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Tussen de ondergetekenden: 
 
Meldon Plastics B.V. gevestigd te Nieuw Bergen 
 
partij ter ene zijde  
 
en 
 
CNV Vakmensen statutair te Houten en gevestigd in Utrecht 
 
als partij ter andere zijde 
 
is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst gesloten. 
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ARTIKEL 1: Definities 

 
In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder: 
 
a. Werkgever : partij enerzijds; 
b. Vakvereniging : partij anderzijds; 
c. Werknemer : de mannelijke of vrouwelijke medewerker in volledige dienst van de 

werkgever waarvan de functie is opgenomen of gezien de aard van de 
werkzaamheden behoort te worden opgenomen in bijlage I van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst, doch met uitzondering van de 
vakantiewerker en de stagiaire; 

d. Ondernemingsraad : de Ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden; 
e. Periode : een maandelijkse betalingsperiode; 
f. Dienstrooster : een arbeidsregeling die aangeeft op welke tijdstippen de werknemer als 

regel zijn werkzaamheden aanvangt, deze beëindigt en eventueel 
onderbreekt; 

g. Normale 
arbeidsduur 

: de bij de onderneming geldende standaard jaarlijkse arbeidsduur welke 
52.14x40 = 2086 uur op jaarbasis bedraagt; de voor de werknemer 
geldende contractuele arbeidsduur is geregeld in artikel 7; 

h. Schaalsalaris : het salaris geldend voor een periode zoals geregeld in bijlage II van deze 
collectieve arbeidsovereenkomst; 

i. Periode-inkomen : het schaalsalaris vermeerderd met eventuele bijzondere beloningen als 
bedoeld in artikel 10 lid 2 onder a en met een eventuele persoonlijke 
toeslag als bedoeld in artikel 9 lid 4 onder c; 

j. Inkomen : het salaris op basis van het periode-inkomen; 
k. Parttime / 

deeltijdwerker 
: de werknemer die volgens overeenkomst korter werkt dan de 

contractueel geldende gemiddelde arbeidsduur volgens dienstrooster als 
bedoeld in artikel 7; op deze werknemer is de CAO pro rato van 
toepassing. 

 
 
ARTIKEL 1a: Deeltijdarbeid 

 
Indien op grond van de individuele arbeidsovereenkomst of nadere afspraken de bedongen 
arbeidsduur minder bedraagt dan de arbeidsduur van een voltijdwerknemer, zijn de bepalingen 
van deze collectieve arbeidsovereenkomst naar rato van de individuele arbeidsduur, op 
overeenkomstige wijze van toepassing, tenzij bij de desbetreffende artikelen anders is vermeld. 
 
 
ARTIKEL 2: Algemene verplichtingen van de werkgever 

 
1. De werkgever verplicht zich deze collectieve arbeidsovereenkomst naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid te zullen nakomen. 
 
2. De werkgever verplicht zich generlei actie te zullen voeren of te zullen steunen welk ten doel 

heeft wijziging te brengen in de volgens deze collectieve arbeidsovereenkomst geregelde 
arbeidsvoorwaarden op een andere wijze dan neergelegd in de artikelen 22 en 23. 

 
3. De werkgever verplicht zich geen werknemers in dienst te nemen of te houden op 

voorwaarden strijdig met het in deze collectieve arbeidsovereenkomst bepaalde. 
 
4. De werkgever zal - behoudens indien zwaarwichtige bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten 

- alvorens een definitieve opdracht te verlenen aan een extern organisatiebureau om een 
onderzoek in te stellen met betrekking tot de organisatie van de onderneming, indien daaraan 
voor de werknemer sociale consequenties zijn verbonden, de Ondernemingsraad en de 
vakvereniging inlichten. 
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5. Indien de werkgever tot de conclusie is gekomen: 

 een fusie aan te gaan; 

 een bedrijf of bedrijfsonderdeel te sluiten en/of; 

 de personeelsbezetting ingrijpend te reorganiseren; 
zal hij zo spoedig als noodzakelijke geheimhouding dit mogelijk maakt, met de vakvereniging 
in overleg treden zodat er ruimschoots tijd overblijft om de eventuele sociale consequenties te 
regelen. 

 
6. Indien aan veranderingen in het productieproces milieuhygiënische aspecten binnen het bedrijf 

zijn verbonden zal de werkgever tijdig overleg plegen met de Ondernemingsraad. 
 
7. Ten behoeve van het onderhouden van contacten door de vakvereniging met haar leden in de 

onderneming, verleent de werkgever na overleg de volgende faciliteiten: 
a. Het toestaan van aankondigingen van bijeenkomsten van ledengroepen van de 

vakvereniging op publicatieborden. 
b. Het vrijaf geven aan kaderleden van de vakvereniging voor het bijwonen van voor hen 

bestemde bijeenkomsten van de vakvereniging over bedrijfsaangelegenheden de 
werkgever betreffende. 

c. Het bijwonen van overleg met de directie buiten reguliere werktijd door kaderleden van de 
vakvereniging wordt gecompenseerd in tijd-voor-tijd. 

d. Het onder bedrijfstijd beschikbaar stellen van bedrijfsruimte voor vergaderingen van de 
vakvereniging over bedrijfsaangelegenheden de werkgever betreffende. 

e. Daarnaast krijgen de kaderleden van de vakvereniging de mogelijkheid om in werktijd te 
vergaderen voor zover dit de uitoefening van hun reguliere functie niet nadelig beïnvloedt. 

f. Het vrijaf geven met behoud van inkomen voor de daarvoor benodigde arbeidstijd voor 
kaderleden, die als bestuurslid of afgevaardigde deelneemt aan statutair voorgeschreven 
landelijke of districtsvergaderingen van de vakvereniging, dan wel voor het deelnemen aan 
vakverenigingscholing. Tenzij dringende bedrijfsomstandigheden dit onmogelijk maken.  

g. Functionarissen van de vakvereniging zullen zich tijdens de CAO-onderhandelingen bij het 
bedrijf laten vergezellen door een bestuurslid uit de Bedrijfsledengroep. 

h. Kaderleden kunnen in het bedrijf en binnen de bedrijfstijd contact hebben met 
vakbondsleden. 

 
8. Gezond werken 

De werkgever voert een Arbo-beleid, dat gericht is op de verbetering van het interne milieu en 
de arbeidsomstandigheden. De werkgever erkent het recht van de werknemers op een veilige 
arbeidsplaats. Zij treft de nodige maatregelen, teneinde deze veilige arbeidsplaats te 
verwezenlijken.  
De werkgever zal de werknemers op de hoogte stellen van de te onderkennen gevaren, welke  
in hun arbeidssituatie kunnen optreden en van de veiligheidsvoorschriften, welke ter zake zijn  
getroffen, daarbij is er voor nieuwe medewerkers een goede introductie en opleiding. De  
werkgever zal pas dan de nieuwe werknemer inzetten als deze over voldoende kennis, inzicht  
en ervaring beschikt om de functie voor zichzelf en collegae veilig uit te voeren. In overleg met  
de Ondernemingsraad wordt het Arbo-jaarplan vastgesteld. 
 

9. Deeltijdarbeid 
 Verzoeken voor het werken in deeltijd zullen door de werkgever in positieve overweging   
 worden genomen. Een wezenlijk element in die overweging vormt een normale doorgang van  
 de bedrijfsvoering. In het geval van vacatures zal de werkgever onderzoeken in hoeverre de  
 vacante functie in deeltijd kan worden vervuld en zal overeenkomstig worden gehandeld. 
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ARTIKEL 3: Werkgelegenheid 

 
1. De werkgever zal tijdens de duur van deze CAO niet overgaan tot gedwongen collectief 

ontslag (3 of meer) van de werknemers tenzij bijzondere omstandigheden hiertoe noodzaken. 
In dit geval zal hij, alvorens hiertoe te besluiten, diepgaand overleg plegen met de 
vakvereniging en de Ondernemingsraad. 

 
2. De werkgever zal in principe ten tijde van de jaarlijkse CAO-besprekingen de 

Ondernemingsraad en/of de vakvereniging informeren over de economische gang van zaken, 
waarbij met name aandacht zal worden geschonken aan de werkgelegenheidssituatie van het 
moment alsmede over de te verwachten ontwikkeling. 

 
3. Bij het ontstaan van vacatures zullen de werknemers in de onderneming eerst in de 

gelegenheid worden gesteld daarnaar te solliciteren alvorens wordt overgegaan tot een 
externe wervingsprocedure, mits de werknemers voldoen aan de opleidings- en functie-eisen 
gesteld aan de functie. 

 
4. De vacatures die intern niet vervuld kunnen worden zullen bij het UWV WERKbedrijf worden 

gemeld en bij vervulling worden afgemeld. Een en ander geldt ook voor deeltijdfuncties. 
 
5. Bij vervulling van vacatures zal grote aandacht worden geschonken aan: 

 de kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en 

 deeltijdarbeid 
De werkgever zal hierover overleg plegen met de Ondernemingsraad. 

 
6. Van ingeleende arbeidskrachten kan gebruik worden gemaakt indien gebleken is dat het UWV 

WERKbedrijf niet binnen een redelijke tijd in de vacature kan voorzien. 
Over het gebruik van ingeleende arbeidskrachten zal overleg met de Ondernemingsraad 
dienen te geschieden. 

 
7. De werkgever zal een actief beleid voeren ten aanzien van beperkt inzetbare werknemers: het 

beleid zal erop gericht zijn deze werknemers zoveel mogelijk te handhaven door middel van 
aanpassing van functie en/of werkplaats; hierover zal overleg worden gepleegd met de OR. 
Indien de rentabiliteit van de onderneming niet in gevaar komt zal getracht worden 5% van het 
bestand te bereiken. 

 
8. Voor wat het optredend natuurlijk verloop betreft, zullen de daaruit ontstane reële vacatures in 

principe worden aangevuld, tenzij factoren aanwezig zijn die dit onmogelijk maken. 
Over deze factoren zal dan eerst met de Ondernemingsraad worden gesproken, alvorens tot 
niet-opvulling zal worden besloten. 

 
9. Arbeidsomstandigheden 

a. De werkgever zal voortdurend aandacht besteden aan de wenselijkheid en mogelijkheid 
van maatregelen, welke gericht zijn op verbetering van de kwaliteit van de arbeidsplaats en 
de arbeidsomstandigheden. Een en ander zal periodiek onderwerp van gesprek zijn met de 
Ondernemingsraad. 

 
b.  De werkgever zal alle werknemers informeren over de mogelijke gezondheidsgevaren van 

chemische stoffen, die in de onderneming als grond- en hulpstoffen worden gebruikt, 
worden geproduceerd of als tussenstoffen in de productieprocessen ontstaan. 

 
c. De werknemer heeft de plicht om ingeval voor hem persoonlijk dan wel voor anderen in zijn 

directe omgeving onmiddellijk bedreigend gevaar voor de veiligheid en/of gezondheid 
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bestaat, zijn werkzaamheden op te schorten om de aanwezige bedrijfsleiding te 
waarschuwen en te assisteren bij het verhelpen van dat gevaar of eventueel andere 
werkzaamheden aan te vangen. 

 
d. Bij het indienen van een aanvraag om subsidie ten behoeve van 

arbeidsplaatsenverbetering, zal de werkgever voor de definitieve subsidieaanvraag de 
vakvereniging een afschrift van de aanvraag toezenden. 

 
e.  Geluid: 

In principe dient het geluidsniveau dusdanig te zijn dat geen gehooroverlast zal 
plaatsvinden. De in dit kader te nemen maatregelen dienen binnen de economische en 
technische mogelijkheden te liggen en zullen in overleg met de Ondernemingsraad 
plaatsvinden. 

 
f.  Veiligheidsschoenen: 

Aan de werknemers in de productie zullen veiligheidsschoenen worden verstrekt, welke 
voor de werknemers in de productie verplicht zijn te dragen. Deze veiligheidsschoenen 
mogen niet buiten Meldon Plastics worden gedragen. De kosten hiervan komen voor 
rekening van werkgever. Indien een werknemer in de productie de verstrekte 
veiligheidsschoenen niet draagt tijdens het verrichten van de werkzaamheden, dan wel 
deze schoenen draagt buiten Meldon Plastics, kan de werkgever de kosten van de 
veiligheidsschoenen voor rekening van de betrokken werknemer brengen. De verstrekte 
veiligheidsschoenen zullen na twee jaren worden vervangen. Indien blijkt dat de 
veiligheidsschoenen binnen de periode van twee jaren versleten zijn, kan eerder worden 
overgegaan tot vervanging.  

 
g. De werkgever zal voortdurend aandacht besteden om het niveau van de functie van de 

werknemers minimaal in stand te houden c.q. te verbeteren. 
 

 
ARTIKEL 4: Algemene verplichtingen van de vakvereniging 

 
1. De vakvereniging verplicht zich deze collectieve arbeidsovereenkomst naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid te zullen nakomen. 
 
2. De vakvereniging verplicht zich met alle haar ten dienste staande middelen nakoming van de 

collectieve arbeidsovereenkomst door haar leden te zullen bevorderen, generlei actie te zullen 
voeren of te zullen bevorderen welke beoogt wijziging te brengen in deze collectieve 
arbeidsovereenkomst op een andere wijze dan in artikel 22 en 23 omschreven. 

