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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 

Ondergetekenden 
 
Mondi Packaging Maastricht NV 
 
als partij ter ene zijde 
 
en 
 
FNV Kiem te Amsterdam 
 
de Unie te Culemborg 
 
 
elk als partij ter andere zijde 
 
zijn de navolgende Collectieve Arbeidsovereenkomst aangegaan: 
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Artikel 1 

Definities 
 
In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 

a. werkgever: 
 Partij ter ene zijde 

b.  vakvereniging: 
  Elk der partijen ter andere zijde; 

c.  werknemer: 
De mannelijke en vrouwelijke medewerker, in dienst van werkgever, wier functie is 
ingedeeld in een der functiegroepen, opgenomen in bijlage 1, doch met uitzondering van: 
vakantie-werkers en stagiaires. 
Voor de deeltijdwerknemer zijn de bepalingen van deze CAO - tenzij anders vermeld - naar 
rato van de individuele arbeidsduur, op overeenkomstige wijze van toepassing. 

d.  gehandicapte werknemer: 
De werknemer die een recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de  
ZW, WAO, WIA of Wajong of van wie op grond van een medisch-arbeidskundige 
beoordeling is vastgesteld dat hij in verband met ziekte of gebrek een belemmering heeft bij 
het verkrijgen of verrichten van arbeid. 

e.  maand: 
Een kalendermaand 

f.  uurloon: 
Het maandsalaris vermenigvuldigt met 1/156 

g.  week: 
Een kalenderweek 

h.  dienst: 
De dagelijkse arbeidsduur, die krachtens het dienstrooster voor de individuele werknemer 
geldt 

i.  dienstrooster: 
Een arbeidstijdenregeling, welke aangeeft op welke dagen en tijdstippen (groepen van) 
werknemers normaliter hun werkzaamheden aanvangen, beëindigen en onderbreken. 

j.  normale arbeidsduur: 
Het gemiddelde aantal uren per kwartaal dat de werknemers als regel volgens dienstrooster 
hun werkzaamheden verrichten. 

k.  salaris: 
Het maandsalaris, zoals aangeduid in bijlage II bij de overeenkomst 
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l.  maandinkomen: 
Het overeengekomen maandsalaris, vermeerderd met: ploegentoeslag, persoonlijke toeslag, 
en mogelijk ander structurele toeslagen. 

m.  functiejaar: 
De periode waarin werknemer waarneembare ervaring in de functie opdoet. 

n. duurzame partner: 
De geregistreerde partner dan wel degene met wie werknemer ongehuwd samenleeft. Van  

  ongehuwd samenleven is sprake als twee ongehuwde personen een gezamenlijke  
  huishouding voeren, met uitzondering van bloedverwanten in de eerste graad. 

o.  functievolwassen: 
De leeftijd waarop in de betreffende functiegroep ten minste het leeftijdschaalsalaris bij  
0 functiejaren wordt ontvangen. 

p.  ondernemingsraad: 
De terzake bevoegde ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden. 

q.  BW: 
Burgerlijk Wetboek. Genoemde artikelen uit het BW zijn afkomstig uit boek 7 hoofdstuk 10 
van het BW. 

 

Artikel 2 

Algemene verplichtingen 
 
1. Partijen verplichten zich deze overeenkomst naar letter en geest na te zullen komen en noch 

direct of indirect actie te zullen voeren of te zullen steunen, waardoor deze overeenkomst 
gewijzigd of beëindigd zou kunnen worden op andere wijze dan is overeengekomen. 

 
2. De werkgever verplicht zich tijdens de duur van deze overeenkomst geen uitsluiting toe te 

passen, noch toepassing daarvan te zullen bevorderen en deze overeenkomst naar de 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid na te komen. 

 
3.  De werkgever zal de vakverenigingen faciliteiten bieden voor het werk van de vakverenigingen 

in de onderneming, voor zover door dit werk de voortgang van de werkzaamheden niet wordt 
geschaad en de bestaande overlegstructuur binnen de onderneming niet wordt doorkruist. 
Indien vooraf overleg met de werkgever plaatsvindt, zullen de faciliteiten bestaan uit: 

 
 het toestaan van aankondigingen op publicatieborden voor bijeenkomsten van bedrijfsleden-

groepen van de vakvereniging; 
 
 het vrijaf geven aan bestuursleden van een bedrijfsledengroep, voor zover de bedrijfs-

omstandigheden dit toelaten, voor het bijwonen van voor hen bestemde bijeenkomsten van de 
vakverenigingen over bedrijfsaangelegenheden; 

 
 beschikbaarstelling buiten werktijd van bedrijfsruimte voor vergaderingen van de vakvereni-

gingen over bedrijfsaangelegenheden; 
 

 De werkgever zal er nauwgezet op toe zien dat de werknemers die een functie in een 
vakvereniging vervullen, niet op grond daarvan in hun positie worden benadeeld en dat ook 
inzake ontslag ten aanzien van hen dezelfde maatstaven worden aangelegd als die, welke 
gelden voor werknemers, die niet met een dergelijke vakbondsfunctie zijn belast. 
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4.  De werkgever zal met de werknemer bij indiensttreding een schriftelijke arbeidsovereenkomst 

aangaan, waarbij deze collectieve arbeidsovereenkomst en het bedrijfsreglement van 
toepassing worden verklaard; daarbij zal worden vastgelegd de functiegroep waarin de 
werknemer wordt ingedeeld, zijn maandinkomen en dienstrooster: Wijzigingen daarin zullen de 
werknemer schriftelijk worden meegedeeld.  
Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst zal de werkgever de werknemer een exemplaar 
van de collectieve arbeidsovereenkomst, het bedrijfsreglement en de Business Principles van 
Anglo American ter hand stellen. 

