamenlijk vastgestelde periode. Gedurende de reïntegratie periode zal 
werkgever de loondoorbetaling zoals die was vastgesteld aan het einde van het 
tweede ziektejaar, voortzetten.

- Als aan het einde van de overeengekomen re-integratieperiode er geen verdere 
reïntegratie mogelijk blijkt te zijn, zal in onderling overleg worden overgegaan tot een 
deeltijddienstverband. 

- Bij een zeer geringe mate van arbeidsongeschiktheid zal de werkgever de 
loondoorbetaling volledig voortzetten indien de medewerker gedurende de volledige 
met hem overeengekomen arbeidstijd blijft werken. 

11.8 Evaluatie

In 2007 zal de werkgever de hiervoor beschreven regeling evalueren. Daarbij zal ondermeer 
aandacht geschonken worden aan de ontwikkeling van de instroom in het 3e ziektejaar, de 
re-integratiemogelijkheden van medewerkers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn en 
de ontwikkeling van het ziekteverzuim. 
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12 Pensioen

12.1  Pensioenregeling 

Voor de werknemer geldt een pensioenregeling, waarvan de inhoud wordt vastgesteld in het 
overleg tussen de werkgever en de vakverenigingen. 

De regeling heeft de volgende kenmerken:  
- Opbouw vindt plaats volgens de middelloon-systematiek; 
- De franchise bedraagt € 12.209,--(januari 2008); 
- Het opbouwpercentage bedraagt 2,25% van de pensioengrondslag; 
- Voorwaardelijke indexatie 
- De richtpensioenleeftijd is 65 jaar; 
- Nabestaandenpensioen bedraagt 70% van het bereikbare c.q. bereikte 

ouderdomspensioen;
- Het wezenpensioen bedraagt 14% van het bereikbare c.q. bereikte 

ouderdomspensioen;
- In geval van arbeidsongeschiktheid wordt de pensioenopbouw voortgezet. 

Voor degenen die per 1 januari 2005 jonger waren dan 55 jaar wordt een aanvulling verleend 
op basis van de fiscale ruimte in het verleden ten opzichte van de huidige regeling. De 
aanvulling wordt gedurende 15 jaren per dienstjaar bij de werkgever doorgebracht 
toegevoegd aan de pensioenrechten. 

Voor degenen die op 1 januari 2005 55 jaar of ouder waren wordt de huidige 
aanvullingsregeling in de prepensioenregeling voortgezet.  

Opgebouwde ouderdom- en vroegpensioenrechten blijven gehandhaafd en worden jaarlijks 
(voorwaardelijk) geïndexeerd. De indexatie van de aanspraken van actieve deelnemers in de 
nieuwe regeling is voorwaardelijk, gebaseerd op de initiële loonsverhogingen van Cordares. 

12.2  Flexibele pensionering 

De deelnemer aan de regeling kan zijn pensioen vroeger of later dan de richtpensioenleeftijd 
in laten gaan. Daarbij kan hij met behulp van hoog-laag constructies zijn pensioen aanpassen 
aan zijn inkomensontwikkeling. Uitstel of vervroeging vindt plaats onder actuariële verhoging 
resp. verlaging van de pensioenuitkeringen. 

12.3  Premieverdeling 

In vorige CAO is overeengekomen dat op 1 januari 2006 de werknemersbijdrage in de 
pensioenpremie zal worden verhoogd naar 1,75%. De kosten van de regeling die door het 
PPF bij Cordares in rekening worden gebracht stijgen per dezelfde datum met 2%-punt tot 
12,95%.
In het december overleg tussen partijen over pensioen en levensloop is het volgende 
overeengekomen: “Per 1 januari 2007 en 2008 zal de werknemersbijdrage niet worden 
gewijzigd. Vanaf 1 januari 2009 zal de werknemersbijdrage met stappen van maximaal 1% 
per jaar worden verhoogd teneinde een verhouding van 2/3 (werkgeversbijdrage) – 1/3 
(werknemersbijdrage) te realiseren. Als de werknemersbijdrage het niveau van 5% heeft 
bereikt zullen Cordares en de bonden over dit onderwerp opnieuw in overleg treden.”  

Bovenstaande percentages zijn op basis van de loonsom (12 x maandsalaris). Geïnd zal 
worden over de pensioengrondslag (12 x maandloon plus vakantietoeslag plus variabele 
beloning minus franchise). De premie van 12,95% van de loonsom zal daarom vertaald 
worden naar een percentage van de nieuwe premiegrondslag”. 
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Op deze basis berekend bedraagt de werknemersbijdrage in de pensioenpremie met ingang 
van 1 januari 2006 1,95% van de pensioengrondslag. 

Als de werknemersbijdrage het niveau van 5,6% van de pensioengrondslag heeft bereikt 
zullen werkgever en de bonden over dit onderwerp opnieuw in overleg treden.  
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13  Levensloop 

1. De werkgever geeft een werkgeversbijdrage in de levensloopregeling van 1,45% van het 
vaste jaarsalaris inclusief vakantiegeld;  

2. Er wordt een korting gegeven op de uitvoeringskosten van het Cordares Levensloop-
produkt ter grootte van 0,95% van het saldo op de levenslooprekening.

3. Indien een werknemer het gespaarde saldo op zijn levenslooprekening wenst te gebruiken 
om eerder te stoppen met werken direct voorafgaande aan de (reguliere) ingangsdatum 
van zijn ouderdomspensioen, zal Cordares daarmee instemmen. Voorwaarde daarbij is 
dat tussen het tijdstip van eerder stoppen met werken en de ingangsdatum van het 
levenslange ouderdomspensioen niet meer dan 36 maanden ligt; 

4. Tijdens een periode van onbetaald verlof als gevolg van opname van levensloopuitkering: 
• Bestaat de mogelijkheid om de pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten;  
• Blijft de overlijdensrisicodekking in de pensioenregeling volledig in stand;  
• Ontvangt de werknemer geen werkgeversbijdrage in de levensloopregeling.  