 
3. De vakvereniging verplicht zich te zullen bevorderen dat haar leden een individuele 

arbeidsovereenkomst ondertekenen op de grondslag van de collectieve arbeidsovereenkomst 
en het eventueel geldende bedrijfsreglement. 

 
 
ARTIKEL 5: Algemene verplichtingen van de werknemer 

 
1. De werknemer is gehouden de belangen van het bedrijf van de werkgever als een goed 

werknemer te behartigen, ook indien geen uitdrukkelijke opdracht daartoe is gegeven. 
 
2. De werknemer is gehouden alle hem door of namens de werkgever opgedragen 

werkzaamheden, ook indien deze werkzaamheden niet tot zijn normale taak behoren en voor 
zover deze redelijkerwijze van hem kunnen worden verlangd, zo goed mogelijk uit te voeren 
en daarbij alle verstrekte aanwijzingen en voorschriften in acht te nemen. 
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3. De werknemer is gehouden voor wat zijn dienst- en rusttijd betreft de bepalingen van de op de 
daarvoor bestemde plaatsen in het bedrijf van de werkgever aanwezige dienstrooster in acht 
te nemen. 

 
4. De werknemer is gehouden ook buiten de op de dienstrooster aangegeven uren arbeid te 

verrichten, voor zover de werkgever de desbetreffende wettelijke voorschriften en de 
bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst in acht neemt. 

 
5. De werknemer is mede verantwoordelijk voor de orde, veiligheid en zedelijkheid, als ook voor 

de milieugevolgen in het bedrijf van de werkgever en zal de aanwijzingen en voorschriften ter 
zake, door of namens de werkgever gegeven, naleven. 

 
6. Voor het verrichten van enigerlei betaalde nevenarbeid voor derden of het zelfstandig 

verrichten van een nevenbedrijf is toestemming van de werkgever vereist. 
 
7. De werknemer zal - ook na beëindiging van het dienstverband - geheimhouding betrachten 

ten aanzien van alles wat hem uit hoofde van de dienstbetrekking of functie bekend wordt, 
zoals bijvoorbeeld omtrent de inrichting van het bedrijf, de grondstoffen, bewerking daarvan 
en de producten. Bij eventuele schade zal, eventueel door tussenkomst van de rechterlijke 
macht de hoogte van de schade worden bepaald en worden verhaald op de werknemer. 

 
8. De werknemer is gehouden, indien de werkgever zulks wenselijk of noodzakelijk acht, zich 

voor rekening van de werkgever geneeskundig te laten onderzoeken. 
 
9. De werknemer, die voornemens is een verbintenis als genoemd in artikel 7a: 670 BW jegens 

de overheid aan te gaan, behoeft de schriftelijke toestemming daartoe van de werkgever. De 
werknemer, die reeds voor zijn indiensttreding een verbintenis als bedoeld in de eerste alinea 
heeft aangegaan, is desgevraagd verplicht daarvan binnen 4 weken na deze datum aan de 
werkgever schriftelijk mededeling te doen. 

 
10. De werknemer is, indien de werkgever zulks verlangt, gehouden een individuele 

arbeidsovereenkomst te ondertekenen, waarbij de collectieve arbeidsovereenkomst en het 
eventueel geldende bedrijfsreglement van toepassing worden verklaard. 

 
11. a. De werknemer is verplicht, ingevolge het daaromtrent bepaalde in de wet, de schade te 

vergoeden, welke door ernstige nalatigheid, grove schuld of opzet in het bedrijf van de 
werkgever is veroorzaakt. 

 
b. Het gestelde in lid A vindt geen toepassing indien de werkgever niet binnen 1 maand nadat 

zijn aansprakelijkheid onherroepelijk is vastgesteld, de werknemer schriftelijk mededeling 
heeft gedaan van zijn voornemen tot verhaal van de schade op de werknemer. 

 

 
ARTIKEL 6: Aanneming en ontslag 

 
1. Bij het aangaan van de dienstbetrekking geldt wederzijds een maximale proeftijd van 2 

maanden, tenzij in de individuele arbeidsovereenkomst een andere regeling wordt getroffen. 
 
2. Een dienstverband kan worden aangegaan: 

a. voor onbepaalde tijd; 
b. voor een bepaalde tijd. 
Indien in de individuele arbeidsovereenkomst niet anders is bepaald wordt het dienstverband 
geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan. 

 
3. Behoudens ingeval van ontslag op staande voet wegens een dringende reden in de zin van de 

artikelen 7a: 678 en 679 BW en behoudens tijdens of bij het beëindigen van de proeftijd, als 
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bedoeld in lid 1 in welke gevallen de dienstbetrekking wederzijds onmiddellijk kan worden 
beëindigd, neemt de dienstbetrekking een einde: 

 

voor werknemers voor onbepaalde tijd in dienst 
a. 1.  door opzegging door de werkgever met een termijn van tenminste zoveel weken als de 

dienstbetrekking na de meerderjarigheid van de werknemer gehele jaren heeft geduurd 
tot een maximum van 13 weken; deze termijn wordt voor de werknemer ouder dan 45 
doch jonger dan 65 jaar verlengd voor elk vol jaar dienstverband na de 45

e
 verjaardag 

met een week, voor welke verlenging eveneens een maximum geldt van 13 weken; 
2. door opzegging door de werknemer met een termijn van tenminste zoveel weken als de 

dienstbetrekking na zijn meerderjarigheid tijdvakken van 2 gehele jaren heeft geduurd 
tot een maximum van 6 weken, met dien verstande dat voor beide partijen de termijn 
van opzegging na de proeftijd nooit minder dan een periode zal bedragen. De 
opzegging dient te geschieden tegen het einde van de periode. 

 

voor werknemers voor een bepaalde tijdsduur in dienst 
b. op de laatste dag van het tijdvak, genoemd in de individuele arbeidsovereenkomst, dan wel 

op het tijdstip, bepaald op grond van artikel 7a: 668 BW 1e lid en tenzij het bepaalde in lid 
3 van dit artikel van toepassing is. 

 
De opzegging onder a.1 en a.2 dient schriftelijk te geschieden. 

 
4. Een maand voor het van rechtswege eindigen van een dienstverband voor bepaalde tijd, zal 

de werknemer de werkgever erop attent maken dat het dienstverband over een maand zal 
aflopen en dat een gesprek zal plaatsvinden met een schriftelijke bevestiging over het wel of 
niet voortzetten of omzetten van het tijdelijk dienstverband in een dienstverband voor 
onbepaalde tijd. Het gesprek zal schriftelijk worden bevestigd. 

 
5. De dienstbetrekking tussen werkgever en werknemer eindigt van rechtswege op de voor de 

werknemer vastgestelde pensioendatum doch uiterlijk op de laatste dag van de loonperiode, 
waarin de 65-jarige leeftijd is bereikt, zonder dat hiertoe enige opzegging is vereist. 

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

werknemers van 65 jaar en ouder in dienst worden genomen, is lid 4 van dit artikel niet van 
toepassing. 

 
7. Het bepaalde in artikel 7a: 670 B.W. lid 3 (opzeggingsverbod tijdens militaire dienst) is niet van 

toepassing op een werknemer, die jegens de overheid een verbintenis als bedoeld in artikel 32 
van de Wet op de Noodwachten heeft aangegaan, tenzij hij voor zijn indiensttreding van de 
werkgever een schriftelijke verklaring heeft gekregen, dat deze geen bezwaar tegen een 
dergelijke verbintenis heeft. 

 
 
ARTIKEL 7: Dienstrooster en arbeidsduur 

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

a. een dagdienstrooster, dat een gemiddelde contractuele arbeidsduur aangeeft van 38 uur 
per week; 

b. een 2-ploegendienstrooster dat een periode van 2 aaneengesloten weken omvat en een 
gemiddelde contractuele arbeidsduur aangeeft van 38 uur per week; 

c. een 3-ploegendienstrooster dat een periode van 3 aaneengesloten weken omvat en een 
gemiddelde contractuele arbeidsduur aangeeft van 38 uur per week. 

 
2. a.  In dagdienst wordt als regel gewerkt op de eerste 5 werkdagen van de week tussen 07.00 

uur en 18.00 uur. In het kader van flexibel werken, is de laatste begintijd 09.00 uur en de 
vroegste vertrektijd 16.00 uur.  
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b. In 2-ploegendienst wordt als regel op de eerste 5 werkdagen van de week gewerkt, waarbij 
de werknemers periodiek van dienst wisselen en één der diensten of een ochtend- of 
middagdienst of een nachtdienst is. 

c. In 3-ploegendienst wordt als regel op de eerste 5 dagen van de week tot vrijdag 22.00 uur 
uur gewerkt, waarbij de werknemers beurtelings in een ochtenddienst, middagdienst en 
nachtdienst zijn ingedeeld. In het kader van flexibele dienstroosters kan een extra 
nachtdienst op vrijdag en aansluitend extra diensten op zaterdag worden toegevoegd aan 
het rooster, e.e.a. conform de met de Ondernemingsraad overeengekomen, regeling 
flexibele dienstroosters. 

 
3. Tussen twee diensten zal een rustperiode van 10 uur in acht worden genomen. In overleg met 

de werknemer kan hiervan worden afgeweken. 
 
4. Iedere werknemer ontvangt van de werkgever mededeling van het dienstrooster waarin hij zijn 

werkzaamheden verricht. 
 
5. De normen uit de arbeidstijdenwet zijn van toepassing. Indien afspraken gewijzigd dienen te 

worden vindt daartoe overleg plaats conform de Wet op de Ondernemingsraad. Indien een 
wijzigingsvoorstel afwijkt van de in de CAO gegeven kaders, zal invoering van het 
wijzigingsvoorstel in overleg met de vakvereniging plaatsvinden.  

6. Tevens treedt de werkgever in overleg met de vakvereniging: 
a. indien invoering of wijziging van een dienstrooster verband houdt met arbeid op zondag; 
b. indien invoering of wijziging van een dienstrooster zowel arbeidsvoorwaardelijke 

consequenties heeft als verband houdt met uitbreiding van de bedrijfstijd. 
 
7.  Voor werknemers in de dagdienst kunnen 3 ADV-dagen conform de CAO op kalenderjaarbasis 

worden toegekend. Daartoe zal de gemiddelde werkweek worden aangepast naar 38,5 uur. 
 
8. Verlenging en verkorting werktijden  

 
In overleg met de Ondernemingsraad is een regeling vastgesteld met betrekking tot het 
flexibiliseren van de werktijden met behulp van een urenbanksysteem. De uren die de werknemers 
meer dan het contractueel overeengekomen aantal uren werken, de zogeheten plusuren, worden 
op een persoonlijk rekening-courant ofwel klokurensaldo als positief saldo bijgeschreven. Op het 
moment dat er minder uren worden gewerkt, de zogeheten min-uren, worden deze uren van de 
rekening-courant ofwel klokurensaldo afgeschreven. Hierbij gelden de volgende kaders: 

- Flexibelisering van werktijden in dagdienst vindt plaats binnen het dagvenster van 7:00 tot 
18:00 (zie ook artikel 7.2a)  

- Indien het klokurensaldo positief is kan (als het werk het toelaat) incidenteel van de 
reguliere werktijden ( art. 7.2) worden afgeweken en het klokurensaldo worden aangewend 
om later aan te vangen of vroeger te eindigen. 

 
Om te reageren om fluctuaties in het werkaanbod kunnen door de werkgever tijdelijk verlengde en 
verkorte werktijden worden ingesteld. Plus-uren en min-uren worden geregistreerd als flex-uren. 
Het saldo flex-uren is gemaximaliseerd op 80 uren plus of min . 
Vergoeding van flex-uren vindt als volgt plaats :  
- Uren in dagdienst buiten het dagvenster worden geboekt als zgn. flex-uren en gecompenseerd 
met een toeslag volgens de vastgestelde  inconveniëntiematrix ( zie art.10.2.a) voor zover het 
aantal van 9,5 gewerkte uren overschreden is.  
- Extra uren in ploegendienst als gevolg van opschalen worden geboekt als flex-uren en 
gecompenseerd op basis van de vastgestelde matrix. 
 
De verdere uitwerking is vastgelegd in een met de Ondernemingsraad overeengekomen regeling. 
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ARTIKEL 8: Functiegroepen en salarisschalen 

 
1. a. De functies van de werknemers worden ingedeeld in functiegroepen. De indeling is 

vermeld in bijlage I van deze overeenkomst.  
b. Bij elke functiegroep behoort een salarisschaal die een schaal omvat gebaseerd op leeftijd 

en een schaal gebaseerd op periodieken. De salarisschalen zijn opgenomen in bijlage II. 
van deze overeenkomst.  

c. Indien een werknemer bezwaar heeft tegen zijn functieomschrijving of tegen de indeling 
van zijn functie, kan hij gebruik maken van de bij de werkgever geldende 
bezwarenprocedure, zoals opgenomen in bijlage III A van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst. 