Werkgeversbijdrage 
 
De werkgever verplicht zich jaarlijks de vakverenigingen de landelijke overeengekomen bijdrage te 
verstrekken ter grootte van 0,1% van de CAO-loonsom. Deze bijdrage zal over de vakverenigingen 
verdeeld worden naar rato van de bij hen aangesloten medewerkers van de onderneming. 
 

Artikel 3 

Sociaal beleid 

1. Medezeggenschap 
Met inachtneming van het bepaalde in het geldende reglement voor de ondernemingsraad, zal 
de werkgever de ondernemingsraad periodiek informeren en raadplegen omtrent de gehele 
gang van zaken in de onderneming in het algemeen en meer in het bijzonder omtrent het 
gevoerde personeelsbeleid. Dit zal plaatsvinden in de vorm van een sociaal jaarverslag. Bij de 
daarin opgenomen gegevens zullen onder andere mede worden betrokken: 
• de personeelsbezetting en de mutaties daarin; 
• programma’s met betrekking tot opleiding, werkoverleg en promotie; 
• aanstelling, ontslag en de mate van verzuim; 
• beoordelings- en salarissysteem, alsmede overwerk; 
• een overzicht van het totale personeelsbestand, gesplitst naar functiegroepen. 

2. Sociaal Jaarverslag 
Het Sociaal Jaarverslag wordt ten minste 14 dagen voor het ter beschikking stellen aan de 
werknemers, ter bespreking aangeboden aan de ondernemingsraad. 

3. Bescherming werkgelegenheid 
Gedurende deze contractperiode zal de bestaande gewoonte van periodieke uitwisseling van 
gegevens en opvattingen inzake voorgenomen plannen, die de werkgelegenheid raken, 
waaronder investeringsplannen die tot een duidelijke verandering in de bedrijfssituatie 
aanleiding kunnen geven, door partijen worden voortgezet. De werkgever streeft er daarbij naar 
de informatie bij deze gesprekken zoveel mogelijk adequaat en tijdig ter beschikking te stellen, 
en pleegt overleg met de vakbonden over de bedoelde plannen. 

4. Ontslagbeleid 
Bij arbeidsbesparende investeringen waardoor werknemers overcompleet dreigen te worden, 
zal een in gezamenlijk overleg met de vakverenigingen vastgesteld beleid gevoerd worden, 
waarbij door de personeelsdienst, ondersteund door de ondernemingsraad en de 
vakverenigingen naar plaatsingsmogelijkheden voor de betreffende werknemers gezocht zal 
worden. De periode van onderzoek zal zich uitstrekken tot maximaal 3 maanden na het 
moment, dat bekend wordt, dat de betreffende werkgelegenheid vervalt. De geldende regeling 
in geval van ontslag wegens fusie, liquidatie of reorganisatie zal op de hiervoor omschreven 
situatie van toepassing zijn. (Bijlage 3). 
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5. Beperking overwerk  
T.a.v. het verrichten van overwerk gelden de wettelijke bepalingen en het in deze CAO 
bepaalde; in het verband van dit artikel wordt in het bijzonder verwezen naar artikel 8, lid 3 
onder 2 en 3. Ter zake van overwerk zal tijdig informatie aan, en - in gevallen van enige 
omvang - overleg met de Ondernemingsraad plaats hebben. 

6. Uitzendkrachten 
Rekening houdend met de taak en de positie van de Ondernemingsraad, en met de 
uitgangspunten van een normale bedrijfsvoering zal de werkgever: 

 
a. Het gebruik maken van door particuliere uitzendbureaus bemiddelde uitzendkrachten zo 

veel als mogelijk beperken. In situaties waarin dit onvermijdelijk is, zal de Ondernemings-
raad hierover worden geïnformeerd, overigens onverminderd de bevoegdheid van de 
vakverenigingen hierover informatie te vragen; 

 
b. Bovendien zal werkgever uitsluitend gecertificeerde uitzendbureaus inschakelen. 

 
c. Teneinde de inzichtelijkheid van de arbeidsmarkt te bevorderen, alle daarvoor relevante 

volledige en deeltijd vacatures melden c.q. afmelden bij het Centrum voor Werk en 
Inkomen; een en ander met vermelding van de nodige en beschikbare gegevens omtrent 
functie-inhoud, beloning en andere arbeidsvoorwaarden, promotiemogelijkheden e.d. 

7.  Gevaarlijke chemicaliën 
De werkgever zal, in samenwerking met de Arbo-dienst Nederlandstalige 
productomschrijvingen opvragen bij de leveranciers en fabrikanten van gevaarlijke chemicaliën. 
Deze product-omschrijvingen zullen voorzien van commentaar met betrekking tot te nemen 
maatregelen in geval van ongelukken, dan wel ter voorkoming daarvan, beschikbaar worden 
gesteld aan alle chefs, en, indien noodzakelijk, aan werknemers die met deze chemicaliën 
werken. 

8.  Milieu 
De aanpak van milieuproblemen wordt besproken in de overlegvergadering met de onder-
nemingsraad. Op verzoek van de vakbonden is de werkgever bereidt het hierop betrekking 
hebbend beleid periodiek te bespreken. 