5. De werkgeversbijdrage in de levensloopregeling is niet pensioengevend. 
6.  In het geval de werknemer het gespaarde saldo op zijn levenslooprekening wenst te 
gebruiken voor een sabbatical leave gelden de bepalingen opgenomen in artikel 7.8. 

N.a.v. de uitspraak d.d. 07-2007 van de Commissie Gelijke Behandeling is de in lid 1 genoemde 
werkgeversbijdrage van 1,25% verhoogd naar 1,45%.

14  Sociaal beleid en werkgelegenheid 

14.1 Algemene uitgangspunten 

Bij verlies van werkgelegenheid als gevolg van organisatiewijzigingen komen partijen 
maatregelen overeen ter compensatie van de negatieve gevolgen voor individuele 
werknemers.
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15  Spaarloonregeling 

15.1 Algemene voorwaarden 

1. Voor de werknemer bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een spaarloonregeling, 
waarvan met inachtneming van de Wet Vermeend/Vreugdenhil, de algemene bepalingen 
door overleg tussen de werkgever en de vakverenigingen worden vastgelegd 
respectievelijk gewijzigd.  

2. De werknemer die in de loop van het kalenderjaar bij werkgever in dienst treedt, kan 
met ingang van 1 januari van het volgende kalenderjaar deelnemen aan de 
spaarloonregeling.

3. De spaarloonregeling staat open voor alle werknemers met een dienstverband voor 
onbepaalde of bepaalde tijd na afloop van de proeftijd, met uitzondering van 
medewerkers die gebruik maken van een non-activiteitsregeling.  

4. Het maximale spaarbedrag is het gedurende de looptijd van deze CAO geldende wettelijk 
maximum. Op basis van machtiging door de werknemer zal het spaarloon door de 
werkgever worden ingehouden op het bruto salaris.  

5. Het spaarloon dient vier jaar vast te staan.  
6. Deelname aan de spaarloonregeling heeft gevolgen voor respectievelijk de vaststelling 

van de grondslag van de aanvulling op het salaris bij arbeidsongeschiktheid, (voor zover 
ten aanzien van het eerste ziektewetjaar de werkgever geen eigen risicodrager is) en van 
de uitkering in het kader van de collectieve WAO-verzekering. Dat wil zeggen dat de 
grondslag voor deze aanvullingen/uitkeringen zal worden verminderd met het bedrag van 
spaarloon dat op het salaris wordt ingehouden.  

7. Deelname aan de spaarloonregeling heeft geen gevolgen voor de premiebetaling en de 
opbouw van rechten voor de pensioenverzekering en voor de individuele aanvullende 
arbeidsongeschiktheidsverzekering.

8. In de in de wet geregelde gevallen kan binnen de vierjaarsperiode, met behoud van 
belasting- en premievrijstelling, geld van de geblokkeerde rekening opgenomen worden. 
In andere gevallen van tussentijdse opname vindt verrekening van belasting- en premie-
inhouding plaats.  

9. Bij einde dienstverband krijgt de deelnemer eenmalig de keuze voor of voortijdige 
opname (onder verrekening van belasting- en premie-inhouding), danwel laten staan 
gedurende de vierjaarstermijn . 

10. Werkgever brengt de regeling onder bij een of meerdere daartoe bevoegde financiële 
instellingen.

15.2 Gevolgen wijzigingen Wet Inkomstenbelastingen 

Wanneer wijzigingen in de Wet Inkomstenbelastingen inhouden dat er een lager fiscaal 
maximum geldt voor het te sparen bedrag dan geldt dat maximum. Indien een dergelijke 
situatie zich voordoet, zal overleg plaatsvinden tussen CAO-partijen. 
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16  Keuzemogelijkheden arbeidsvoorwaarden 

16.1 Keuzemogelijkheden

De werknemer kan binnen de in deze CAO gestelde grenzen de volgende keuzes maken met 
betrekking tot zijn arbeidsvoorwaarden.  

Daarbij staan hem de volgende bronnen ter beschikking: 

- Salaris, waaronder ook wordt verstaan vakantietoeslag en variabele beloning. 
- De waarde van maximaal 60 ATV-uren per jaar conform artikel 4.4, op voorwaarde dat 

de werkgever instemt met verkoop;  
- De waarde van maximaal 80 verlof uren per jaar, op voorwaarde dat de werkgever 

instemt met de verkoop en het wettelijk vastgestelde minimum aantal verlof uren per 
jaar wordt gehandhaafd. 

De waarde van genoemde bronnen kan de werknemer bestemmen voor de volgende doelen: 

- onder fiscaal gunstige voorwaarden sparen in het kader van de spaarloonregeling die 
is vastgelegd in artikel 15; 

- onder fiscaal gunstige voorwaarden sparen in het kader van de levensloopregeling 
zoals die in aangeduid in artikel 13 en in overleg met de OR is vastgelegd in het 
Levensloopreglement Cordares; 

- onder fiscaal gunstige voorwaarden een fiets verwerven cf. de Fietsregeling Cordares; 
- onder fiscaal gunstige voorwaarden vakliteratuur verwerven, cf. de regeling Privé 

Aanschaf Vakliteratuur Cordares; 
- onder fiscaal gunstige voorwaarden vakbondscontributie via de salarisadministratie 

afdragen aan zijn Vakvereniging; 
- deelnemen aan de individuele ANW-hiaat verzekering; 
- inkopen van extra verlofrechten tot een maximum van 80 uur per jaar, op voorwaarde 

dat de werkgever hiermee instemt; 
- uitbetalen als bruto loon, onder inhouding van wettelijke premies en heffingen. 