 
2 a. Werknemers, die over de kundigheid en ervaring beschikken, die voor de invulling van een 

bepaalde functie zijn vereist, worden bij tewerkstelling in die functie in de overeenkomende 
functiegroep en salarisschaal geplaatst, onverminderd het in c van dit lid bepaalde. 

b. Werknemers, die bij hun indiensttreding of bij plaatsing in een hogere functie nog niet over 
de kundigheid en ervaring beschikken, welke voor de vervulling van hun functie zijn vereist, 
kunnen gedurende een beperkte tijd doch niet langer dan gedurende 3 perioden in een 
lagere salarisschaal worden ingedeeld dan met hun functie overeenkomt. 

c. Werknemers, die tijdelijk een functie waarnemen welke hoger is ingedeeld dan hun eigen 
functie, blijven ingedeeld in de functiegroep en de salarisschaal welke met hun eigen 
functie overeenkomt. Deze werknemers worden eventueel extra beloond volgens het in 
artikel 9 lid 5 bepaalde. 

 
3. a. Werknemers, die worden geplaatst in een hoger ingedeelde functie en over de voor die 

functie vereiste kundigheden en ervaring beschikken worden in de overeenkomende 
hogere salarisschaal ingedeeld met ingang van de periode volgend op die, waarin de 
plaatsing in de hogere functie heeft plaatsgevonden. Deze werknemers worden beloond 
overeenkomstig het in artikel 9 lid 3 onder a bepaalde. 

b. Werknemers, die door eigen toedoen, wegens onbekwaamheid of op eigen verzoek 
worden geplaatst in een lager ingedeelde functie, worden in de overeenkomende lagere 
salarisschaal ingedeeld met ingang van de periode volgend op die waarin plaatsing in de 
lagere functie is geschied. Deze werknemers worden beloond overeenkomstig het in artikel 
9 lid 3 onder b bepaalde. 

c. Werknemers, die als gevolg van bedrijfsomstandigheden in een lager ingedeelde functie 
worden geplaatst, kunnen met ingang van de eerst daarop volgende periode in een lagere 
salarisschaal worden ingedeeld. Deze werknemers worden beloond overeenkomstig het in 
artikel 9 lid 3 onder c bepaalde. 

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

ingedeeld, de salarisschaal waarin hijzelf is ingedeeld, zijn schaalsalaris en eventueel van het 
aantal periodieken waarop zijn schaalsalaris is gebaseerd. 

 
 
ARTIKEL 9: Toepassing van de salarisschalen 

 
1. De schaalsalarissen van de werknemers, die nog niet het maximum van hun salarisschaal 

hebben bereikt, worden in beginsel eenmaal per jaar en wel met ingang van 1 januari opnieuw 
vastgesteld. Tussentijdse herzieningen vinden slechts plaats bij indeling in een andere 
salarisschaal op grond van het bepaalde in artikel 9 lid 3 onder a, b of c alsmede ten aanzien 
van de werknemers, die op grond van het in artikel 8 lid 2 onder b bepaalde nog in een lagere 
salarisschaal zijn ingedeeld dan met hun functie overeenkomt. 

 
2. a. Werknemers die nog niet de maximumleeftijd van 22 jaar hebben bereikt, ontvangen bij 

vaste indiensttreding in principe het minimumjeugdloon dat overeenkomt met hun leeftijd. 
Binnen 6 maanden vindt in principe inschaling plaats in één van de functiegroepen. In 
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uitzonderingsgevallen kan hiervan in negatieve zin worden afgeweken in overleg met 
betrokkenen: in het geval betrokkene in verband met zijn/haar capaciteiten voor een lager 
salaris in aanmerking dient te komen. Inschaling vindt in ieder geval plaats in minimaal 
functiegroep 1 vanaf 20-jarige leeftijd. 

b. Werknemers, die deze leeftijd wel hebben overschreden, ontvangen het schaalsalaris dat 
overeenkomt met het aantal jaren dat zij per 1 januari van ieder jaar na het bereiken van 
de 22-jarige leeftijd onafgebroken in hun salarisschaal ingedeeld zijn geweest 
(periodiekenschaal). 

c. Bij indiensttreding kan het salaris volgens de periodiekenschaal met ingang van 1 januari 
daaraanvolgend slechts dan worden verhoogd, indien de indiensttreding heeft 
plaatsgevonden voor 1 juli. 

 
3.  In afwijking van het in lid 2 onder b bepaalde kan aan werknemers die de 22-jarige leeftijd 

hebben overschreden, uitsluitend in de volgende gevallen een schaalsalaris worden 
toegekend, dat boven de 0-periodieken ligt: 

a. indien een werknemer in een hogere salarisschaal wordt ingedeeld, wordt hem een 
zodanig schaalsalaris toegekend als nodig is om de in lid 4 onder a bedoelde 
salarisverhoging mogelijk te maken; 

b. indien een werknemer om aan hem zelf toe te rekenen redenen als bedoeld in artikel 8 lid 
3 onder b in een lagere salarisschaal wordt ingedeeld, kan hem ten hoogste een zodanig 
schaalsalaris worden toegekend als in verband met de in lid 4 onder b genoemde 
salarisverlaging nodig is; 

c. indien een werknemer als gevolg van de in artikel 8 lid 3 onder c bedoelde 
omstandigheden en na de daar genoemde periode, in een lagere salarisschaal wordt 
ingedeeld, wordt hem een zodanig schaalsalaris toegekend als nodig is om de in lid 4 
onder c bedoelde salarisvermindering te realiseren; 

d. indien een nieuwe werknemer in een functie elders zoveel voor functie bruikbare ervaring 
heeft gekregen dat het op grond daarvan niet redelijk zou zijn hem op basis van 0-
periodieken te belonen, kunnen hem in overeenstemming met die ervaring periodieken 
worden toegekend. 

 
4. a. Bij indeling in een hogere salarisschaal van een werknemer, die beloond wordt volgens de 

periodiekenschaal bedraagt de verhoging van het schaalsalaris ten minste de helft van het 
verschil tussen de schaalsalarissen bij 0-periodieken van de twee betrokken 
salarisschalen. 

b. Bij indeling in een lagere salarisschaal om aan hem zelf toe te rekenen redenen als 
bedoeld in artikel 8 lid 3 onder b, van een werknemer, die beloond wordt volgens de 
periodiekenschaal, bedraagt de verlaging van het schaalsalaris ten minste de helft van het 
verschil tussen de schaalsalarissen bij 0-periodieken van de twee betrokken 
salarisschalen. 

c. Bij indeling in een lagere salarisschaal, als gevolg van de in artikel 8 lid 3 onder c bedoelde 
omstandigheden of als gevolg van een medische indicatie van een werknemer, die de in 
die salarisschaal voorkomende maximumleeftijd heeft overschreden, wordt hem via 
inschaling een schaalsalaris toegekend dat zo min mogelijk onder zijn oorspronkelijke 
schaalsalaris ligt. 
Indien de salarisschaal niet toereikend is, wordt het tekort omgezet in een persoonlijke 
toeslag. Deze toeslag maakt geen deel uit van het schaalsalaris en stijgt niet mee met 
verhogingen van de salarisschalen. 
Bij indeling in een hogere salarisschaal c.q. bij toekenning van een periodieke verhoging 
wordt deze toeslag evenveel verminderd als het schaalsalaris stijgt. 
Voorts vindt afbouw van de persoonlijke toeslag plaats en wel met 1% van het 
schaalsalaris bij 0-periodieken per jaar, tenzij de werknemer de leeftijd van 60 jaar heeft 
bereikt. 

 Bij terugplaatsing in functie wegens bedrijfsomstandigheden wordt het schaalsalaris 
gehandhaafd bij 55 jaar inclusief de persoonlijke toeslag. 
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d. Met ingang van 1 juli 2004 geldt het nieuwe salarisgebouw, zoals opgenomen in bijlage II B 
van deze collectieve arbeidsovereenkomst. Bij indeling in het nieuwe schaalsalaris zal 
zoveel mogelijk worden aangesloten bij het oude schaalsalaris van de werknemer. Indien 
het nieuwe (maximum) schaalsalaris niet toereikend is, wordt het tekort omgezet in een 
persoonlijke toeslag. Deze persoonlijke toeslag maakt geen deel uit van het schaalsalaris 
en stijgt niet mee met verhogingen van de salarisschalen. In afwijking van hetgeen bepaald 
is onder lid c. geldt bij toekomstige algemene verhogingen van de salarisschalen, dat deze 
persoonlijke toeslag (ontstaan ten gevolge van het van kracht worden van het nieuwe 
salarisgebouw) wordt afgebouwd gelijk aan deze verhoging(en), tot dat het persoonlijk 
salaris gelijk is aan het schaalsalaris waarin de werknemer is ingedeeld. Daarnaast geldt 
bij indeling in een hogere salarisschaal dat deze persoonlijke toeslag evenveel wordt 
verminderd als het schaalsalaris stijgt. 

 
5. De werknemer die tijdelijk wordt overgeplaatst in een functie waarvoor een hogere 

schaalsalaris geldt dan voor de tot dusver voor hem vervulde functie, ontvangt hiervoor een 
toeslag op zijn schaalsalaris ten bedrage van 0,25% van het salaris bij 0-periodieken per dag. 
Een en ander tot een maximum van 5% per maand. 

 
6. Voor elke volle dienst respectievelijk deel van een dienst (gerekend in tijdvakken van 15 

minuten), gedurende welke een werknemer in een maand niet heeft gewerkt wegens 
arbeidsongeschiktheid, ongeval, afwezigheid zonder behoud van salaris, militaire dienst, 
schorsing zonder behoud van salaris, onvrijwillige werkloosheid, willekeurig verzuim of wegens 
indiensttreding of ontslag wordt het schaalsalaris naar evenredigheid verminderd. 

 
7. De vastgestelde salarissen worden uiterlijk 3 dagen na elke periode betaalbaar gesteld. 
 

 
ARTIKEL 10: Bijzondere beloningen 

 

Algemeen 

 
1. De schaalsalarissen bedoeld in de artikelen 8 en 9 worden geacht een normale beloning te zijn 

voor een normale functievervulling in dagdienst gedurende een periode. Bijzondere beloningen 
in de vorm van toeslagen op het schaalsalaris of in de vorm van incidentele extra beloningen 
worden slechts toegekend indien een groter beroep op de werknemer wordt gedaan dan uit 
een normale functievervulling in dagdienst voortvloeit. 
Onder normale functievervulling wordt mede verstaan geringe incidentele overschrijdingen van 
de normale arbeidsduur van een kwartier of minder. 

 

Toeslag voor het werken in ploegen 
 
2.  Voor geregelde arbeid in ploegendienst wordt een toeslag op het schaalsalaris gegeven. 

a. Deze toeslag bedraagt per periode de volgende percentages van het schaalsalaris: 
- 2-ploegendienst 15% 

- 3-ploegendienst 20%  
Uitgangspunt voor de berekening van de ploegentoeslag is onderstaande klokurenmatrix.  

 
Van  Tot Ma Di Wo  Do  Vrij Za Zo 

0.00 6.00  35% 

50% 100% 

6.00 7.00 35% 

7.00 18.00   

18.00 22.00 50% 

22.00 24.00 35% 
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Deze matrix wordt tevens gebruikt voor het berekenen van ploegentoeslagen of daarvan afgeleide 
berekening voor toekomstige roosters en voor de berekening van de vergoeding voor uren die 
dagdienst medewerkers in ploegendienst invallen. 
 

b. Indien een werknemer niet gedurende een hele periode in ploegendienst arbeid heeft 
verricht, wordt een evenredig deel van de onder a genoemde toeslag ingehouden voor elke 
volledige dienst gedurende welke hij geen arbeid in ploegendienst heeft verricht. 

c. Werknemers die door bedrijfsomstandigheden worden overgeplaatst uit een hoger 
betaalde dienst naar een lager betaalde dienst ontvangen: 
1. indien zij niet langer dan een half jaar in ploegendienst hebben gewerkt, de bij het 

oorspronkelijke rooster behorende ploegentoeslag tot het eind van de lopende periode; 
2. indien zij een half jaar doch niet langer dan 3 jaar in ploegendienst hebben gewerkt, de 

ploegentoeslag behorende bij het oorspronkelijke rooster gedurende de lopende en de 
volgende periode; 

3. indien zij langer dan 3 jaar, doch niet langer dan 5 jaar in ploegendienst hebben 
gewerkt, de ploegentoeslag behorende bij het oorspronkelijke rooster gedurende de 
lopende en de volgende periode en vervolgens: 
- 2 perioden 80% van de ploegentoeslag; 
- 2 perioden 60% van de ploegentoeslag; 
- 1 periode 40% van de ploegentoeslag; 
- 1 periode 20% van de ploegentoeslag; 

4. indien zij langer dan 5 jaar in ploegendienst hebben gewerkt de ploegentoeslag 
behorende bij het oorspronkelijke rooster gedurende de lopende en de volgende 
periode en vervolgens: 
- 4 perioden 80% van de ploegentoeslag; 
- 4 perioden 60% van de ploegentoeslag; 
- 3 perioden 40% van de ploegentoeslag; 
- 3 perioden 20% van de ploegentoeslag; 

5. indien de werknemers 55 jaar of ouder zijn en gedurende 2 jaar in ploegendienst 
hebben gewerkt: 
- een half jaar 80% 
- een half jaar 60% 
- een half jaar 40% 
- een half jaar 20%  
van de ploegentoeslag behorende bij het oorspronkelijke rooster. 