9. Opleidingsbeleid en loopbaanbeleid 
Het opleidingsbeleid is gericht op het adequaat toerusten van medewerkers op hun taken 
binnen de huidige en toekomstige ontwikkeling van de onderneming. Het loopbaanbeleid is 
erop gericht medewerkers zo optimaal mogelijk binnen de onderneming te laten fungeren, 
rekening houdend met wensen en ambities van medewerkers. 
Over opleidings-, en loopbaanbeleid vindt periodiek overleg plaats met ondernemingsraad en 
vakbonden. Werkgever en OR zullen gezamenlijk het kostenplaatje hiervoor bepalen. Streef-
datum oplevering opleidingsprogramma voor 01-01-2008. 

10. Ongewenste intimiteiten 
De werkgever zal een beleid voeren dat ongewenste intimiteiten in de onderneming bestrijdt. In 
dit verband fungeert een vertrouwenspersoon. 
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Artikel 4 

1. Deeltijdarbeid 
Voor functies die in dagdienst worden verricht is deeltijdarbeid in principe mogelijk met in 
achtneming van het bepaalde in de Wet Aanpassing Arbeidsduur. Werknemer (die minimaal 1 
jaar in dienst moet zijn) zal hiertoe een verzoek indienen bij de werkgever. Het verzoek moet 
minimaal 4 maanden voor datum ingang schriftelijk te worden ingediend. 

2. Scholing 
De werkgever zal het ingezette en gevoerde beleid inzake scholing van werknemers 
voortzetten. De werknemer heeft het recht om met eigen voorstellen te komen, indien van 
werkgeverszijde geen voorstellen in het verschiet liggen. De eigen voorstellen dienen evenwel 
inpasbaar te zijn binnen het kader van de doelstellingen en belangen van de onderneming. 

3. Ouderschapsverlof 
De werkgever heeft zich verplicht de wettelijke regeling inzake ouderschapsverlof te volgen. De 
werknemer die gebruik wenst te maken van zijn wettelijk recht op ouderschapsverlof zal dit 
tijdig, doch tenminste 3 maanden voor het moment waarop het verlof dient in te gaan, 
schriftelijk aan de werkgever meedelen. 

De wijze waarop het verlof wordt ingeroosterd, wordt in overleg met de werkgever vastgesteld, 
waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met het belang van de werknemer enerzijds 
en het bedrijfsbelang anderzijds. 

Voor zover de volledige premies betaald worden, zullen de pensioenrechten gehandhaafd 
blijven. 

4. Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu 
a. De werkgever zal in het kader van de arbeidsomstandigheden in het algemeen en de 

veiligheid, de gezondheid, het milieu en het welzijn in verband met de arbeid in het 
bijzonder, de nodige maatregelen nemen. Ter bevordering van een en ander en mede ter 
uitvoering van de wettelijke voorschriften terzake zal de werkgever in samenwerking met de 
OR waar nodig regelingen opstellen. 

 b. De werknemer is gehouden de opgedragen arbeid naar beste vermogen en op ordelijke 
wijze te verrichten, volgens de aanwijzingen die hem worden verstrekt door of namens de 
werkgever en met inachtneming van de bepalingen van het in de onderneming geldende 
bedrijfsreglement. Richtlijnen m.b.t HACCP en persoonlijke hygiëne dienen strikt te worden 
opgevolgd. 

c. De werknemer is verplicht zich, indien en wanneer de werkgever zulks wenst, in verband 
met de aan hem opgedragen werkzaamheden of met het oog op de veiligheid en 
gezondheid van zichzelf of van zijn omgeving, op kosten van de werkgever te onderwerpen 
aan een geneeskundig onderzoek. 

d.  De verplichting tot het eventueel verrichten van overwerk geldt niet voor werknemers die de 
leeftijd van 55 jaar hebben bereikt; evenmin zullen werknemers van deze leeftijd tot het 
verrichten van arbeid in ploegendienst worden verplicht. 

e. De werknemer is gehouden gegevens en informatie verkregen uit zijn dienstverband, 
waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat daarmee bij niet geheimhouding schade kan 
worden berokkend aan het bedrijf van de werkgever, niet aan derden te verschaffen. De 
geheimhoudingsplicht duurt voort 3 maanden na beëindiging van het dienstverband. De 
verplichting tot geheimhouding geldt niet indien van de werknemer krachtens wettelijk 
voorschrift mededelingen worden gevorderd. 

f.   De werknemer is gehouden zich te gedragen naar het vastgestelde bedrijfsreglement. 
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g. Het is de werknemer, indien de werkgever daar bezwaar tegen heeft gemaakt, verboden 
regelmatig generlei betaalde arbeid voor derden te verrichten of als zelfstandige een 
nevenbedrijf te voeren. 

h. De werknemer is gehouden een individuele arbeidsovereenkomst te tekenen in overeen-
stemming met deze collectieve arbeidsovereenkomst. 

Artikel 5 

Indienstneming en ontslag 
 

1. In afwijking van het gestelde in artikel 652 BW, geldt een proeftijd van twee maanden voor alle 
arbeidsovereenkomsten die vallen onder de CAO. Gedurende deze proeftijd hebben zowel 
werkgever als werknemer ieder voor zich recht de dienstbetrekking onmiddellijk te beëindigen. 