16.2 Tijdstip van keuzes 

De werknemer kan gedurende het gehele jaar keuzes maken ten aanzien van: 
- de spaarregeling, 
- de levensloopregeling  
- de ANW-hiaatverzekering,   
- de fietsregeling 
- de regeling vakliteratuur 
- de vakbondscontributie 

Keuzes over het (ver)kopen van verlof maakt de werknemer na overleg met collega's en in 
overleg met de werkgever. Een dergelijk verzoek kan éénmaal per kwartaal, worden  
ingediend en wordt in principe gehonoreerd, tenzij dat redelijkerwijs op grond van 
bedrijfsbelangen niet van de werkgever kan worden gevergd. 
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17  Functiewaardering 

17.1 Indelingscommissie 

Functie-indeling in de salarisschalen A tot en met L vindt plaats met behulp van de Hay-
methode.
De indelingscommissie kent een functieniveau (-indeling) toe aan een functieprofiel.  
De indelingscommissie bestaat uit 4 managers uit de lijn, de Directeur P&O en een 
waarnemer namens de Ondernemingsraad. De lijnmanager informeert de werknemer over de 
indeling van zijn functie en geeft desgewenst nog een toelichting. De indeling wordt 
schriftelijk vastgelegd. 

17.2 Bezwaarprocedure functiewaardering  

De werknemer heeft de mogelijkheid om tegen de indeling van de functie in een bepaalde 
functiegroep bezwaar te maken. De bezwaarprocedure is onderverdeeld in twee delen: een 
interne -en een externe behandeling. 

1. Interne behandeling 

Indien de individuele werknemer niet akkoord gaat met de toegekende functie-indeling, 
dient hij hierover in overleg te gaan met zijn leidinggevende. De leidinggevende kan de 
indeling toelichten en voorzien van argumenten. 
Indien het bezwaar van de werknemer door de toelichting van de leidinggevende niet 
wordt opgelost, heeft de werknemer de mogelijkheid om bij de Indelingscommissie 
bezwaar aan te tekenen. Hij stelt binnen 14 dagen na het toelichtende gesprek met de 
leidinggevende zijn bezwaren kort en met redenen omkleed op schrift en doet deze brief 
via zijn leidinggevende toekomen aan de secretaris van Indelingscommissie. De 
Indelingscommissie beslist vervolgens opnieuw over de groepsindeling en deelt dit besluit 
met redenen omkleed schriftelijk mee aan de werknemer en de leidinggevende. 
De interne behandeling dient binnen drie maanden te zijn afgewikkeld  

2. Externe behandeling 

Ingeval de interne behandeling van het bezwaar niet heeft geleid tot een oplossing van 
het geschil, dan is de mogelijkheid aanwezig om nogmaals bezwaar aan te tekenen. Het 
bezwaar wordt met redenen omkleed. 
Bij de externe behandeling is het voor werknemers die lid zijn van een vakvereniging 
mogelijk zich bij te laten staan door een deskundige van een vakvereniging. In dit geval 
maken de functievervuller(s) hun bezwaar kenbaar bij: 

a. De bestuurder van de vakvereniging waarbij zij zijn aangesloten. Deze zorgt 
voor het inschakelen van een functiewaarderingsdeskundige van de 
vakvereniging. 

b. De Indelingscommissie. 

Indien de functievervuller(s) niet aangesloten is/zijn bij een vakvereniging wordt het bezwaar 
kenbaar gemaakt bij de Indelingscommissie. 

De afwikkeling van het bezwaar vindt plaats door een adviseur van de systeemhouder. 
Ingeval van inschakeling van een vakvereniging door een functiewaarderingsdeskundige(n) 
van de vakbond(en) en een adviseur van de systeemhouder. De deskundige(n) herhalen in 
principe de eerder vermelde stappen. 
De betrokkenen vanuit bedrijfszijde en de functievervuller(s) of een delegatie namens de 
functievervuller wordt/worden in de gelegenheid gesteld om de argumentatie voor de indeling 
dan wel het bezwaar toe te lichten. 

De deskundige(n) vormt/vormen zijn/hun mening op basis van: 
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de betreffende functiebeschrijving en de informatie verkregen uit de gevoerde 
gesprekken; 
de gebruikte waarderingsmethode en daar aan verbonden normmateriaal; 
indien van toepassing het referentieraster. 

De hieruit voortvloeiende uitspraak met betrekking tot de indeling van de functie is bindend
voor beide partijen. De uitkomst wordt tegelijkertijd gerapporteerd aan zowel de directie van 
het betrokken bedrijf als aan de betrokken functievervuller(s). 

Een externe bezwaarprocedure wordt afgewikkeld binnen een doorlooptijd van drie maanden. 
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18 Klachten en geschillen 

18.1 Individuele klachtenregeling 

Individuele klacht 

1. De werknemer kan een klacht indienen omtrent hem persoonlijk betreffend ongenoegen, 
dat verband houdt met zijn werksituatie, voor zover hierin bij afzonderlijke regeling niet is 
voorzien. Het indienen van een klacht vindt plaats nadat de werknemer zijn ongenoegen 
eerst heeft besproken met zijn direct leidinggevende. Desgewenst kan de werknemer zich 
hierbij laten bijstaan door een door hem zelf gekozen begeleider. De werknemer dient zijn 
klacht zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen één maand na het laatste voorval ter 
zake bij de werkgever in. 