6. Werknemers van 60 jaar en ouder die 10 jaar in ploegendienst hebben gewerkt en 
door bedrijfsomstandigheden teruggeplaatst worden in een lager betaalde dienst, 
behouden hun oorspronkelijke ploegentoeslag. 

d. Gelet op de verminderde belastbaarheid en daaruit voortvloeiende bescherming van de 
gezondheid zijn werknemers van 55 jaar en ouder niet verplicht te gaan werken in 
ploegendienst. 

e. De werknemer in ploegendienst die op verzoek van de werkgever ten hoogste drie 
maanden arbeid verricht in dagdienst zal gedurende deze periode de toeslag voor arbeid in 
ploegen behouden. 

 

Beloning voor overwerk 
3.  a. Overwerk kan naast of additioneel aan een rooster met verlengde werktijden worden 

ingezet. Overwerk gaat in als op verzoek van de werkgever langer en buiten het geldende 
dienstrooster wordt gewerkt. Gedurende een rooster met verlengde werktijden is overwerk 
vrijwillig. De wegens overwerk gewerkte extra uren worden als “overuren” geregistreerd.  

 
 b.  Vergoeding van overwerk vindt plaats op basis van de vastgestelde inconveniëntiematrix. 
 
 c. De vanwege overwerk gewerkte extra uren worden met de eerstvolgende salarisbetaling na 

 de maand waarin het overwerk heeft plaatsgehad aan de betreffende medewerker 
 uitbetaald  
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 d. Voor overwerk is altijd vooraf toestemming van de directie vereist. 
 
 e. De in lid b bedoelde toeslag wordt niet uitgekeerd indien en voor zover de werknemer voor 

de gewerkte uren een toeslag ontvangt op grond van artikel 16 lid 5 van deze CAO. 

 
ARTIKEL 11: Vakantietoeslag 

 
1. Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgend jaar. 
 
2. De werknemer ontvangt in de maand juni 8% vakantietoeslag over het feitelijk genoten 

jaarinkomen in het vakantietoeslagjaar.  
 

3. Onder normaal jaarinkomen wordt in dit verband verstaan het inkomen over de afgelopen 12 
perioden inclusief wettelijke en bovenwettelijke uitkeringen ingevolge arbeidsongeschiktheid 
doch exclusief overwerkverdiensten, eindejaarsuitkering en vakantietoeslag. 

 
4. Bij verzuim wegens arbeidsongeschiktheid houdt de werknemer aanspraak op vakantietoeslag 

voor zover de arbeidsongeschiktheid een periode van 2 jaar niet overschrijdt. 
Ingeval de werknemer een uitkering krachtens sociale verzekeringen geniet, wordt het bedrag 
dat aan vakantietoeslag in deze uitkering is begrepen, in mindering gebracht op de door de 
werkgever verschuldigde vakantietoeslag. 
 
 

ARTIKEL 12: Eindejaarsuitkering en resultaat afhankelijke uitkering 

 
1. De werknemer ontvangt jaarlijks bij het einde van het kalenderjaar een eindejaarsuitkering van 

4% van het in dat kalenderjaar verdiende inkomen. Indien de jaarwisseling binnen de termijn 
van de proefperiode valt, zal betaling van de eindejaarsuitkering plaatsvinden over het 
gedeelte van de proefperiode, dat valt na 1 januari van het desbetreffende jaar.  
Bovendien vindt er geen uitbetaling van de eindejaarsuitkering tijdens de proefperiode plaats, 
doch eerst na afloop van de proeftijd.  
 

2. Daarenboven geldt voor de werknemers een regeling voor resultatendeling, waarbij doelen 
worden gesteld ten aanzien van de bedrijfsvoering respectievelijk het verhogen van de 
productiviteit. Afhankelijk van de realisatie van deze doelen wordt een uitkering ineens gedaan. 
Als voorwaarden bij deze resultatendeling geldt in ieder geval: 
a) De doelen worden ten minste eenmaal per kalenderjaar vastgesteld.  
b) De doelen worden door de werkgever in overleg met de Ondernemingsraad vastgesteld. Bij 

de vaststelling van de doelen geldt: normering van de doelen vindt plaats op grond van 
objectieve criteria, waarbij doelstellingen realistisch, resultaatverbeterend, motiverend, 
tijdgebonden en meetbaar zijn.  

c) Het behalen van de doelstelling leidt tot een door de werkgever in overleg met de 
Ondernemingsraad vastgestelde uitkering. De uitkering voor de werknemer bedraagt een 
percentage van het jaarinkomen, zoals bedoeld onder lid 3. De uitkering maakt geen deel 
uit van het (vaste) salaris, het pensioengevend salaris, de grondslag voor de berekening 
van de vakantietoeslag/eindejaarsuitkering of enige andere arbeidsvoorwaardelijke 
grondslag. 

d) Indien geen van de doelstellingen wordt gehaald bedraagt de uitkering 0%, indien alle 
doelstellingen worden gehaald bedraagt de uitkering maximaal 2% per kalenderjaar. Door 
de werkgever in overleg met de Ondernemingsraad wordt aan iedere doelstelling een 
uitkeringspercentage gekoppeld. 

e) De werkgever zal in overleg met de Ondernemingsraad een resultatendelingsregeling 
opstellen. 

 



 17 

3. Onder jaarinkomen wordt in verband met het gestelde in lid 1 en 2 verstaan het inkomen dat 
de werknemer in enig jaar bij de werkgever heeft verdiend, inclusief wettelijke en 
bovenwettelijke uitkeringen ingevolge arbeidsongeschiktheid, doch exclusief 
overwerkverdiensten, eindejaarsuitkering (als bedoeld in lid 1), vakantietoeslag. 

 
4. Bij verzuim wegens arbeidsongeschiktheid houdt de werknemer aanspraak op de 

eindejaarsuitkering (als bedoeld in lid 1) voor zover de arbeidsongeschiktheid een periode van 
2 jaar niet overschrijdt en voor zover deze eindejaarsuitkering niet geheel of gedeeltelijk in de 
uitkering krachtens de sociale verzekeringswetgeving is begrepen. 
 

 
ARTIKEL 13: Arbeidsongeschiktheid 

 
Indien een werknemer ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling niet in staat is de 
bedongen arbeid te verrichten gelden voor hem de bepalingen van artikel 7:629 BW, de Ziektewet, 
de Wet Arbeid en Zorg en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), voorzover hierna 
niet anders is bepaald 
 

1. Wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 6 maanden 
Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende de eerste 6 maanden van de 
wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW 70% van het inkomen, tot maximaal het 
voor de werknemer geldende dagloon op grond van de Wet financiering sociale 
verzekeringen, worden doorbetaald. 
 

2. Aanvulling wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 6 maanden 
Gedurende de eerste 6 maanden van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW 
ontvangt de werknemer, bovenop de wettelijke loondoorbetaling, een aanvulling tot 100% van 
het inkomen. 

 

3. Wettelijke loondoorbetaling gedurende de 7
e
 t/m 12

e
 maand 

Gedurende de 7
e
 t/m 12

e
 maand van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW 

zal aan de werknemer 70% van het inkomen, tot maximaal het voor de werknemer geldende 
maximum dagloon op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen, worden 
doorbetaald. 

 

4. Aanvulling wettelijke loondoorbetaling gedurende de 7
e
 t/m 12

e
 maand 

Gedurende de 7
e
 t/m 12

e
 maand van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW 

ontvangt de werknemer, bovenop de wettelijke loondoorbetaling, een aanvulling tot 95% van 
het inkomen. 

 

5. Wettelijke loondoorbetaling gedurende de 13
e
 t/m 18

e
 maand 

Gedurende de 13
e
 t/m 18

e
 maand van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW 

zal aan de werknemer 70% van het inkomen, tot maximaal het voor de werknemer geldende 
maximum dagloon op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen, worden 
doorbetaald. 

 

6. Aanvulling wettelijke loondoorbetaling gedurende de 13
e
 t/m 18

e
 maand 

Gedurende de 13
e
 t/m 18

e
 maand van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW 

ontvangt de werknemer, bovenop de wettelijke loondoorbetaling, een aanvulling tot 90% van 
het inkomen. 

 

7. Wettelijke loondoorbetaling gedurende de 19
e
 t/m 24

e
 maand 

Gedurende de 19
e
 t/m 24

e
 maand van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW 

zal aan de werknemer 70% van het inkomen, tot maximaal het voor de werknemer geldende 
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maximum dagloon op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen, worden 
doorbetaald.  

 

8. Aanvulling wettelijke loondoorbetaling gedurende de 19
e
 t/m 24

e
 maand 

Gedurende de 19
e
 t/m 24

e
 maand van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW 

ontvangt de werknemer, bovenop de wettelijke loondoorbetaling, een aanvulling tot 85% van 
het inkomen.  

 

9. Wachtdagen 
In afwijking van het gestelde onder de leden 1 t/m 8 ontvangt de werknemer geen 
doorbetaling en aanvulling van het inkomen gedurende de wachtdagen, zoals hieronder 
bedoeld:  
a) bij de 5

e
 ziektemelding in een kalenderjaar geldt 1 wachtdag. Dientengevolge heeft 

 de werknemer vanaf de 2
e
 ziektedag aanspraak op doorbetaling en aanvulling zulks 

 conform het bepaalde in de leden 1 tot en met 8; 
b) bij de 6

e
 of meer ziektemeldingen in een kalenderjaar gelden 2 wachtdagen. 

 Dientengevolge heeft de werknemer vanaf de 3
e
 ziektedag aanspraak op 

 doorbetaling en aanvulling zulks conform het bepaalde in de leden 1 tot en met 8.  
c) De VGWM-commissie zal toezien op naleving van de controlevoorschriften. 
 

10. Inkomen 
Onder inkomen wordt in dit artikel verstaan het inkomen dat de werknemer zou hebben 
ontvangen indien hij arbeidsgeschikt zou zijn geweest.  
 

11. Arbeidsongeschiktheid en werken 
Bij werken naar loonwaarde wordt over de (feitelijk) gewerkte tijd beloond tegen 100% van 
het inkomen gedurende de periode zoals hierboven onder 1 t/m 8 bedoeld.  
Over de niet gewerkte tijd ontvangt de werknemer de geldende doorbetaling c.q. 
aanvulling. 

 

12. De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde loondoorbetaling en 
 aanvullingen te weigeren ten aanzien van de werknemer die: 

a. door opzet arbeidsongeschikt is geworden; 
b. arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van een gebrek waarover hij in het kader 

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

c. zijn genezing heeft belemmerd of vertraagd; 
d. zonder deugdelijke grond geen passend werk verricht; 
e. zonder deugdelijke grond niet meewerkt aan door de werkgever of een deskundige 

gegeven redelijke voorschriften of maatregelen om passend arbeid te verrichten; 
f. zonder deugdelijke grond niet meewerkt aan opstelling, evaluatie of bijstelling van 

een plan van aanpak tot re-integratie; 
g. bij fulltime dienstverband arbeidsongeschikt is geworden tijdens werkzaamheden 

voor derden of als zelfstandige (zie ook artikel 5 lid 6) 
  loondoorbetalingen én de aanvullingen op te schorten dan wel aanvulling te 

 weigeren ten aanzien van de werknemer die: 
h. zich niet houdt aan de voor hem geldende regels en aanwijzingen bij ziekte; 
  aanvullingen te weigeren ten aanzien van de werknemer die: 
i. weigert medewerking te verlenen aan een door de werkgever gevraagde second 

opinion van het UWV; 
j. weigert gebruik te maken van voorhanden zijnde veiligheidsmiddelen dan wel de 

voorschriften met betrekking tot veiligheid en gezondheid overtreedt en als gevolg 
daarvan arbeidsongeschikt is geworden; 
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13.  Ongeval 
  1.a. Van een ongeval zal sprake zijn indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van 

één van de werknemer tijdens de rechtstreekse uitoefening van zijn functie 
overkomen ongeval hetgeen niet te wijten is aan zijn opzet. 

  b. Indien de werknemer tengevolge van een ongeval verhinderd is de bedwongen 
arbeid te verrichten zal over de dag waarop het ongeval plaatsvond een zodanige 
uitkering worden verstrekt dat het over die dag ontvangen salaris en de aanvulling 
tezamen gelijk zullen zijn aan 100% van het bruto inkomen. 

  c.  Over de volgende dagen zal een uitkering worden gegeven tot 100% van het bruto 
inkomen. Deze aanvullingsperiode bedraagt maximaal 104 weken. 