 
2.  Een dienstverband wordt aangegaan: 

a. hetzij voor onbepaalde tijd; 
b. hetzij voor bepaalde tijd; 
c. hetzij voor het verrichten van een bepaald geheel van werkzaamheden; 
d. hetzij voor het verrichten van werkzaamheden van tijdelijke aard. 

 
In de individuele arbeidsovereenkomst wordt vermeld welk dienstverband van toepassing is. 
Indien deze melding ontbreekt, wordt het dienstverband geacht voor onbepaalde tijd te zijn 
aangegaan. 

Is een dienstverband, genoemd onder b, c en d, voor bepaalde tijd meer dan één maal 
voortgezet, dan wordt dit dienstverband geacht  te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. 

Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van minder dan twee jaar geldt een proeftijd 
van één maand.  

3. Behalve in geval van ontslag op staande voet wegens een dringende reden in de zin van artikel 
678 en 679 BW en behalve tijdens of bij beëindiging van de proeftijd als bedoeld in lid 1, in 
welke gevallen het dienstverband wederzijds onmiddellijk kan worden beëindigd, eindigt het 
dienstverband: 

 Voor werknemers in dienst voor onbepaalde tijd:  
 
a. door opzegging door de werkgever: 
 

De opzegtermijn voor de werkgever is afhankelijk van de duur van de 
arbeidsovereenkomst. Deze opzegtermijn bedraagt (artikel 672 lid 2 BW): 
voor de werknemer die korter dan 5 jaar in dienst is:                                            1 maand; 
voor de werknemer die 5 jaar of langer, maar korter dan 10 jaar in dienst is:       2 maanden; 
voor de werknemer die 10 jaar of langer, maar korter dan 15 jaar in dienst is:     3 maanden; 
voor de werknemer die 15 jaar of langer in dienst is:                                             4 maanden. 
 
De wettelijke (of contractueel afwijkende) opzegtermijn voor de werkgever wordt verkort 
met een maand, wanneer de werkgever een ontslagvergunning heeft verkregen. De 
resterende opzegtermijn moet echter ten minste één maand bedragen. Alleen bij CAO kan 
van deze maand worden afgeweken.  
 
Voor de werknemer die op 1 januari 1999 45 jaar of ouder was geldt overgangsrecht op 
grond van de Wet Flexibiliteit en zekerheid. Had deze werknemer op 31 december 1998 op 
grond van de oude wet een langere opzegtermijn dan hij op grond van de huidige wet heeft 
en is hij nog steeds bij dezelfde werkgever in dienst, geldt de opzegtermijn zoals deze op 
31 december 1998 gold. Van dit overgangsrecht kan niet worden afgeweken bij CAO. 
 



 11

De opzegtermijnen van de werkgever kunnen schriftelijk worden verlengd, maar alleen bij 
CAO worden verkort. 
 
De dienstbetrekking zal slechts kunnen worden beëindigd op de laatste werkdag van een 
maand aan het eind van de voor die dag geldende werktijd. Opzegging kan alleen 
geschieden tegen het einde van een maand. 
 

b. Door opzegging door de werknemer: 
 
Voor opzegging door de werknemer geldt als hoofdregel een opzegtermijn van één maand. 
Afwijking van de opzegtermijn van de werknemer is schriftelijk mogelijk tot maximaal 6 
maanden. Wordt in de individuele arbeidsovereenkomst afgeweken van de wettelijke 
opzegtermijn van een maand, dan geldt voor de werkgever een dubbele opzegtermijn van 
die van de werknemer. Van deze dubbele opzegtermijn kan alleen bij CAO worden 
afgeweken, met dien verstande dat de termijn van de werkgever niet korter mag zijn dan 
die van de werknemer. 

 
De dienstbetrekking zal slechts kunnen worden beëindigd op de laatste werkdag van een 
maand aan het eind van de voor die dag geldende werktijd. Opzegging kan alleen 
geschieden tegen het einde van een maand. 

  
c. Voor werknemers voor een bepaalde tijd in dienst : 

Op de laatste dag van het tijdvak, genoemd in de individuele arbeidsovereenkomst, zonder 
dat enige opzegging is vereist, dan wel op het tijdstip, bepaald op grond van artikel 668 
BW, eerste lid. Het bepaalde in artikel 668 BW, derde lid is niet van toepassing. Indien het 
dienstverband voor bepaalde tijd is voortgezet zal de werkgever een week voor het tijdstip, 
waarop het aldus voortgezette dienstverband van rechtswege eindigt, de werknemer 
hiervan schriftelijk mededeling doen. 

 
d. Voor werknemers in dienst voor het verrichten van een bepaald geheel van 

werkzaamheden: 
Bij het beëindigen van de werkzaamheden, waarvoor de werknemer is aangenomen. 

 
e. Voor werknemers in dienst voor het verrichten van werkzaamheden van tijdelijke aard: 

Door opzegging door de werkgever of werknemer met een termijn van een dag tegen elke 
dag der maand, met dien verstande dat deze termijn na twee maanden dienstverband een 
week tegen elke dag per maand bedraagt. 
 

f. Door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, dan wel door gebruik maken van de 
mogelijkheid van vervroegde uittreding door de werknemer. 
 

g. Door ontbinding door de kantonrechter. 
 

h. Door het overlijden van de werknemer. 
  