2. De werknemer kan bij het indienen van zijn klacht (artikel 18.1 lid 1.) gemotiveerd 
aangeven dat het voeren van het (in sub 1. bedoelde) gesprek in redelijkheid niet van 
hem verwacht kan worden. 

3. Op deze klachtenregeling kan geen beroep worden gedaan bij klachten met betrekking tot 
algemeen verbindende voorschriften, publiekrechtelijke regelingen en collectieve 
arbeidsovereenkomst.  

Procedure

1. De werknemer zendt zijn schriftelijke klacht met een zo nauwkeurig mogelijke 
omschrijving aan degene die rechtstreeks bovengeschikt is aan zijn direct leidinggevende. 
De ontvangst van de klacht wordt door deze functionaris schriftelijk aan de werknemer 
bevestigd. Ingeval het in art. 189.1.1.a bedoelde overleg heeft plaatsgevonden, vindt 
toezending door de werknemer plaats binnen vijftien werkdagen na dit overleg. De 
werknemer zendt tevens een afschrift van zijn klacht aan zijn direct leidinggevende. 

2. De werknemer kan zich bij de indiening en de behandeling van zijn klacht laten bijstaan 
door een door hem zelf gekozen begeleider. De werknemer wordt desgewenst in de 
gelegenheid gesteld zijn klacht mondeling toe te lichten bij degene bij wie ingevolge sub 
1. de klacht werd ingediend. 

3. Degene bij wie de klacht werd ingediend, geeft zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 
vijftien werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk en gemotiveerd antwoord aan 
de werknemer. Deze termijn kan eenmaal worden verlengd met maximaal vijftien 
werkdagen.

4. Indien de werknemer geen voldoening vindt in het antwoord als bedoeld in sub 3., kan hij 
binnen vijftien werkdagen na kennisgeving van het antwoord zijn klacht schriftelijk 
voorleggen aan de naast hogere leidinggevende van degene die in de eerste aanleg de 
klacht behandelde. 

5. Bij het voorleggen van de klacht motiveert de werknemer schriftelijk waarom het eerder 
gegeven antwoord hem geen voldoening geeft. In de ontvangstbevestiging van de klacht 
geeft de leidinggevende die ingevolge dit artikel de klacht in tweede aanleg behandelt, 
aan binnen welke termijn de klacht wordt beantwoord. 

6. Het opnieuw voorleggen van de klacht bij een naast hogere leidinggevende kan slechts 
eenmaal worden herhaald op de wijze als in de voorgaande leden bepaald. Daarna is de 
hoogste leidinggevende de laatste instantie waaraan een klacht kan worden voorgelegd. 
In de ontvangstbevestiging van de klacht geeft de leidinggevende, die krachtens deze 
bepaling de klacht behandelt, aan binnen welke termijn de klacht wordt beantwoord.  

Geen schorsende werking 

Voor zover de klacht zich richt tegen een beslissing, wordt deze beslissing door het indienen 
van een klacht niet geschorst.  
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Afhandeling klacht 

1. De afhandeling van de klacht is definitief: 
- zodra de werknemer de termijn, waarbinnen hij de klacht bij een hogere leidinggevende 
aanhangig kan maken, onbenut heeft laten verstrijken of zoveel eerder als de werknemer 
te kennen heeft gegeven de klacht als afgehandeld te beschouwen danwel de klacht in 
laatste instantie heeft ingetrokken; 
- zodra de hoogst leidinggevende in het voorkomend geval de klacht in laatste instantie 
heeft beantwoord. 

2. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, wordt aangegeven op welke wijze aan de 
klacht tegemoet wordt gekomen. Voor zover de klacht zich richtte tegen een beslissing, 
wordt deze beslissing met terugwerkende kracht ongedaan gemaakt, tenzij de werkgever 
gemotiveerd aangeeft dat ongedaan maken in redelijkheid niet kan worden gevergd. 

3. Slechts voor zover een klacht tot nadere schriftelijke afspraken tussen werknemer en 
werkgever leidt, zullen deze afspraken met het oog op een goede uitvoering worden 
opgenomen in het personeelsdossier voor de duur van de periode waarover deze 
afspraken van toepassing zijn.  

Slotbepalingen

1. De werkgever draagt er zorg voor dat de werknemer die een klacht heeft ingediend of die 
als begeleider is opgetreden, als gevolg hiervan niet wordt benadeeld in zijn positie als 
werknemer.

2. Een ieder die betrokken is bij de behandeling van een klacht, heeft geheimhoudingsplicht 
omtrent die gegevens, waarvan hij moet begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn.  

3. De werknemer kan met een zelfde klacht slechts eenmaal de gehele klachtenprocedure, 
als bepaald in deze regeling, doorlopen.

18.2 Klachten en geschillen over de CAO 

1. In geval van een klacht van een werknemer of een groep van werknemers over uitleg, 
toepassing of inachtneming van bepalingen van deze CAO, zal in het algemeen intern 
naar een minnelijke oplossing worden gestreefd.

2. In geval van een geschil tussen de werkgever en de vakverenigingen over onderwerpen 
uit deze overeenkomst voortvloeiend, wordt met uitsluiting van iedere andere rechter 
een uitspraak gevraagd van een scheidsgerecht, dat zal oordelen als goede mannen naar 
billijkheid. Deze uitspraak is voor de werkgever, voor de vakverenigingen en voor de 
werknemer bindend.  

3. Behoudens geschillen over functiewaardering (artikel 17.2) en onverminderd het 
bepaalde in lid 5 worden geschillen tussen de werkgever en de werknemer onderworpen 
aan de uitspraak van de bevoegde gewone rechter.  