 
 
ARTIKEL 14:  Uitkering bij overlijden 

 
Bij het overlijden van een werknemer zal aan de nagelaten betrekkingen van de werknemer over 
en periode vanaf de dag van overlijden tot en met de laatste dag van de tweede maand na die 
waarin het overlijden plaatsvond, een uitkering worden verleend ten bedrage van het laatst 
genoten schaalsalaris. De uitkering geschiedt, voor zover mogelijk, in een bedrag ineens. De 
uitkering wordt verminderd met hetgeen de nagelaten betrekkingen toekomt, uitsluitend krachtens 
een wettelijk voorgeschreven ziekte- of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Alleen uitkeringen 
krachtens genoemde verplichte verzekeringen mogen worden verminderd, dus niet uitkeringen uit 
vrijwillig gesloten verzekeringen. 

 
 
ARTIKEL 15: Pensioenregeling 

 
1. a.  In de onderneming van werkgever geldt een pensioenregeling, waaraan deelname 

verplicht is met inachtneming van het gestelde in de pensioenregeling. De 
pensioenregeling wordt aan de deelnemers van het pensioenfonds uitgereikt. 

b. De kosten van de pensioenregeling worden verdeeld tussen werkgever en werknemer op 
basis van de verhouding 60% - 40%. 

 
ARTIKEL 16: Zon- en feestdagen 

 
1. Onder feestdagen wordt in deze collectieve arbeidsovereenkomst verstaan: 

Nieuwjaarsdag, paasmaandag, pinkstermaandag, Hemelvaartsdag en de beide kerstdagen 
alsmede Koninginnedag en eens in de 5 jaar Bevrijdingsdag. 

 
2. Voor de toepassing van dit artikel en de andere artikelen van deze collectieve 

arbeidsovereenkomst worden de zon- en feestdagen geacht 24 uur te omvatten en aan te 
vangen bij het einde van de nachtdienst op de voorafgaande dag. 

 
3. Op zon- en feestdagen wordt als regel niet gewerkt. 
 
4. Indien op een ingeroosterde en niet op zondag vallende feestdag niet behoeft te worden 

gewerkt, wordt het inkomen doorbetaald. 
  
5. Indien in opdracht van werkgever op een feestdag dient te worden gewerkt, wordt over de 

gewerkte uren een toeslag betaald van 200% van het uursalaris. 
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ARTIKEL 17: Afwezigheid 

 
Met uitsluiting van het anders en overigens in artikel 7a: 629 BW bepaalde geldt het volgende: 
 
1. Bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer is het in artikel 13 bepaalde van toepassing. 
 
2. In de volgende gevallen waarin hij de bedongen arbeid noodzakelijkerwijs niet heeft kunnen 

verrichten, wordt de werknemer over de hieronder voor de respectievelijk bij elk dezer gevallen 
bepaalde termijnen van verlof het inkomen doorbetaald, mits hij zo mogelijk tenminste 1 dag 
van tevoren en onder overlegging van bewijsstukken aan de werkgever van het verzuim kennis 
geeft en de gebeurtenis in het desbetreffende geval bijwoont (onder echtgen(o)t(e) wordt 
tevens verstaan de partner in een duurzaam samenlevingsverband anders dan het huwelijk 
welke bij de werkgever als zodanig bekend is): 
a. van de dag van overlijden tot en met de dag van de uitvaart bij overlijden en uitvaart van de 

echtgeno(o)t(e) of van een tot het gezin behorend kind of pleegkind van de werknemer; 
b. gedurende 2 dagen of diensten bij het overlijden en uitvaart van een zijner ouders of niet 

onder a genoemde kinderen of pleegkinderen, van de vader, moeder, schoonvader of 
schoonmoeder, alsmede een tot het gezin van de werknemer behorende broer of zuster; 

c. gedurende 1 dag of dienst op de dag van uitvaart van grootouders, grootouders der 
echtgenote, kleinkinderen, niet onder b genoemde broer of zuster, zwager, schoonzuster 
en andere bloed- of aanverwanten voor zover zij tot het gezin van de werknemer behoren; 

d. gedurende een halve dag bij ondertrouw van de werknemer zelf en gedurende 2 
aaneengesloten dagen of diensten bij zijn burgerlijk huwelijk; 

e. gedurende 1 dag of dienst bij huwelijk van één zijner kinderen, pleegkinderen, 
kleinkinderen, broers en zusters, ouders, schoonouders, zwagers en schoonzusters; 

f. gedurende 1 dag of dienst bij 25- en 40-jarig huwelijk van de werknemer. Bij 25-, 40-, 50- 
en 60-jarig huwelijk van diens ouders, grootouders of schoonouders; 

g. het resterende deel van de dag waarop de bevalling van de echtgenote plaatsvindt 
alsmede de eerstvolgende werkdag; 

h. gedurende een door de werkgever naar billijkheid te bepalen tijdsduur indien een 
werknemer tengevolge van de vervulling van een buiten zijn schuld bij of krachtens de wet 
persoonlijk opgelegde verplichting verhinderd is zijn arbeid te verrichten, mits deze 
vervulling niet in zijn vrije tijd kan geschieden en onder aftrek van de vergoeding voor 
salarisderving, welke hij van derden zou hebben kunnen ontvangen; 

i. gedurende 1 dag bij 25-, 40- en 50-jarig dienstjubileum van de werknemer; 
j. gedurende 1 dag bij priesterwijding van een zoon of als bevestiging als predikant van broer 

of zwager of bij de grote professie en inwijding als diacones van een kind, pleegkind, broer, 
zuster, zwager of schoonzuster; 

k. gedurende 1 dag of dienst per jaar bij verhuizing van de werknemer, al dan niet op verzoek 
van de werkgever; 

l. zorgverlof: werkgever zal in overleg met de werknemer, die een verzoek daartoe schriftelijk 
indient, de wettelijke mogelijkheden bespreken en afhankelijk van de 
bedrijfsomstandigheden toepassen; 

m. gedurende een door de werkgever naar billijkheid te bepalen tijdsduur tot maximaal 2 uur 
voor noodzakelijk bezoek aan dokter en tandarts. En van maximaal 4 uur voor bezoek aan 
een specialist, voor zover het niet in de vrije tijd van de werknemer kan geschieden, het 
bezoek hem persoonlijk betreft en de werknemer niet bij derden op vergoeding van het 
gederfde inkomen aanspraak kan doen gelden 

 

Partiële leerplicht 

 
3. a. Voor een werknemer die partieel leerplichtig is geldt dat de in de CAO vastgestelde 

normale werktijd voor hem naar evenredigheid wordt verminderd met het aantal uren 
waarop hij aan de verplichtingen van de leerplicht voldoet. 
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b. Over de tijd waarop een werknemer ter vervulling van zijn wettelijke leerplicht een 
onderwijsinstelling moet bezoeken, is er geen inkomen verschuldigd en geldt dat het in de 
CAO vastgestelde periode inkomen voor hem naar evenredigheid wordt verminderd. 

c. Het aantal in de CAO bepaalde basis vakantiedagen zal met inachtneming van de relatie 
die bestaat tot de normale werktijd van betrokkene in evenredigheid voor hem worden 
verminderd.  

d. Op de dag waarop een werknemer een onderwijsinstelling bezoekt of zou hebben moeten 
bezoeken of van die instelling vakantie geniet, kan hij niet verplicht worden in de 
onderneming werkzaam te zijn. 

e. In geval een werknemer toch op één van de in b bedoelde dagen vrijwillig arbeid verricht 
zal hij daarvoor het normale voor een dag geldende inkomen ontvangen (zonder 
overwerktoeslag). 
Pas als de voor die dag in de onderneming volgens dienstrooster geldende arbeidstijd 
wordt overschreden geldt de toeslagregeling zoals beschreven in artikel 10 lid 2/3. 
Het werken op een zogenaamde schooldag of een schoolvakantiedag brengt geen 
wijziging in het berekende aantal vakantiedagen zoals bepaald in lid 3.c en d. 

 
4. Het bepaalde in artikel 7a: 628 BW met betrekking tot de doorbetaling van inkomen is in de 

daar bedoelde gevallen van kracht in zoverre dat de werkgever niet gehouden is inkomen door 
te betalen in de volgende gevallen: 
a. Schorsing van de werknemer door de werkgever in de gevallen en onder de voorwaarden 

als geregeld in het eventuele arbeidsreglement. 
b. De invoering van een verkorte werkweek (een zogenaamde nul urenweek daaronder 

begrepen) mits de werkgever voor die invoering de volgens artikel 8 van het Buitengewoon 
Besluit Arbeidsverhoudingen vereiste vergunning heeft verkregen en hij niet tot het 
aanvragen van een vergunning overgaat dan nadat hij met de vakvereniging overleg heeft 
gepleegd. Partijen achten een termijn van 1 week voor dit voorafgaand overleg voldoende. 

c. De verlenging van een verkorte werkweek (een zogenaamde nul urenweek daaronder 
begrepen) mits, wanneer het betreft een verlenging die ten aanzien van de aantallen erbij 
betrokken werknemers en/of het aantal uren dat verkort zal worden gewerkt, afwijkt van de 
oorspronkelijke vergunning, de werkgever de hierboven sub 2 omschreven procedure zal 
hebben gevolgd en wanneer het betreft een verlenging waarbij de oorspronkelijke 
vergunning ongewijzigd wordt overgenomen, hij de vakvereniging tijdig, dat wil zeggen 
tenminste 1 week voor het ingaan van de verlenging, daarvan mededeling doet. 

 
5. Werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd naderen worden in de gelegenheid gesteld 

eenmalig een 5-daagse pensioneringscursus te volgen aan een erkend instituut met behoud 
van inkomen. 

 
 
ARTIKEL 18: Vakantie 

 
1. Het vakantiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. 
 
2. Vakantie zal nimmer in geld worden uitbetaald, behoudens in gevallen als bedoeld in lid 12 

van dit artikel.  
 

Duur van de vakantie 
 
3. a. Iedere werknemer heeft recht op vakantie met behoud van inkomen van 25 dagen. Van 

deze vakantie kunnen 15 werkdagen aaneengesloten worden genoten (in het geval van 
een collectieve zomervakantie) en het overige deel als snipperdagen.  
De werknemer in ploegendienst heeft recht op vakantie met behoud van inkomen van 23 
diensten alsmede 2 diensten, in uren totaal 16, op te nemen in blokken van 3 of 4 uur. Bij 
gebrek aan voldoende verrekenuren is het opnemen van gehele verlofdiensten van 
toepassing. Van deze vakantie zullen ten minste 13 diensten aaneengesloten worden 
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genoten (in het geval van een collectieve zomervakantie) en het overige deel als 
snipperdiensten. 

b. Bovendien heeft de werknemer die zonder onderbreking in dienst is geweest van de 
werkgever per vakantiejaar recht op de volgende extra vakantie met behoud van salaris: 

 bij 10- of meerjarig dienstverband 1 dag c.q. dienst; 

 bij 15- of meerjarig dienstverband 2 dagen c.q. diensten; 

 bij 20- of meerjarig dienstverband 3 dagen c.q. diensten; 

 bij 25- of meerjarig dienstverband 4 dagen c.q. diensten; 

 of; 

 bij 45-jarige leeftijd 1 dag c.q. dienst; 

 bij 50-jarige leeftijd 2 dagen c.q. diensten; 

 bij 55-jarige leeftijd 3 dagen c.q. diensten. 
 

4. De werknemer die na 1 januari van het lopende vakantiejaar in dienst is getreden of die voor 
het einde van het lopende vakantiejaar uit de dienst is getreden van de werkgever, heeft in 
afwijking van het in lid 3 bepaalde voor elke maand dienstverband in het lopende vakantiejaar 
recht op een evenredig deel van de in lid 3 van dit artikel geregelde vakantie. 

 

Berekening aantal vakantiedagen 
 
5. Voor de berekening van het aantal vakantiedagen, wordt een werknemer die voor of op de 15

e
 

van enige maand in dienst treedt c.q. de dienst verlaat geacht op de 1
e
 van die maand in 

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

van enige maand in dienst treedt c.q. de dienst verlaat geacht op de 1
e
 van de volgende 

maand in dienst te zijn getreden c.q. de dienst te hebben verlaten. In afwijking hiervan zal 
indien het dienstverband korter dan 1 maand heeft geduurd de werknemer een zuiver 
proportioneel recht op vakantie krijgen. 

 

Bij vorige werkgever(s) verworven vakantierechten 

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

hoeveel rechten op vakantie hij bij zijn vorige werkgever(s) verworven doch niet in natura 
genoten heeft, opdat de werkgever weet op hoeveel verlofdagen zonder behoud van inkomen 
de werknemer aanspraak kan maken. 