4. De werkgever mag de werknemer geen ontslag aanzeggen gedurende de tijd, dat deze door 
ziekte dan wel ten gevolge van een hem overkomen ongeval verhinderd is zijn arbeid te 
verrichten dan in de volgende gevallen: 

 
a. gedurende de proeftijd; 

 
b. na een arbeidsongeschiktheid van de werknemer van drie jaar ten gevolge van een ziekte 

of een hem overkomen ongeval. 
 

c. Het vorenstaande geldt met dien verstande, dat voor werknemers van 60 jaar en ouder, 
dan wel voor werknemers met 40 of meer dienstjaren na drie jaren arbeidsongeschiktheid 
het dienstverband zal voortduren tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. 
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d. Indien de werkgever van oordeel is, dat op grond van bedrijfseconomische 
omstandigheden tot ontslag moet worden overgegaan, zal voor hem als leidraad gelden, 
het afspiegelings-beginsel. Ingeval de werkgever tot weder tewerkstelling overgaat, zal 
door hem zoveel mogelijk voorrang gegeven worden aan die sollicitanten die het langste 
dienstverband bij de onderneming hadden, voor zover zij bekwaam zijn de op te dragen 
werkzaamheden te verrichten en niet meer dan een half jaar verlopen is sedert hun ontslag. 
 
De dienstbetrekking eindigt uiterlijk bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, 
respectievelijk bij het ingaan van het ondernemingspensioen. 
 

5.  Behoudens tijdens de proeftijd en behoudens het bepaalde in artikel 678 van het Burgerlijk 
Wetboek kan de werkgever de werknemer slechts ontslaan wegens een geldige reden, welke 
hij de werknemer bij de aanzegging moet mededelen. 

Geldige reden tot ontslag als bedoeld in de vorige zin is onder meer: 

a.  onvoldoende bekwaamheid of ongeschiktheid; 

b.  valse opgaven van de werknemer bij de toepassing van het bepaalde in de artikelen 10 en 
11 alsmede bij indiensttreding; 

c.  het niet nakomen van zijn verplichtingen door de werknemer, in deze overeenkomst of in de 
individuele arbeidsovereenkomst en/of het bedrijfsreglement vastgelegd; 

d.  bedrijfseconomische omstandigheden; 

indien het ontslag plaatsvindt wegens fusie, liquidatie of reorganisatie van het bedrijf, zal 
door de werkgever de regeling worden toegepast als omschreven in bijlage 3; 

e.  onrechtmatig verzuim. 

Artikel 6 

Arbeidsduur en dienstrooster 
 

1. De werktijd per kalenderjaar (inclusief vakantie- en, feestdagen en andere tot de normale 
werktijd behorende vrije dagen) bedraagt 1872 uur, gemiddeld 36 uur per week. 
In afwijking van het jaarwerkrooster kan er 4 uur meer respectievelijk 4 uur minder gewerkt 
worden, afhankelijk van de productiviteitsdruk met uitzondering van de maanden juli en 
augustus onder de navolgende voorwaarden: 

a.  De afwijking van het jaarwerkrooster zal tenminste twee weken van te voren worden aan-
gezegd, in zeer bijzondere gevallen kan met instemming van de betrokken werknemers 
worden besloten deze periode korter te laten zijn; 
 

b.  In de periode vóór de bedrijfsvakantie zal het aantal uren per week gemiddeld 36 uur 
respectievelijk het aantal ploegendienst uren bedragen evenals de periode ná de 
bedrijfsvakantie, waardoor er tegenover een lange week een korte week zal staan; 
 

c.  Er tussen zaterdag 6.00 uur en maandag 6.00 uur niet ingeroosterd wordt; 
 
d.  De werkgever er zorg voor draagt, dat bij een aantal opeenvolgende weken van verlengde 

arbeidsduur de arbeidstijdenwet niet zal worden overschreden; 
 
e.  Flexibel werken is van toepassing op alle afdelingen/werknemers van Mondi Packaging 

Maastricht  NV; 
 

f.  Tijdens verkorte werkweken zullen de arbeidstijden zijn 6.00 uur - 13.00 uur en 13.00 uur - 
20.00 uur; 

 
g.  Tekorten uit vakanties of ziektes kunnen worden aangevuld met verlofuren; 
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h.  Gewerkte extra uren, buiten de voor die week geldende arbeidstijd worden als overwerk 

uitbetaald; 
 

Deze punten gelden alleen bij invulling van twee ploegen. 

2.  a. De vaststelling van de dienstroosters en de daarmee samenhangende roostervrije diensten 
geschied door de werkgever in overleg met de OR. 

b.  De termijn waarvoor de dienstroosters en de daarmee samenhangende roostervrije diensten 
worden vastgelegd is een jaar welke normaliter zal samenvallen met het kalenderjaar. 

 
3.  Een eenmaal vastgestelde roostervrije dienst vervalt indien de werknemer ten gevolge van 

arbeidsongeschiktheid niet in staat is geweest die roostervrije dag te genieten. 
 

4.  Indien door de werkgever georganiseerde scholing door omstandigheden plaatsvindt op 
roostervrije dagen wordt (worden) de betreffende roostervrije dag(en) verschoven. 

 

Artikel 7 

Inkomen 
De collectieve salarisverhogingen vinden plaats per: 

1 juli 2007 met 2,75%  
1 maart 2008 met 2,75% 

Functiegroepen en salarisschalen 
1.  a. De functies van de werknemers zijn op basis van functiewaardering ingedeeld in 

functiegroepen. De indeling is vermeld in Bijlage 1 van deze overeenkomst.  