4. In geval van een geschil tussen de werkgever en een bij een der vakverenigingen 
aangesloten werknemer, heeft de betrokken vakvereniging gedurende veertien dagen 
nadat de werkgever de werknemer schriftelijk zijn opvattingen over het geschilpunt heeft 
medegedeeld, de gelegenheid te trachten in overleg met de werkgever het geschil te 
beslechten.

5. In afwijking van het bepaalde in lid 3. kunnen de werkgever en een bij een der 
vakverenigingen aangesloten werknemer overeenkomen dat het geschil wordt 
onderworpen aan de uitspraak van het scheidsgerecht, bedoeld in lid 2. Indien dit 
geschiedt, wordt aan de werknemer op zijn verzoek of op verzoek van de vakvereniging 
een voor beroep vatbare beslissing uitgereikt, indien dit verzoek is gedaan binnen 
veertien dagen, nadat de werkgever aan de werknemer van zijn opvatting schriftelijk 
mededeling heeft gedaan of binnen veertien dagen na beëindiging van het overleg als 
bedoeld in lid 4.
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18.3 Scheidsgerecht bij klachten en geschillen over de CAO 

Samenstelling 

1. a. Het scheidsgerecht bestaat uit een voorzitter en twee leden. Elk der contracterende 
partijen wijst een lid alsmede een plaatsvervanger aan. De voorzitter en diens 
plaatsvervanger zullen door de contracterende partijen in onderling overleg worden 
aangewezen. Indien partijen het over de aanwijzing van de voorzitter en de 
plaatsvervangend voorzitter niet eens kunnen worden, wordt aan de president van de 
rechtbank te Amsterdam verzocht deze te benoemen. 
b. Bij het tussentijds openvallen van een plaats in het scheidsgerecht zal binnen een 
maand na het ontstaan van de vacature daarin worden voorzien, met inachtneming van 
de bepalingen in sub a. 
c. Het (plaatsvervangend) voorzitterschap c.q. het (plaatsvervangend) lidmaatschap van 
het scheidsgerecht eindigt bij het bereiken van de 70-jarige leeftijd.

2. De voorzitter en de leden van het scheidsgerecht, alsmede hun plaatsvervangers, worden 
als zodanig benoemd ter behandeling van alle geschillen die tijdens de duur van de CAO 
ontstaan.  

3. Binnen veertien dagen na hun benoeming zenden de voorzitter en de plaatsvervangende 
voorzitter een verklaring ter aanvaarding van hun benoeming in bij de secretarissen van 
de contracterende partijen. Een gelijke verklaring zenden het lid en diens 
plaatsvervanger binnen veertien dagen na hun benoeming in bij de partij die hen 
uitnodigde in het scheidsgerecht zitting te nemen.  

4. De contracterende partijen zullen in onderling overleg een secretaris en een 
plaatsvervangend secretaris van het scheidsgerecht aanwijzen, die niet tevens voorzitter 
of lid mogen zijn en die bij de behandeling van de zaken een adviserende stem hebben.  

5. De contracterende partijen stellen in onderling overleg het honorarium en de vergoeding 
voor reis- en verblijfkosten vast voor de voorzitter en de leden. Op gelijke wijze kan voor 
de secretaris een honorarium en een vergoeding voor reis- en verblijfkosten worden 
vastgesteld. Deze kosten worden gelijkelijk door beide contracterende partijen betaald.

Uitspraken en wraking 

1. De uitspraken van het scheidsgerecht zullen binnen het ressort van de 
arrondissementsrechtbank te Amsterdam worden gedaan.  

2. Bij ontstentenis van de voorzitter, een van de leden of de secretaris van het 
scheidsgerecht, worden deze vervangen door hun plaatsvervangers.  

3. Onverminderd hetgeen in de wet is bepaald over wraking en de termijn waarbinnen deze 
aan de president van de rechtbank kan worden voorgelegd, zullen partijen in het geschil 
de wraking van de voorzitter, een of meer van de leden of van de secretaris van het 
scheidsgerecht met reden omkleed aan het scheidsgerecht kunnen voorstellen voor de in 
artikel 18.3.3 lid 6 bedoelde zitting van het scheidsgerecht plaatsvindt of binnen veertien 
dagen na de in artikel 18.3.3 lid 2 bedoelde mededeling van de voorzitter, tenzij de 
redenen of aanleiding tot de wraking later mochten ontstaan. Wraking zal kunnen worden 
voorgesteld op grond van gerechtvaardigde twijfel aan de onpartijdigheid of 
onafhankelijkheid. 
Wanneer hij, wiens wraking wordt voorgesteld, zich niet terugtrekt, neemt het 
scheidsgerecht, binnen drie weken na het voorstel een beslissing over het voorstel buiten 
zijn tegenwoordigheid. Artikel 18.3.2 lid 2 is dan van toepassing.  

4. a. De voorzitter, leden en de secretaris van het scheidsgerecht kunnen op de door de wet 
voorgeschreven wijze worden gewraakt op grond van gerechtvaardigde twijfel aan de 
onpartijdigheid of onafhankelijkheid. 
b. De wraking moet plaatshebben voor of op de eerste zitting van het scheidsgerecht of 
binnen veertien dagen na de in artikel 18.3.3 lid 2 bedoelde mededeling van de 
voorzitter. Indien de wraking plaatsheeft op de eerste zitting van het scheidsgerecht, 
moet de wraking binnen twee dagen schriftelijk worden bevestigd. Wraking van 
meerdere personen moet - behoudens in het geval bedoeld in sub c. - tegelijkertijd 
worden voorgedragen. 
c. Indien de wrakende partij kan aantonen dat de wrakingsgrond haar eerst na de eerste 
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zitting is bekend geworden, alsmede indien de wraking een persoon betreft, die na de 
eerste zitting ter vervanging van de oorspronkelijk optredende persoon is opgetreden, 
kan in afwijking van het bepaalde in het vorige lid de wraking nog worden voorgedragen, 
doch slechts binnen twee dagen na het tijdstip, waarop de wrakingsgrond aan de 
wrakende partij is bekend geworden.  