 

Aaneengesloten vakantie 

 
7. a. Aaneengesloten vakantiedagen worden als regel gegeven in de maanden juni tot en met 

september. 
b. Indien de werkgever het bedrijf of een gedeelte van het bedrijf stopzet, teneinde gedurende 

die stopzetting aan de werknemers de aaneengesloten vakantie te geven, zullen de 
werknemers gedurende het daarvoor door de werkgever in overleg met de 
Ondernemingsraad aangewezen tijdvak van stopzetting met vakantie gaan. Het tijdvak van 
de aaneengesloten vakantie zal ieder jaar tijdig worden vastgesteld. 

c. Ingeval een werknemer bij zijn huidige werkgever nog niet een zodanig aantal 
vakantiedagen heeft verworven, dat deze tezamen met de eventuele verlofdagen zonder 
behoud van inkomen als bedoeld in lid 5 van dit artikel voldoende zijn voor de sub b 
bedoelde aaneengesloten vakantie, kan de werkgever bepalen dat de betrokken 
werknemer: 
1. zoveel snipperdagen reserveert als nodig zijn voor een aaneengesloten vakantie als 

bedoeld in sub b en/of 
2. bij vorige werkgever(s) verworven doch niet in natura genoten rechten op vakantie 

reserveert en/of 
3. teveel genoten vakantiedagen inhaalt en wel tot uiterlijk 31 december van het lopende 

kalenderjaar, in welk geval de inhaaluren niet worden beloond. 
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d. Indien de aaneengesloten vakantie samenvalt met een feestdag als bedoeld in artikel 15 
zal de aaneengesloten vakantie dienovereenkomstig worden verlengd, tenzij de werkgever 
of de werknemer er de voorkeur aan geeft een overeenkomend aantal snipperdagen toe te 
kennen of op te nemen. 

 
8. a. De werkgever kan in overleg met de Ondernemingsraad per jaar ten hoogste 4 vaste 

snipperdagen aanwijzen. 
b. De overige, vrije snipperdagen zullen na tijdige aanvraag, zoveel mogelijk overeenkomstig 

de wens van de werknemer worden vastgesteld. 
 
9. a. Indien de werknemer de hem toegekende vakantiedagen niet vóór 1 januari, volgend op 

het vakantiejaar waarin deze zijn verworven, heeft opgenomen kan de werknemer in 
overleg met de werkgever de resterende dagen, met een maximum van 5, genieten in het 
aansluitende vakantiejaar. De afspraak wanneer deze maximaal 5 dagen zullen worden 
opgenomen dient vóór 1 april plaats te vinden. Na 1 april is de werkgever gerechtigd 
alsnog data vast te stellen waarop deze dagen zullen worden genoten. 

b. De werknemer kan de bovenwettelijke vakantiedagen alsmede de nog openstaande 
vakantiedagen uit een vorig vakantiejaar, voor zover hij deze niet wenst op te nemen tot 
een maximum van 3 dagen per kalenderjaar verkopen aan de werkgever, tenzij de eisen 
van het bedrijf zich hiertegen naar het oordeel van de werkgever verzetten. 

c. De werknemer kan per kalenderjaar, aanvullend op zijn recht zoals bedoeld in artikel 17 lid 
3-a van deze CAO, eerste volzin, extra vakantiedagen van de werkgever kopen tot een 
maximum van 3 dagen, tenzij de eisen van het bedrijf zich hiertegen naar het oordeel van 
de werkgever verzetten. De werknemer dient 2 maanden voor aanvang van het nieuwe 
kalenderjaar aan de direct leidinggevende kenbaar te maken of hij gedurende het nieuwe 
kalenderjaar van deze regeling gebruik wenst te maken. Deze regeling gaat in per 1 januari 
2004. 

d. De uurwaarde bij koop is gelijk aan verkoop. 

 

Het niet-verwerven van vakantierechten gedurende onderbreking der werkzaamheden 
 
10. a. De werknemer verwerft geen vakantierechten over de tijd gedurende welke hij wegens het 

niet verrichten van zijn werkzaamheden geen aanspraak op in geld vastgesteld inkomen 
heeft. 

b. 1. Het onder a bepaalde is niet van toepassing indien de werknemer zijn werkzaamheden 
niet heeft verricht wegens: 
- arbeidsongeschiktheid tenzij veroorzaakt door opzet van de werknemer; 
- het naleven van een wettelijke verplichting of verbintenis ten aanzien van de 

landsverdediging of openbare orde niet zijnde opkomstplicht voor eerste oefening; 
- het genieten van verlof gebaseerd op in een vorige dienstbetrekking verworven doch 

niet opgenomen verlof; 
- het met toestemming van de werkgever deelnemen aan een door de vakvereniging 

van de werknemer georganiseerde bijeenkomst; 
- onvrijwillige werkloosheid bij handhaving van het dienstverband; 
- zwangerschap of bevalling; 
In deze gevallen worden nog vakantierechten verworven over de laatste 6 maanden 
waarin geen arbeid wordt verricht, waarbij de duur der onderbreking uit de 
respectievelijke oorzaken tezamen geteld worden. 

2. Indien een onderbreking der werkzaamheden als bedoeld onder 1 van dit sub lid in 
meer dan een vakantiejaar valt, wordt het in een vorig jaar vallend deel der 
onderbreking bij de berekening van de periode van afwezigheid mee in aanmerking 
genomen. 

3. Ten aanzien van het tijdstip van de aanvang en het einde van de hier bedoelde 
onderbreking is het in lid 5 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing. 
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4. De verworven vakantierechten in de onder 1 van dit sublid genoemde gevallen vervallen 
indien de dienstbetrekking door de werknemer wordt beëindigd alvorens de arbeid is 
hervat. 

 

Samenvallen van vakantiedagen met bepaalde andere dagen waarop geen arbeid wordt 

verricht 

 
11. a. Dagen waarop de werknemer geen arbeid heeft verricht om één der redenen genoemd in 

lid 10 sub b onder 1, alsmede in artikel 16 lid 2 sub a, b, c, g en h gelden niet als 
vakantiedagen. 

b. Indien een onder sub a genoemde verhindering echter eerst intreedt tijdens een 
vastgestelde vakantie of snipperdag, zullen de dagen waarop die verhindering zich 
voordoet, wel als vakantiedagen worden geteld, tenzij de werknemer voor de aanvang van 
die vastgestelde vakantie of snipperdag aan de werkgever heeft medegedeeld, dat die 
verhindering zich zou voordoen. 
Indien het in de gevallen van artikel 16 lid 2 sub a, b, c, g en h niet mogelijk is de 
mededeling vooraf te doen, kan deze ook onmiddellijk na afloop van de vakantie of 
snipperdag geschieden. Het vereiste van voorafgaande mededeling geldt niet indien de 
verhindering te wijten is aan arbeidsongeschiktheid van de werknemer, deze 
arbeidsongeschiktheid krachtens de bepalingen van de Ziektewet is vastgesteld en de 
werknemer aannemelijk kan maken dat hij zodanig in zijn bewegingsvrijheid beperkt was 
dat de bedoeling van de vakantie in genen dele tot haar recht kon komen. 

c. Indien ingevolge het sub b bepaalde de aanvankelijk vastgestelde vakantiedagen niet als 
zodanig worden gerekend, zullen die dagen alsnog worden genoten direct aansluitend aan 
de vastgestelde vakantie. 

 

Vakantie bij ontslag 

 
12. a. Bij het beëindigen van de dienstbetrekking zal de werknemer in de gelegenheid worden 

gesteld de hem nog toekomende vakantiedagen op te nemen, met dien verstande dat deze 
vakantie niet in de opzeggingstermijn mag zijn begrepen, tenzij zulks tussen de werkgever 
en hem wordt afgesproken. 

b. Indien de werknemer de hem toekomende vakantie niet heeft opgenomen zal hem voor 
elke dag vakantie een evenredig bedrag worden uitbetaald. 

c. Indien de werknemer bij het beëindigen van de dienstbetrekking te veel vakantie heeft 
genoten, zal een verrekening plaatsvinden, eveneens op basis van evenredigheid. 

d. De werkgever reikt de werknemer bij het einde van de dienstbetrekking een verklaring uit 
waaruit blijkt de duur van de vakantie zonder behoud van inkomen welke de werknemer op 
dat tijdstip nog toekomt. 

e. De leden b, c en d gelden eveneens in het geval van een ontslagvergunning wordt 
verkregen na 2 jaar arbeidsongeschiktheid. 
 

 
ARTIKEL 19: Extra vrije tijd oudere werknemers 

 
1. Gelet op de verminderde belastbaarheid en daaruit voortvloeiende bescherming van de 

gezondheid kunnen werknemers van 60 jaar per week op hun verzoek 3,8 resp. 4 uur extra 
vrije tijd opnemen; en werknemers van 61 en ouder tot de pensioengerechtigde leeftijd op hun 
verzoek 7,6 resp. 8 uur extra vrije tijd opnemen. De volgende regels dienen hierbij in acht te 
worden genomen. 

 
2. De tijdstippen waarop de extra vrije tijd wordt opgenomen, worden in overleg met de 

werkgever vastgesteld. 
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3. De niet opgenomen extra vrije tijd in verband met de collectieve vakantie, 
arbeidsongeschiktheid en dergelijke vervalt en mag niet vervangen worden door een uitkering 
in geld, ook niet bij beëindiging van het dienstverband. Bovendien vervalt de extra vrije tijd 
waarop aanspraak bestaat en die niet wordt opgenomen. 

 
4. De werknemer ontvangt over de opgenomen extra vrije tijd 100% van het inkomen. 
 

 
ARTIKEL 20: Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer 

 
1. De werknemer komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten in verband met het 

reizen van en naar de arbeidsplaats. Als reiskosten worden aangemerkt de kosten van het 
openbaar vervoer volgens abonnementstarieven.  
 

2. De tegemoetkoming vindt plaats onder aftrek van de abonnementsprijs voor het reizen binnen 
een schaal van 10 kilometer rond het bedrijf, met dien verstande dat de tegemoetkoming nooit 
hoger zal zijn dan de abonnementsprijs gebaseerd op 30 kilometer afstand van het bedrijf, 
minus de ondergrens van 10 kilometer. 

 
3. De tegemoetkoming wordt eenmaal per maand uitbetaald. 
 

 
ARTIKEL 21:  Fiscale faciliteit vakbondscontributie 

 
Werkgever zal zich faciliterend opstellen inzake fiscaal verrekenen van de vakbondscontributie 
door werknemer betaalt aan FNV Bondgenoten, CNV BedrijvenBond dan wel een andere in de 
Stichting van de Arbeid vertegenwoordigde vakbond; dit zulks conform het reglement en 
declaratieformulier, zoals bij deze CAO als bijlage IX opgenomen, De regeling geldt voor zover en 
voor zolang de fiscus deze voorziening toestaat. In het kader van de nieuwe Werkkostenregeling 
ingaande 2011 zal deze afspraak opnieuw worden besproken tussen partijen. 
 
 

 
ARTIKEL 22: Tussentijdse wijzigingen 

 
1. Ingeval van ingrijpende veranderingen in de algemeen sociaaleconomische verhoudingen in 

Nederland zijn partijen bevoegd ook tijdens de duur van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst wijzigingen in de salarisbepalingen aan de orde te stellen. 

 
2. Ingeval tussen partijen verschil van mening bestaat over de vraag of er inderdaad sprake is 

van ingrijpende veranderingen in de algemeen sociaaleconomische verhoudingen in 
Nederland, zal over deze vraag een advies van de Stichting van de Arbeid worden gevraagd 
dat partijen zal binden. 

 
3. Indien over de voorgestelde wijzigingen binnen 2 maanden nadat deze aan de orde zijn 

gesteld, geen overeenstemming wordt bereikt is de partij welke de wijzigingen heeft 
voorgesteld, gerechtigd deze collectieve arbeidsovereenkomst met een termijn van 1 maand 
per aangetekend schrijven aan de partij anderzijds op te zeggen. 
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ARTIKEL 23: Duur der collectieve arbeidsovereenkomst 

 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2009 en eindigt van rechtswege 
zonder dat enige opzegging is vereist op 31 december 2010. 
 
Aldus overeengekomen en getekend ter respectieve woonplaatsen. 
 