  Bij elke functiegroep behoort een salarisschaal. Een salarisschaal bestaat uit twee 
gedeelten, een leeftijdschaal en een functiejarenschaal. De salarisschalen zijn opgenomen 
in Bijlage II van deze overeenkomst. 

b.  Iedere werknemer ontvangt schriftelijk mededeling van de functiegroep waarin zijn functie is 
ingedeeld, de salarisschaal waarin hijzelf is ingedeeld en eventueel het aantal functiejaren 
waarop zijn salaris is gebaseerd. 

Overplaatsing 
2.  Werknemers, die worden overgeplaatst in een hoger ingedeelde functie, worden in de 

overeenkomende naast liggende hogere salarisschaal ingedeeld met ingang van de maand 
volgende op die, waarin de plaatsing in een hogere functie heeft plaatsgevonden. 

Leeftijdschaal 
3.  De werknemers die de voor hun groep geldende functie volwassen leeftijd nog niet hebben 

bereikt, vallen onder de leeftijdsschaal en ontvangen het salaris dat met hun leeftijd 
overeenkomt. Wijziging treedt op met ingang van de maand waarin zij verjaren. Voor nieuwe 
medewerkers is de leeftijd van het vakvolwassenloon 18 jaar  

Functiejarenschaal 
4.  De werknemers die de voor hun groep geldende functie volwassen leeftijd hebben bereikt 

worden beloond volgens de functiejarenschaal. 

Herzieningen vinden eenmaal per jaar plaats op 1 januari door toekenning van een functiejaar 
totdat het maximum van hun schaal is bereikt. 
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Indien op basis van het beoordelingssysteem onvoldoende functioneren geconstateerd wordt, 
dan kan na een gesprek met de werknemer toekenning van een functiejaar in de tijd worden 
verschoven. Het gesprek dient schriftelijk en voorzien van argumenten aan de werknemer te 
worden bevestigd. 

5.  Indien de werknemer bij indiensttreding de functievolwassen leeftijd reeds heeft bereikt, 
ontvangt hij in het algemeen het minimum salaris van de schaal. 

De werknemer die in een functie elders zoveel voor de functie bruikbare ervaring heeft 
verkregen, dat het op grond daarvan niet redelijk zou zijn hem op basis van het minimum 
schaalsalaris te belonen, kan - in overeenstemming met die ervaring - één of meer periodieken 
worden toegekend. 

Bomilo 
6. Indien de prestatie en de persoonlijke inzet van de werknemer daartoe aanleiding geven, kan 

een persoonlijke salaristoeslag worden toegekend, die ten hoogste 7% is van de in de 
salarisschaal vermelde bedragen. 

7. Indien na 30 juni van enig jaar de leeftijdsschaal wordt verlaten dan wel indiensttreding 
plaatsvindt, kan toekenning van een periodiek per eerstvolgende 1 januari achterwege blijven. 

Tijdelijke waarneming in een hoger ingedeelde functie 
8.  a.  De werknemer die uitdrukkelijk en schriftelijk in opdracht van de directie tijdelijk een functie 

volledig waarneemt, welke hoger is ingedeeld dan zijn eigen functie, blijft gedurende 3 
kalendermaanden ingedeeld in de salarisschaal waarin zijn eigen functie voorkomt. 

  Daarna wordt hij geplaatst in de salarisschaal waarin de hogere functie is ingedeeld met 
inachtneming van het onder b. gestelde. 

 b. Indien een tijdelijke waarneming van de hogere functie op een periode van 30 dagen ten 
minste 8 diensten heeft geduurd ontvangt de werknemer daarvoor een uitkering. Deze 
uitkering wordt berekend naar evenredigheid van het aantal volledig waargenomen diensten 
op de grondslag van het verschil tussen de minimumbedragen van de twee betrokken 
salarisschalen, met dien verstande dat de berekening van de vervangingstoeslag maximaal 
t.o.v. de hoogste functiegroep van de CAO salarisschaal kan plaatsvinden. 

 c. De uitkering wordt niet toegekend aan de werknemer voor wie bij de indeling van de functie 
met het eventueel waarnemen van een hogere functie al rekening is gehouden.  

 
 d. Indien een werknemer na indeling in een hogere salarisschaal niet langer de hogere functie 

waarneemt, vindt terugplaatsing naar de oorspronkelijke salarisschaal (met de bijpassende 
periodiek vóór waarneming) plaats, met ingang van de eerste dag van de kalendermaand 
samenvallende met of volgend op de terugplaatsing. 

Plaatsing in een lager ingedeelde functie 
9. Werknemers die door eigen toedoen, wegens onbekwaamheid of op eigen verzoek, worden 

geplaatst in een lager ingedeelde functie, worden in de overeenkomstige lagere salarisschaal 
ingedeeld met ingang van de maand volgende op die, waarin de overplaatsing in de lagere 
functie is geschied. 

Salarisvaststelling bij gedeeltelijke functievervulling 
10. De werkgever zal de geldelijke beloning voor de door een gehandicapte werknemer verrichte 

arbeid zodanig vaststellen dat deze (tenminste) gelijk is aan de geldelijke beloning die een niet 
gehandicapte werknemer in een gelijkwaardige functie bij een gelijkwaardige arbeidsprestatie 
en een gelijk dienstrooster pleegt te ontvangen, waarbij rekening wordt gehouden met 
eventuele uitkeringen krachtens de sociale verzekeringswetten. 