5. a. Terstond na een met inachtneming van de bepalingen van artikel 18.3.2 lid 4 gedane 
wraking wordt het geding geschorst. 
b. Indien de gewraakte persoon zich terugtrekt, dan zal hij worden vervangen door een 
door de desbetreffende contracterende partij aan te wijzen persoon. 
c. Indien de gewraakte persoon zich niet binnen twee weken na de dag van de ontvangst 
van de kennisgeving betreffende de wraking terugtrekt, dan zal de wrakende partij 
gehouden zijn binnen vier weken na de dag van de ontvangst van de kennisgeving een 
verzoek aan de president van de rechtbank te Amsterdam te doen om over de 
gegrondheid van de wraking te beslissen. 
d. Totdat de president van de rechtbank heeft beslist, blijft het geding geschorst. Indien 
de president van de rechtbank oordeelt dat de wraking is geschied, is het bepaalde in sub 
b. van toepassing.  

Procedure

1. a. Het aanhangig maken van geschillen bij het scheidsgerecht zal schriftelijk geschieden 
door toezending aan de voorzitter van het scheidsgerecht van een gedagtekend 
verzoekschrift, behelzende: 
- naam, voornamen en woonplaats van de verzoeker; 
- naam en woonplaats van degene, tegen wie de eis is gericht; 
- een duidelijke omschrijving van de vordering en van de gronden, waarop deze steunt. 
b. Geschillen tussen de werkgever en een werknemer die lid is van één van de 
vakverenigingen, kunnen uitsluitend door het bestuur van de vakvereniging namens de 
werknemer bij het scheidsgerecht aanhangig worden gemaakt, en wel eerst nadat het 
overleg tussen de werkgever en de vakvereniging(en) niet tot een bevredigende oplossing 
heeft geleid. 
c. Het verzoekschrift zal dan dienen te zijn verzonden binnen veertien dagen na de 
dagtekening van de voor beroep vatbare beslissing. 
d. Dit verzoekschrift moet zijn ondertekend door het bestuur van de vakvereniging en de 
betrokken werknemer die geacht wordt ten kantore van deze vakvereniging zijn domicilie 
te hebben gekozen. 
e. Indien het verzoekschrift aan de in dit artikel gestelde eisen niet voldoet, zal de 
voorzitter de inzender daarop wijzen en hem in de gelegenheid stellen, binnen acht dagen 
het verzoekschrift aan te vullen of te verduidelijken.  

2. Indien naar het oordeel van de voorzitter de verzoeker in zijn ingestelde vordering niet 
ontvankelijk is, of indien de voorzitter de eis klaarblijkelijk van alle grond ontbloot acht, 
of wanneer de voorzitter het scheidsgerecht ten deze onbevoegd oordeelt, doet hij 
daarvan schriftelijk en gemotiveerd aan de verzoeker mededeling. De verzoeker heeft 
het recht, en hem wordt hiervan mededeling gedaan, binnen veertien dagen na 
dagtekening van de verzending van de in de vorige alinea genoemde mededeling van de 
voorzitter, aan de voorzitter te berichten, dat hij desalniettemin een uitspraak van het 
scheidsgerecht wenst, in welk geval de zaak verder volgens de bepalingen van dit 
reglement moet worden behandeld.  

3. De voorzitter zendt het in artikel 18.3.3 lid 1 bedoelde verzoekschrift door aan de 
secretaris van het scheidsgerecht, die daarvan afschrift zendt aan de wederpartij.  

4. De wederpartij heeft het recht, binnen veertien dagen na de datum waarop het 
verzoekschrift aan hem werd toegezonden, een conclusie van antwoord aan de secretaris 
van het scheidsgerecht te doen toekomen, die daarvan afschrift zendt aan verzoeker. 
Deze conclusie van antwoord moet zijn gedagtekend, en de naam, voornamen en 
woonplaats van de verweerder bevatten.  

5. De voorzitter van het scheidsgerecht zal daarna bepalen of de partijen in het geschil in 
de gelegenheid zullen worden gesteld binnen een door hem te bepalen termijn nog een 
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conclusie in te dienen, of dat de verdere behandeling mondeling voor het scheidsgerecht 
zal plaatsvinden.

6. a. De voorzitter bepaalt plaats, dag en uur der zitting van het scheidsgerecht die zal 
worden gehouden binnen een maand nadat de conclusie van antwoord, bedoeld in artikel 
18.3.3 lid 4. of in het geval van artikel 18.3.3 lid 5. de slotconclusie, bij de voorzitter van 
het scheidsgerecht is ingezonden. 
b. De secretaris roept partijen in het geschil bij aangetekend schrijven op om ter zitting 
te verschijnen. De oproeping bevat bericht omtrent tijdstip en plaats van de zitting. Zij 
moet tenminste veertien dagen voor de zitting zijn verzonden.  

7. De secretaris zorgt dat gedurende zeven dagen voor de dag der zitting de partijen en de 
scheidslieden inzage kunnen nemen van alle door partijen in het geding gebrachte 
stukken.  

8. Partijen in het geschil procederen in persoon of bij gemachtigde. Zij kunnen zich bij het 
voeren van het geding bedienen van de bijstand van een raadsman en zich van deze 
doen vergezellen, waar zij in het geding optreden.  