Partij enerzijds:     Partijen anderzijds: 
 
Meldon Plastics B.V.     CNV Vakmensen  
te Nieuw Bergen     Statutair te Houten en gevestigd in Utrecht  
  
 
Dhr. Ing. M.A.H. Zeekaf Dhr. R.M.G. Smeets  Dhr. J. Jongejan  
Directeur Bestuurder   Voorzitter 
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Bijlage I: Indeling in functiegroepen 

 
 

FUNCTIENAMEN  INDELING 

  GROEP  

MEDEWERKSTER HUISHOUDELIJKE DIENST  0-I-II 

INPAKKER  0-I-II 

MEDEWERKER EXTRUSIE MAALKAMER  0-I-II 

MEDEWERKER EXTRUSIE DAGDIENST  0-I-II 

   

MEDEWERKER MAGAZIJN/EXPEDITIE 2  I-II-III 

   

MEDEWERKER SECRETARIAAT  II-III-IV 

MEDEWERKER FINANCIËLE ADMINISTRATIE  II-III-IV 

PRODUCTIE MEDEWERKER GVBR   II-III-IV 

OPERATOR 2  II-III-IV 

   

OPERATOR 1  III-IV-V 

MEDEWERKER KAM-DIENST 2  III-IV-V 

   

MEDEWERKER MAGAZIJN/EXPEDITIE 1  IV-V-VI 

WERKVOORBEREIDER  IV-V-VI 

MACHINESTELLER 2  IV-V-VI 

   

MACHINESTELLER 1  V-VI-VII 

ASSISTENT HOOFD GVBR  V-VI-VII 

MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST (E/W)  V-VI-VII 

MEDEWERKER KAM-DIENST 1  V-VI-VII 

   

GEREEDSCHAPMAKER 2   

GEREEDSCHAPMAKER 1  

PRODUCTENGINEER/PROJECTLEIDER 3   

PRODUCTENGINEER/PROJECTLEIDER 2   

PRODUCTENGINEER/PROJECTLEIDER 1   

PROCESENGINEER 3   

PROCESENGINEER 2   

PROCESENGINEER 1   

TECHNISCH ASSISTENT   

TEKENAAR-WERKVOORBEREIDER MTZM   

MEDEWERKER VERKOOPBINNENDIENST 2 (NL/DLD)    

MEDEWERKER VERKOOPBINNENDIENST 1 (NL/DLD)   

COORDINATOR VERKOOPBINNENDIENST   

HOOFD MAGAZIJN/EXPEDITIE   

PLANNER   
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Bijlage II: Salarisschalen 

 

CAO Meldon Plastics per 1-6-2010, inclusief 1% verhoging    

  Groep              

Periodiek 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

0 1.634 1.699 1.766 1.838 1.911 1.988 2.066 2.149 2.236 2.325 2.418 2.515 2.616 

1 1.649 1.715 1.785 1.855 1.930 2.007 2.088 2.172 2.258 2.349 2.442 2.540 2.641 

2 1.667 1.733 1.802 1.875 1.949 2.028 2.109 2.193 2.281 2.371 2.467 2.565 2.667 

3 1.683 1.750 1.820 1.893 1.970 2.048 2.129 2.215 2.304 2.396 2.491 2.592 2.695 

4 1.700 1.768 1.839 1.912 1.989 2.068 2.151 2.237 2.327 2.420 2.516 2.617 2.722 

5 1.716 1.786 1.856 1.932 2.008 2.089 2.173 2.259 2.350 2.444 2.541 2.642 2.749 

6 1.734 1.803 1.876 1.950 2.029 2.110 2.194 2.282 2.372 2.468 2.567 2.669 2.776 

7 1.751 1.821 1.894 1.971 2.049 2.130 2.216 2.305 2.397 2.493 2.593 2.696 2.804 

groei per periodiek 1,00%             

groei per groep 4,00%             

instap bij doorgroei naar volgende groep           

 

leeftijdschaal CAO Meldon Plastics per 1-6-2010, inclusief 1% verhoging    
   Groep              

Leeftijd % 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

16 jaar 50 834 866 901 938 975 1014 1054 1096 1141 1186 1233 1283 1334 

17 jaar 55 917 953 991 1031 1072 1115 1159 1206 1255 1304 1357 1411 1468 

18 jaar 60 1000 1040 1081 1125 1170 1217 1265 1315 1369 1423 1480 1539 1601 

19 jaar 70 1167 1213 1261 1313 1365 1419 1476 1535 1597 1660 1727 1796 1868 

20 jaar 80 1334 1386 1442 1500 1559 1622 1686 1754 1825 1897 1973 2052 2135 

21 jaar 90 1500 1560 1622 1688 1754 1825 1897 1973 2053 2135 2220 2309 2402 

22 jaar 100 1651 1716 1784 1857 1930 2008 2087 2171 2259 2348 2442 2540 2642 
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Bijlage III: Aanhangsel behorende bij CAO Meldon Plastics B.V. 

 

 

A.   Bezwarenprocedure functie-indeling 

 
1.   Gronden van bezwaar: 
  De werknemer kan bezwaar aantekenen op de volgende gronden: 
 a)   De functieomschrijving op basis waarvan de indeling heeft plaatsgevonden is niet in 

  overeenstemming met de feitelijke inhoud van de functie; en 
b)   De indeling van de functie stemt niet overeen met de mening van de werknemer. 

 
2.   Intern bezwaar: 

a)   De werknemer kan binnen een maand na de dagtekening van de indeling schriftelijk 
  en gemotiveerd bezwaar indienen bij de directeur. 
b)   Uiterlijk binnen zes weken na de dagtekening van de indeling als genoemd onder a) 
  vindt een gesprek plaats over het bezwaar tussen de werknemer en zijn direct  
  leidinggevende, eventueel in aanwezigheid van de directeur. 
c)   Na dit gesprek, doch uiterlijk binnen twee maanden na de dagtekening van de  
  indeling als genoemd onder a) maakt de werknemer schriftelijk kenbaar of hij zijn 
  bezwaar handhaaft. Daarna vindt behandeling plaats door de bezwarencommissie. 

 
3.   Bezwarencommissie: 

a)   Voor behandeling van ingediende bezwaren wordt een bezwarencommissie  
  benoemd, bestaande uit twee leden. Een lid wordt benoemd door de werkgever en 
  een lid door de OR. De bezwarencommissie adviseert de directeur. 
b)   Indien de bezwarencommissie zulks nodig acht zal zij de betrokkenen verzoeken 
  toelichting te geven. 
c)   De directeur beslist binnen twee weken na ontvangst van het advies van de  
  bezwarencommissie. Deze beslissing van de directeur wordt onverwijld aan de  
  werknemer ter kennis gebracht. 

 
4.   Extern Bezwaar: 

a)   Indien de interne bezwarenprocedure niet leidt tot een wijziging en de werknemer 
  zijn bezwaren handhaaft kan hij zijn bezwaren schriftelijk en gemotiveerd indienen 
  bij de vakbond, nadat hij hiervan de directeur in kennis heeft gesteld. 
b)   De directeur, eventueel bijgestaan door een deskundige, zal samen met een  
  deskundige van de vakbond de bezwaren van de werknemer bespreken met het 
  doel te komen tot een oplossing. Na dit gesprek zal de directeur gemotiveerd zijn 
  besluit aan de werknemer ter kennis brengen. 

 

 

B. Spaarloonregeling: 

 
  De werknemers kunnen gebruikmaken van een spaarloonregeling. 
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Bijlage IV: Regeling vrijwillig vervroegd uittreden 

 
Ultimo 31 december 2005 vervalt deze VUT-regeling. Voor de werknemers geboren voor 1 januari 
1950 blijft deze regeling van kracht. Een en ander onder gelijke voorwaarden. 

 

ARTIKEL 1: Definities 

 
1. In deze regeling wordt onder werkgever verstaan: Meldon Plastics B.V. te Nieuw Bergen. 
 
2. In deze regeling wordt onder medewerker verstaan: hij die met de werkgever als bedoeld in lid 

1 een overeenkomst tot het verrichten van persoonlijke arbeid een arbeidsverhouding heeft 
voor onbepaalde tijd. 

 

ARTIKEL 2:  Deelnemer 

 
1. Aan de regeling kan deelnemen de medewerker die voor onbepaalde tijd in dienst is van de 

werkgever, de 62-jarige leeftijd heeft bereikt en 10 jaar in dienst is van de werkgever. 
 
2. De regeling is niet van toepassing op: 

a. de medewerker, die aanspraak heeft op een volledige uitkering krachtens de ZW, 
WAO/AWW of WW, alsmede de medewerker die onder een afvloeiingsregeling valt of op 
non-actief is gesteld; 

b. de medewerker, die minder dan 50% van de normale arbeidsduur werkzaam is; 
c. de medewerker, die op de in lid 1 genoemde leeftijd in het genot is van een 

ouderdomspensioen; 
d. de medewerker, met wie in onderling overleg is komen vast te staan, dat hij om bedrijfs-

organisatorische redenen niet gemist kan worden. 
 

ARTIKEL 3: Voorwaarden van deelneming 

 
De medewerker, die wenst uit te treden, dient: 
a. tenminste 3 maanden voor de ingangsdatum van uittreding een daartoe strekkend verzoek 

schriftelijk bij de werkgever in te dienen; 
b. alle vrije dagen waarop hij aanspraak heeft, te hebben opgenomen; 
c. zijn dienstverband met de werkgever met ingang van de dag van uittreding te beëindigen. 

 

ARTIKEL 4: Aanvang en uittreding 

 
1. De medewerker kan uittreden met ingang van de betaalperiode volgend op die waarin hij de 

leeftijd van 62 jaar heeft bereikt, dan wel met elke betaalperiode daaropvolgend. 
 
2. Indien de medewerker na het tijdstip van aanmelding, doch voor het tijdstip van uittreding 

arbeidsongeschikt wordt, dan wordt zijn aanmelding opgeschort. Uittreding kan dan niet 
eerder ingaan dan na het einde van de arbeidsongeschiktheid. 

 
3. Indien een deelnemer binnen 1 maand na het moment van uittreding arbeidsongeschikt wordt, 

dient hij dit aan zijn werkgever te melden. De bepalingen van de ZW en van de WAO/AAW 
zijn tot op de datum waarop hij hersteld wordt verklaard, op hem van toepassing. 
Tot deze datum worden de uitkeringen op grond van artikel 5 van deze regeling opgeschort. 
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ARTIKEL 5: Uitkeringen 

 
1. De deelnemer ontvangt tot de pensioendatum: 

a. maandelijks een uitkering ter hoogte van bruto 80% van het maandinkomen dat hij heeft 
ontvangen in de maand voor zijn uittreden; 

b. jaarlijks een vakantietoeslaguitkering van bruto 8% van de tijdens de periode van uittreding 
betaalde maandelijkse uitkeringen; 

c. jaarlijks een eindejaarsuitkering, waarvan de hoogte gelijk is aan het percentage dat de 
CAO-medewerker ontvangt. De eindejaarsuitkering wordt berekend over de tijdens de 
periode van uittreding betaalde uitkeringen als bedoeld onder a. 

 
2. Het totaal van de uitkeringen als bedoeld onder 1, zal op jaarbasis netto niet minder bedragen 

dan net netto wettelijk minimumloon, vermeerderd met 8% vakantietoeslag dat de deelnemer 
ontvangen zou hebben, indien hij zou zijn blijven werken. 

 
3. De uitkering wordt periodiek aangepast overeenkomstig de voor iedere medewerker geldende 

algemene loonaanpassingen die bij de werkgever worden getroffen. 
 
4. Indien de deelnemer overlijdt voor hij de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, eindigt de 

uitkering op de dag van overlijden en zal aan zijn nagelaten betrekkingen, als bedoeld in 
artikel 7a: 674 3

e
 lid BW, een uitkering worden gedaan, gelijk aan de uitkering over de periode 

van de dag van overlijden tot het einde van de tweede maand na die, waarin het overlijden 
plaatsvond. 
Deze uitkering zal niet meer bedragen dan de uitkering die aan de deelnemer zou zijn gedaan 
vanaf de datum van overlijden tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. De 
overlijdensuitkering wordt gedaan onder aftrek van de uitkering waarop de nagelaten 
betrekkingen aanspraak kunnen maken uit hoofde van één der sociale verzekeringswetten. 

 

ARTIKEL 6: Inhoudingen 

 
1. Indien de medewerker voor of tijdens zijn deelnemerschap in aanmerking komt voor een 

uitkering krachtens de sociale verzekeringswetten of overeenkomstige regelingen, wordt deze 
in mindering gebracht op de hem krachtens deze regeling toekomende uitkeringen. De 
deelnemer is gehouden de werkgever onmiddellijk in kennis te stellen van het bestaan van het 
recht op bovengenoemde uitkeringen of wijziging daarin. 

 
2. Op de uitkeringen worden ingehouden de loonbelasting en de premies AOW, AWW, AAW en 

AWBZ. 
 
3. De deelnemer die verplicht verzekerd was krachtens de ZFW, dan wel deelnam aan de 

collectieve ziektekostenverzekering, blijft verzekerd tot de pensioengerechtigde leeftijd. 
Het medewerkersdeel van de premie ziekenfonds c.q. collectieve ziektekostenverzekering, 
wordt op de uitkeringen ingehouden. Deze bepaling vervalt met ingang van 1 januari 2006. 
 

4. De opbouw van de pensioenaanspraken zal voor de deelnemer wordt voortgezet 
overeenkomstig de reglementaire bepalingen alsof er geen sprake is van uittreding. Tijdens 
de periode van uittreding wordt de reglementaire deelnemersbijdrage in de kosten van de 
pensioenverzekering op de uitkeringen ingehouden. 

 
5. Het is de deelnemer slechts in beperkte mate toegestaan tijdens de periode van uittreding 

betaalde arbeid voor derden te verrichten of als zelfstandige een bedrijf te voeren. De 
deelnemer dient inlichtingen te verstrekken over de te ondernemen activiteiten voordat hij 
daarmee aanvangt, alsmede over de uit die activiteiten te verwerven inkomsten. 
Latere wijzigingen in de activiteitsgraad en de inkomsten dienen eveneens aan de werkgever 
te worden gemeld. Indien de uit die activiteiten verkregen inkomsten meer bedragen dan het 
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verschil tussen het laatst genoten inkomen en het inkomen uit hoofde van deze regeling, zal 
dat meerdere op deze uitkering in mindering worden gebracht. Bij het vorenstaande blijven 
inkomsten, verworven uit nevenwerkzaamheden waarmee de deelnemer tenminste 1 jaar voor 
het tijdstip van uittreden is begonnen, buiten beschouwing. 