 
 Indien de arbeidsprestatie van de gehandicapte werknemer duidelijk minder is dan in de 

betreffende functie als normaal wordt beschouwd, zal de werkgever dispensatie van het 
functieloon aanvragen. 
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Artikel 8 

Bijzondere beloningen 

Ploegentoeslagen 
1.  Voor geregelde arbeid in ploegen wordt een toeslag op het maandsalaris gegeven. 

 a.  Deze toeslag bedraagt voor de: 
  2-ploegendienst: 13,5% van het salaris; 
  3-ploegendienst: 18% van het salaris.  

 
b.  Indien een werknemer die normaliter in ploegendienst werkt op zijn verzoek niet gedurende 

een gehele betalingsperiode arbeid in ploegendienst heeft verricht, wordt een evenredig 
deel van de onder a. genoemde toeslag gekort voor elke volledige dienst gedurende welke 
hij geen arbeid in ploegendienst heeft verricht. 

 
c.  Een werknemer die doorgaans in ploegendienst werkt en een kalendermaand volgens 

verschillende ploegendienstrooster heeft gewerkt, ontvangt over die maand een ploegen-
toeslag welke overeenkomt met de toeslag van de hoogst betaalde ploegendienst waarin hij 
die maand heeft gewerkt. 

 
d.  Een werknemer die doorgaans in dagdienst werkt, doch incidenteel volgens een 

ploegendienstrooster werkt, ontvangt, indien hij in een kalendermaand gedurende 10 of 
minder diensten in ploegendienst werkt per dienst de bijbehorende ploegentoeslag. 
Heeft hij in een kalendermaand 11 of meer diensten volgens een ploegendienstrooster 
gewerkt, dan ontvangt hij over die maand de volle ploegentoeslag overeenkomstig het 
bepaalde onder c. 

Afbouw ploegentoeslag 
2.   a. De werknemer die na ten minste 1 jaar onafgebroken in ploegendienst gewerkt te hebben, 

door omstandigheden buiten zijn schuld wordt overgeplaatst naar de dagdienst of naar een 
met een lager percentage beloond ploegendienstrooster, behoudt gedurende 1 maand 
volgend op de lopende maand zijn ploegentoeslag of het verschil tussen de oude en de 
nieuwe ploegentoeslag. 

  Daarna wordt dit verschil afgebouwd met 25% per 4 maanden. Als grondslag voor de 
berekening wordt uitgegaan van de gemiddelde ploegentoeslag, respectievelijk overbrug-
gingsuitkering volgens lid a, welke de betrokken werknemer gedurende maximaal 3 
maanden voorafgaande aan zijn overgang van ploegendienst n.a.v. dagdienst heeft 
ontvangen. 

 b.  In afwijking van het in lid a bepaalde geldt voor de werknemer die ten minste 25 jaar 
onafgebroken in ploegendienst heeft gewerkt dat het in lid a genoemde verschil afgebouwd 
wordt met 25% per 8 maanden. 

Overwerk 
3. a. Onder overwerk wordt verstaan de door of namens de werkgever opgedragen arbeid 

waardoor de normale arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week volgens het dienstrooster 
wordt overschreden. Indien de bedongen arbeid minder bedraagt dan de normale 
arbeidsduur volgens dienstrooster van gemiddeld 36 uur per week is sprake van overwerk 
wanneer deze werknemers meer uren per dag of meer dagen per week werken dan is 
overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. 

 
b.  Overwerk dient zoveel mogelijk te worden vermeden en mag geen regel zijn, maar is voor 

de werknemer verplicht, indien de eisen van de onderneming het naar het oordeel van de 
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werkgever noodzakelijk maken, mits het niet in strijd is met de desbetreffende wettelijke 
voorschriften en voor zover het bepaalde in dit artikel in acht genomen wordt.  
De overwerkverplichting vervalt tenzij er sprake is van calamiteiten (e.e.a. ter beoordeling 
van de werkgever). 

 
c.  Geregeld terugkerend overwerk na het beëindigen van de gewone dagtaak op de zaterdag 

is niet geoorloofd. 
 
d.  De werkgever die overwerk wil laten verrichten, geeft hiervan aan de betrokken werknemer, 

zo mogelijk daags tevoren kennis. Van deze regel kan wegens bijzondere omstandigheden 
worden afgeweken. 

 
e.  Overwerk zal worden gecompenseerd naar keuze in vrije tijd of geld, vermeerderd met de 

geldende overwerktoeslag. 
 Overwerk dat gecompenseerd wordt in uren, verricht in kwartaal X, dient opgenomen te 

worden in het daarop volgend kwartaal X+1. Niet opgenomen uren van het kwartaal X op het 
eind van kwartaal X+1 worden dan op het eind van het kwartaal X+1 uitbetaald. 
Indien de uren van bedrijfswege niet opgenomen kunnen worden, dan kunnen deze na 
overleg met de werkgever worden doorgeschoven naar het volgende kwartaal. Wanneer de 
werkgever geen mogelijkheid biedt tot opnemen, dan kan hij uitbetaling niet dwingend 
opleggen. Bij overwerk worden de overwerkuren naar keuze van de werknemer gecom-
penseerd in vrije tijd of geld en wordt de geldende overwerktoeslag uitbetaald. 