9. a. Indien partijen in het geding getuigen of deskundigen ter terechtzitting willen 
medebrengen en doen horen, geven zij daarvan vijf dagen voor de terechtzitting kennis 
aan de secretaris van het scheidsgerecht, die daarvan onmiddellijk kennis geeft aan de 
wederpartij. 
b. De voorzitter of het scheidsgerecht kan de persoonlijke verschijning van partijen in het 
geschil gelasten. 
c. Indien het scheidsgerecht van oordeel is dat de feiten door de gewisselde stukken, de 
toelichting van de partijen en het horen van de door hen voorgebrachte getuigen en 
deskundigen nog niet tot voldoende klaarheid zijn gebracht, kan het een nader 
onderzoek bepalen en daartoe zelf getuigen en deskundigen oproepen en horen in 
dezelfde of in een later te houden zitting van het scheidsgerecht. 
d. Indien het scheidsgerecht zulks nodig acht, kan het bepalen dat een plaatselijk 
onderzoek zal geschieden.  

10. a.De zittingen van het scheidsgerecht zijn niet openbaar, tenzij het scheidsgerecht anders 
bepaalt en geen der partijen in het geschil zich hiertegen verzet. 
b. De uitspraken mogen worden gepubliceerd, tenzij partijen in het geschil verzoeken dat 
dit niet zal geschieden. Indien een der partijen verzoekt dat de publicatie alleen zal 
geschieden met weglating van de namen van partijen, wordt aldus gehandeld.  

11. a. De leden van het scheidsgerecht doen recht als goede mannen naar billijkheid, 
behoudens dat zij de bevoegdheid van het scheidsgerecht moeten beoordelen naar de 
regelen des rechts en bij hun beslissingen acht dienen te slaan op wettelijke bepalingen, 
die een dwingend karakter bezitten. 
b. Het scheidsgerecht is verplicht uitspraak te doen binnen drie weken na de sluiting van 
het onderzoek der zaak. 
c. Het scheidsgerecht beslist bij meerderheid van stemmen en maakt in zijn uitspraak 
geen melding van een minderheidsmening. 
d. De leden van het scheidsgerecht en de secretaris zijn verplicht het geheim te bewaren 
omtrent de gevoelens, die bij de beraadslagingen zijn geuit. 
e. De uitspraak is met redenen omkleed en wordt onverminderd de bepalingen van de 
wet in tweevoud opgemaakt en door de leden ondertekend. Één van beide exemplaren 
wordt gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam; het 
andere blijft in het archief van het scheidsgerecht. De secretaris zendt per aangetekend 
schrijven een gewaarmerkt afschrift aan partijen in het geschil.  

12. Het scheidsgerecht zal steeds, indien naar zijn oordeel daartoe termen aanwezig zijn, van 
de vastgestelde termijnen kunnen afwijken of aan partijen in het geschil een afwijking 
daarvan kunnen toestaan.  

13. Bij de uitspraak zullen de kosten tot en met het deponeren van de uitspraak ter griffie 
worden bepaald en zal beslist worden welke van de partijen in het geschil deze kosten zal 
dragen, of dat elk der partij en een door het scheidsgerecht naar billijkheid vast te stellen 
deel van die kosten zal dragen.  

14. Voor de zaken waarvoor op grond van artikel 1072 Rv bij overeenkomst de president van 
een bepaalde rechtbank als bevoegde president kan worden aangewezen, is de president 
van de rechtbank te Amsterdam bevoegd.  
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19  Vakbondsfaciliteiten 

19.1 Algemene bepalingen 

1. Indien een vakvereniging ten behoeve van haar activiteiten bij werkgever een formele 
organisatievorm heeft gekozen, waaronder hier mede wordt verstaan een 
bedrijfsledengroep, zal zij de werkgever hiervan tijdig op de hoogte brengen en tevens 
de samenstelling van het bestuur van de bedrijfsledengroep schriftelijk bekendmaken. 
Deze handelwijze wordt eveneens gevolgd ingeval van wijziging van de samenstelling 
van het bestuur van de bedrijfsledengroep.  

2. Faciliteiten ten behoeve van de vakverenigingen bij de werkgever hebben betrekking op 
de communicatie en het overleg, enerzijds tussen de besturen van de 
bedrijfsledengroepen en de bedrijfsledengroepen werkzaam bij de werkgever, en 
anderzijds tussen de leden van de vakverenigingen en de bezoldigde bestuurders van de 
vakverenigingen.  

3. De bezoldigde bestuurders van de vakverenigingen hebben toegang tot de gebouwen van 
de werkgever binnen het kader van vooraf met de werkgever gemaakte afspraken.  

4. Het contact tussen de werkgever of zijn vertegenwoordigers en de vakverenigingen zal 
blijven plaatsvinden via de bezoldigde bestuurders van de vakverenigingen, tenzij anders 
overeengekomen.