 

ARTIKEL 7: Diversen 

 
1. De deelnemer verplicht zich tijdig alle inlichtingen en gegevens aan de werkgever te 

verstrekken die van belang zijn voor een goede uitvoering van de regeling. Bij nalatigheid 
zullen eventueel ten onrechte verstrekte uitkeringen door de werkgever teruggevorderd 
worden en kan de deelnemer voor de toekomst van de regeling worden uitgesloten. 

 
2. Met de medewerker die uittreedt wordt een overeenkomst gesloten op basis van hetgeen in 

deze regeling is overeengekomen. 
 
3. Indien de deelnemer recht kan doen gelden op uitkeringen van derden met betrekking tot het 

vervroegd uittreden, zullen deze in mindering worden gebracht op hetgeen in deze regeling is 
vastgesteld. 

 

ARTIKEL 8: Hardheidsclausule 

 
In geval van belangrijke wijzigingen van sociaaleconomische aard tijdens de duur van deze 
regeling kan de werkgever wijziging van deze regeling aan de orde stellen. 
 

ARTIKEL 9: Lijst van afkortingen 

 
AOW : Algemene Ouderdomswet 
AWBZ : Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
AWW : Algemene Weduwen- en Wezenwet 
BW : Burgerlijk Wetboek 
WAO : Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
WW : Werkloosheidswet 
ZW : Ziektewet 
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Bijlage V: Protocol scholing 

 
Meldon Plastics voert een beleid dat is gericht op kennis en innovatie en beschouwt de 
permanente ontwikkeling daarvan als integraal onderdeel van het totale bedrijfsbeleid. Voor deze 
innovatie is kwantitatief en kwalitatief hoogwaardige kennis nodig aangaande state-of-the-art 
technieken, technologieën, methoden theorieën, toepassingen, etc. 
 
Middels het invoeren van competentiemanagement wordt invulling gegeven aan het structureel 
ontwikkelen van kennis en vaardigheden van medewerkers. Tevens wordt hiermee de interne en 
externe mobiliteit van medewerkers vergroot. 
 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van het interne scholingsprogramma. Iedere medewerker heeft het 
recht hier deel aan te nemen. Deelname gebeurt op grond van functie, functioneren en 
toekomstperspectief. Daarnaast zal gestreefd worden een algemeen erkend diploma te koppelen 
aan deze interne opleiding en deze modules waar mogelijk in te passen in de EVC procedures. 
 
Door het stimuleren en faciliteren van het volgen van relevante externe opleidingen streeft 
werkgever ernaar dat medewerkers zich permanent willen en blijven ontwikkelen. 
 
Indien de opleiding in het belang is voor de (toekomstige) functie, zijn de kosten van de opleiding 
voor rekening van Meldon Plastics en vindt deze opleiding zo veel mogelijk plaats in de werktijd 
van Meldon Plastics plaats 
 
Meldon Plastics heeft het streven permanent ruimte te bieden voor stagiaires en leerwerkplekken 
(BOL- en BBL-trajecten) teneinde een bijdrage te leveren aan de scholing van onze toekomstige 
medewerkers.  
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Bijlage VI:  Wet Verbetering Poortwachter 

 
 

A. Protocol Wet Verbetering Poortwachter: 
 
1. Indien in het kader van de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer een aanbod tot 

passend werk wordt gedaan, dan zal de werkgever in eerste instantie trachten een aanbod tot 
intern passend werk te doen, al dan niet middels een aangepaste werkplek, waarbij onder 
meer rekening wordt gehouden met opleiding, ervaring en vaardigheden van de werknemer. 
De werkgever is verplicht een aanbod tot passende arbeid zowel naar een interne als externe 
functie schriftelijk te (laten) doen. Het aanbod vermeldt tevens het wettelijk recht van de 
werknemer een second opinion aan te vragen bij de UWV. De werknemer dient deze second 
opinion binnen 10 dagen aan te vragen. De werknemer kan zich bij een aanbod tot intern of 
extern passend werk van de werkgever laten bijstaan door een medewerker van de afdeling 
Personeelszaken, medewerker Arbo-dienst (bedrijfsmaatschappelijkwerk) dan wel door een 
eigen vertrouwenspersoon van de werknemer.  

 
2. Indien bij herplaatsing na een periode van arbeidsongeschiktheid de werknemer niet in zijn 

oorspronkelijke functie kan worden herplaatst, zal een functie worden gezocht die zoveel 
mogelijk aansluit bij de kennis, kunde, vaardigheid en salarisniveau van de oude functie. 
Onderzoek van herplaatsing vindt plaats in de volgende volgorde: 

 
a. mogelijkheid herplaatsing in eigen functie 
b. mogelijkheid herplaatsing in aangepaste eigen functie 
c. mogelijkheid herplaatsing in gelijkwaardige functie 
d. mogelijkheid herplaatsing in lagere functie 
e. mogelijkheid herplaatsing extern. 

 
3. Een aanbod tot passende arbeid bij een andere werkgever behelst bij voorkeur eerst een 

periode van maximaal 13 weken van detachering. 
 

4. Indien de werknemer een aanbod tot passend werk heeft geweigerd en de UWV zou 
aansluitend tot het oordeel komen dat deze weigering op terechte gronden is geschied, zal de 
werkgever met terugwerkende kracht het maandinkomen conform artikel 13 B aanvullen. 

 
5. De werkgever draagt zorg voor voorlichting aan de werknemer over de rechten en plichten 

voortvloeiend uit de Wet Verbetering Poortwachter. Dit betekent onder meer voorlichting over 
moment van ziekmelding, plan van aanpak, re-integratieverslag, aanvraag WAO-uitkering en 
aanvraag persoonsgebonden budget. 

 
6. De werkgever zal in overleg met de Ondernemingsraad komen tot de selectie van één of meer 

re-integratiebedrijven waarmee kan worden samengewerkt in het kader van het re-
integratieproces van werknemers. Eventueel kunnen de re-integratiediensten ook worden 
geleverd door de Arbo-dienst van de werkgever. Bij de keuze van het re-integratiebedrijf zal 
onder meer aandacht worden besteed aan zaken als privacyreglement, maatwerk per 
werknemer en andere kwaliteitseisen. 
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Bijlage VII: Diversen 

 

1. Werkingssfeer cao 
 
Partijen zijn overeengekomen dat de commissie sociale innovatie gedurende de looptijd van 
de CAO, als voorbereiding op de CAO 2011, een integraal voorstel uitwerkt t.a.v. de volgende 
punten: 

- werkingssfeer voor de cao en deze eventueel uit te breiden met alle bestaande 
functies; 

- afschaffen van de automatische periodieken en vervangen door zgn. “open 
schalen” met procentuele verhogingen op basis van functioneren;  

- implementatiemogelijkheden t.a.v. FUWA; 
De bij Cao afgesproken structurele loonsverhogingen worden ook toegepast op de salarissen 
van werknemers die niet zijn ingedeeld in de loonschalen van de CAO.  

 

2. Sociale innovatie 
De CNV-bestuurder zal vóór 1 juli 2010 schriftelijk de rapportage van de Commissie Sociale 
Innovatie becommentariëren. Waar nodig zal de commissie vervolgens in overleg treden met 
de CNV-bestuurder. E.e.a. kan leiden tot een nieuw of aangepast voorstel.  

 

3. WGA-premie 
Gedurende de looptijd van de CAO neemt Meldon Plastics het werknemersdeel van de WGA-
premie voor zijn rekening.  

 

4. Functiewaarderingssysteem 
In overleg tussen werkgever en Ondernemingsraad wordt bepaald welke systematiek wordt 
gekozen. Werkgever en OR laten zich hierbij bijstaan door een onafhankelijk deskundige. 
 

5. Continuering fiscale verrekening vakbondscontributie 
De eerder overeengekomen fiscale facilitering van de vakbondsbijdrage wordt voortgezet 
voorzover en voor zolang de fiscus dat toestaat (zie bijlage VIII). 

 

6. Werkgeversbijdrage 
De AWVN werkgeversbijdrage wordt voortgezet. 
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Bijlage VIII:  Reglement vergoeding van de lidmaatschapskosten van een werknemersorganisatie 

 

ARTIKEL 1 
De werknemer kan bij de werkgever een verzoek indienen tot verlaging van het bruto loon ter 
hoogte van de door hem in het betreffende kalenderjaar betaalde kosten voor het lidmaatschap 
van een werknemersorganisatie. De werkgever zal dit verzoek inwilligen in ruil voor een 
onkostenvergoeding gelijk aan de op de voormelde bruto looncomponent * ingehouden bedrag, 
zoals nader bepaald in dit reglement. 
 
*) Aanbevolen wordt te verrekenen met loonbestanddelen die geen onderdeel zijn van het vaste salaris, het 
pensioengevend salaris, de grondslag voor de berekening van de vakantietoeslag of enige andere 
arbeidsvoorwaardelijke grondslag) 

 
 

ARTIKEL 2 
1. De werknemer dient schriftelijk opgave te doen van de werkelijke kosten van het lidmaatschap. 

Daartoe dient hij het “Declaratieformulier vergoeding van de lidmaatschapskosten van een 
werknemersorganisatie’’ volledig in te vullen en te ondertekenen. 
 

2. Om aanspraak te kunnen maken op een vergoeding van de lidmaatschapskosten van de 
werknemersorganisatie, dient de werknemer uiterlijk 1 december van het betreffende 
kalenderjaar het in lid 3 genoemde declaratieformulier aan de werkgever te overleggen. Hierbij 
wordt een door zijn vakbond en op zijn naam gesteld jaaroverzicht van betaalde contributie 
over het betreffende jaar bijgevoegd. Overschrijding van genoemde datum kan leiden tot 
uitsluiting van deelname. 
 

3. De in lid 1 bedoelde vergoeding wordt vastgesteld op basis van de door de werknemer op het 
declaratieformulier vermelde gegevens en op basis van de toepasselijke fiscale en 
premierechtelijke Wet- en regelgeving. 
 

4. Indien door de werknemer is voldaan aan het gestelde in lid 2 wordt de vergoeding zoals 
bedoeld in artikel 1 door de werkgever aan de werknemer betaald tezamen met de 
loonbetaling in de maand december. 

 
 

ARTIKEL 3 
Bij beëindiging van het dienstverband, ongeacht de reden hiertoe, eindigt het recht op vergoeding 
als bedoeld in artikel 1.  
 
 

ARTIKEL 4 
Indien bij controle door de inspecteur der belastingen of de inspecteur van het Uitvoeringsinstituut 
werknemersverzekeringen blijkt dat de belastingen premievrije vergoeding ten onrechte of tot een 
te hoog bedrag is uitbetaald en dientengevolge naheffing bij de werkgever plaatsvindt, dan komt 
deze naheffing (inclusief eventuele rente en boete) voor rekening van de werknemer. Werkgever 
aanvaardt geen aansprakelijkheid over het gebruik van deze (fiscale) mogelijkheid.  
 

ARTIKEL 5 
In het kader van de nieuwe Werkkostenregeling ingaande 2011 zal deze afspraak opnieuw 
worden besproken tussen partijen. 
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(voorbeeld) 

DECLARATIEFORMULIER VERGOEDING VAN DE LIDMAATSCHAPSKOSTEN VAN EEN 

WERKNEMERSORGANISATIE 
 
 
Door de werknemer uiterlijk 1 december van het betreffende kalenderjaar in te leveren bij de werkgever 
Ondergetekende, ........................................................ (naam werknemer) 
Sofinummer: ............................................................................................. 

a. is ter zake van zijn arbeidsovereenkomst bij  Meldon Plastics bv lid van .................................. (naam 
werknemersorganisatie) en betaalt in dit verband kosten voor het lidmaatschap;  

b. b. verklaart akkoord te gaan met het gestelde in het Reglement Vergoeding van de 
lidmaatschapskosten van een werknemersorganisatie voor werknemers werkzaam bij Meldon 
Plastics bv; 

c. verklaart dat de kosten voor het betreffende kalenderjaar die krachtens dit reglement voor 
vergoeding in aanmerking komen als volgt bedragen:  
kosten voor lidmaatschap van de onder a. genoemde werknemersorganisatie in betreffende 
kalenderjaar): .......................................................... euro; 

d. verklaart afstand te doen van een deel van zijn bruto loon in december van het betreffende 
kalenderjaar met een geldswaarde ter grootte van het hierboven onder c. aangegeven bedrag; 

e. verklaart zich bewust te zijn van het feit dat door vergoeding van de kosten een tijdige declaratie bij 
zijn werkgever nodig is (uiterlijk 1 december van het betreffende kalenderjaar); 

f.  verklaart zich er van bewust te zijn dat het afzien van een deel van het salaris gevolgen kan hebben 
voor het bruto loon sociale verzekeringen en arbeidsvoorwaardelijke berekeningsgrondslagen; 

g. Verklaart zich bewust te zijn dat hij zulks conform artikel 4 van het reglement bij controle door de 
inspecteur der belastingen of de inspecteur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
een eventuele naheffing bij de werkgever voor rekening van hem komt en dat werkgever hier geen 
aansprakelijkheid aanvaardt. 

h. als bijlage bij dit formulier betalingsbewijzen overlegt als bedoeld in artikel 2, lid 2 van het reglement. 
 
 
 
Datum: ....................................................................................................... 
Handtekening: ............................................................................................ 
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