5. Onder 'werkgever' wordt in dit hoofdstuk verstaan: Cordares Holding N.V. te Amsterdam.  

19.2 Faciliteiten 

1. De toekenning van faciliteiten binnen de organisatie aan de vakverenigingen heeft 
betrekking op: 
a. het ter beschikking stellen van publicatieborden voor: 
- het doen van mededelingen van zakelijke en informatieve aard ten aanzien van de 
betrokken organisatie of de bedrijfstak; 
- het bekendmaken van de namen van vertegenwoordigers of contactpersonen van de 
vakverenigingen; 
- het aankondigen van vergaderingen van de vakverenigingen; 
- het publiceren van beknopte verslagen van deze vergaderingen; 
- de kandidaatstelling van leden van de ondernemingsraad. 
Een exemplaar van de te publiceren berichten en mededelingen wordt van tevoren ter 
kennis van de werkgever gebracht. Indien de betrokken organisatie verschillende 
vestigingsplaatsen heeft, worden publicaties, bestemd voor een regionale vestiging, van 
tevoren ter kennis gebracht van degene die is belast met de leiding van de betrokken 
regionale vestiging. 
b. De ter beschikkingstelling van vergaderruimten binnen de organisatie ten behoeve van 
vergaderingen van de bedrijfsledengroepen van de vakvereniging als bedoeld in artikel 
19.1 lid 2 en in het algemeen ten behoeve van het onderhouden van contacten met de 
leden van de vakverenigingen werkzaam bij de betrokken werkgever. Het gebruik van 
vergaderruimten geschiedt: 
- buiten of aansluitend aan de arbeidstijd, wanneer de organisatie vaste arbeidstijden 
kent;
- buiten arbeidstijd of na afloop van de bloktijd, wanneer de organisatie variabele 
arbeidstijden kent. 
Indien en voor zover werknemers vanwege deelname aan bedoelde vergaderingen niet 
voldoen aan de voor hen geldende contractuele arbeidstijden, dient de tijd die zij te 
weinig hebben gewerkt, op een ander vooraf in overleg met de werkgever vast te stellen 
tijdstip te worden ingehaald. 
De aanvraag van vergaderruimte geschiedt tijdig en schriftelijk door hetzij de bezoldigde 
bestuurders van de vakverenigingen hetzij de bestuurders van de bedrijfsledengroepen 
van de vakverenigingen bij: 
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- de werkgever wanneer het een vergadering betreft ten kantore van de centrale 
vestiging van de werkgever; 
- degene die is belast met de leiding van een regionale vestiging wanneer het een 
vergadering ten kantore van de betrokken vestiging betreft. 
c. het gebruik in voorkomende gevallen van de interne postdiensten, fax en e-mail van 
de organisatie voor de verspreiding van aan vertegenwoordigers of contactpersonen van 
de vakverenigingen geadresseerde stukken.

2. De uitoefening van de activiteiten van de vakverenigingen binnen de organisatie en de 
gebruikmaking van de onder 1. bedoelde faciliteiten mogen de goede gang van zaken 
binnen de betrokken organisatie niet verstoren.

3. In bijzondere omstandigheden, wanneer het bedrijfsbelang dit naar het oordeel van de 
betrokken werkgever vordert, kan het verlenen van de onder 1. bedoelde faciliteiten 
worden opgeschort. De werkgever zal hierover op korte termijn met de betrokken 
vakvereniging(en) overleg plegen.  

4. a. In geval van geschillen over de wijze van toepassing van het in dit hoofdstuk 
bepaalde, treedt de bezoldigd bestuurder van de vakverenigingen in overleg met degene 
die is belast met de leiding van een regionale vestiging indien en voor zover de geschillen 
betrekking hebben op deze vestiging. 
b. In alle andere gevallen en tevens wanneer de in het voorgaande lid a. bedoelde 
geschillen niet tot een oplossing zijn gebracht, treedt de bezoldigde bestuurder van de 
vakverenigingen in overleg met de werkgever die zorg draagt voor uniforme toepassing 
van het protocol binnen de organisatie.  

19.3 Bescherming van vertegenwoordigers van de vakverenigingen 

1. Vertegenwoordiger van een vakvereniging is de binnen Cordares werkzaam zijnde 
persoon die een bestuurlijke of vertegenwoordigende functie uitoefent in het kader van 
een vakvereniging, partij bij deze CAO, en die als zodanig door de betrokken 
vakverenigingen bij de betrokken werkgever schriftelijk is aangemeld.  

2. De werkgever draagt er zorg voor dat de vertegenwoordigers van de vakverenigingen, 
als onder 1. bedoeld, uit hoofde van hun vakverenigingswerk binnen de organisatie niet 
in hun positie als werknemer worden geschaad. De wederzijdse rechten en 
verplichtingen, voortvloeiend uit de betreffende arbeidsovereenkomsten, zullen niet 
worden beïnvloed door het functioneren als vertegenwoordigers van vakverenigingen.  

19.4 Verlof

1. De verlofregeling, als genoemd in artikel 7.4 lid 5 van deze CAO, is eveneens van 
toepassing op door de vakverenigingen georganiseerde cursussen of studiedagen ten 
behoeve van het bedrijfsledengroepwerk, met dien verstande dat het voor 
laatstgenoemde doeleinden opgenomen aantal dagen, dat op grond van artikel 7.4 lid 5 
wordt opgenomen, het in dat artikel vermelde aantal dagen niet overschrijdt.  

2. In uitzonderlijke gevallen, wanneer het vakbondsverlof bedoeld in artikel 7.4 lid 5 niet 
voldoende mocht blijken, kan de werknemer de werkgever verzoeken uit het voor hem 
resterende aantal verlofdagen van artikel 7.4 lid 4 verlof toe te kennen voor de 
doeleinden genoemd in artikel 7.4 lid 5  

3. Toepassing van artikel 7.4 lid 5 van deze CAO, als vorenbedoeld, geschiedt met 
inachtneming van de bepaling dat de dienst de afwezigheid wegens dit verlof moet 
toelaten en het verlof tijdig dient te zijn aangevraagd.
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20  Functiegroepenstructuur 

HAY-puntenGroep
MIN MID MAX

A 97 106 115 
B 116 126 136 
C 137 149 161 
D 162 176 190 
E 191 207 224 
F 225 245 265 
G 266 290 313 
H 314 342 370 
I 371 404 437 
J 438 477 516 
K 517 570 624 
L 625 637 749 
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