 
In afwijking van artikel 8.3.b kunnen de medewerkers van de Technische Dienst maximaal 
20 diensten op zaterdag werken, als verschoven dienst e.e.a. in het kader van WOR, na 
instemming van de OR. Op de op zaterdag gewerkte uren is een toeslag verschuldigd gelijk 
aan de beloning genoemd in artikel 8.3.h. minus 100%. Deze toeslag zal worden uitbetaald. 

 
f.  Werknemers die wachtdienst hebben op vaste roostervrije dagen ontvangen naast de 

beloning voor de gewerkte uren ingeval van extra opkomst, tevens een compensatie in tijd 
voor deze uren. 

 
g.  Indien een werknemer in onmiddellijke aansluiting aan de in de onderneming voor hem 

vastgestelde arbeidstijd meer dan een uur overwerk moet verrichten en dientengevolge 
meer dan 4,5 uur achtereen zou moeten werken, wordt hem voor de aanvang van dit 
overwerk een half uur pauze gegeven met behoud van salaris over de helft van deze tijd. 

 
h.  Overuren worden inclusief de overwerktoeslag, als volgt beloond: 

 
1.  uren vallende tussen 06.00 uur en 20.00 uur van maandag tot en met vrijdag: 125% van 

het uurloon; 
 

2.  uren vallende tussen 00.00 en 13.00 uur op zaterdag: 175% van het uurloon; 
 
3.  uren vallende tussen zaterdag 13.00 uur en zondag 24.00 uur: 200% van het uurloon; 
 
4.  overige uren: 150% van het uurloon; 
 
5.  het uurloon wordt hierbij gedefinieerd als het maandinkomen (excl. consignatietoeslag) 

gedeeld door 156. Voor parttime contracten wordt de noemer gevormd door het in de 
arbeidsovereenkomst vermelde aantal uren per maand. 

 
Met betrekking tot de in sub c. genoemde uren worden de in artikel 9 bedoelde algemeen 
erkende feestdagen gelijkgesteld met zondagen. 

 
Niet als overwerk wordt beschouwd: 
4.   a. 15 minuten per dag ten behoeve van overdracht van werkzaamheden aan een opvolgende 

collega; 
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b. Arbeid, welke verricht wordt voor het inhalen van andere c.q. op verzoek van werknemers 

zijde, verzuimde of te verzuimen uren, dan bedoeld in artikelen 10, 11 en 12; 
 
c. Het werken in twee- of meerploegen door geregeld in ploegendienst werkenden (onder 

“geregeld in ploegendienst werkenden” worden verstaan werknemers die in een 
ploegendienst worden te werk gesteld, welke ploegendienst ten minste voor 14 dagen is 
vastgesteld) en/of invallers, een en ander binnen het voor de werknemer vastgestelde 
werkrooster. 

Consignatie en extra opkomst 
5. a. Werknemers, die in opdracht van de werkgever geconsigneerd zijn, ontvangen daarvoor een 

toeslag van € 2,- per uur bruto. 
 
b.  Werknemers, woonachtig binnen een straal van 10 kilometer van het bedrijf, die in opdracht 

van de werkgever een extra reis naar het bedrijf moeten maken, ontvangen per extra 
opkomst een vergoeding, bestaande uit € 4,- als reiskostenvergoeding en 1 extra uurloon. 

 
c.  Werknemers, woonachtig buiten een straal van 10 kilometer van het bedrijf, die in opdracht 

van de werkgever een extra reis naar het bedrijf moeten maken, ontvangen per extra 
opkomst een vergoeding, bestaande uit de werkelijk gemaakte reiskosten op basis van de 
bij de werkgever geldende kilometerprijs. De afstand woning - bedrijf wordt door de 
werkgever vooraf bepaald en na vaststelling niet meer gewijzigd. Daarnaast ontvangen deze 
werknemers per extra reis 1 uurloon. De feitelijk gewerkte uren bij extra opkomst worden 
beloond als overuren met een minimum van een half uur. 

 
d. Van werknemers die anders dan op eigen verzoek niet meer geconsigneerd zijn, wordt de 

consignatie toeslag afgebouwd conform de regeling voor de afbouw ploegentoeslag, zoals 
opgenomen onder lid 2 van dit artikel.  

Bonusregeling ziekteverzuim 
6.   a. De werknemers die in enig kalenderkwartaal niet arbeidsongeschikt zijn, verdienen een 

bonus van 0,25% per kwartaal van het in dat jaar verdiende jaarsalaris. Werknemers die een 
jaar niet arbeidsongeschikt zijn geweest verdienen een extra bonus van 0,25%. Dit leidt tot 
een maximale bonus van 1,25% van het in het betreffende jaar verdiende salaris. Uitbetaling 
vindt per jaar plaats. 

  De werknemer die tweemaal of meer binnen een jaar arbeidsongeschikt is geweest, 
ontvangt geen bonus over dat betreffende jaar. 

  Arbeidsongeschiktheid ontstaan binnen enig kwartaal dat doorloopt in het aansluitende 
kwartaal, wordt voor de bepaling van de bonus geacht te behoren tot het kwartaal van 
ontstaan. De werknemer die 1 kwartaal of meer (13 weken of langer) volledig arbeidson-
geschikt is, komt niet in aanmerking voor deze bonusregeling.  

      b. Voor de bepaling van de bonus wordt arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een 
chronische ziekte, zulks ter beoordeling van de bedrijfsarts, uitgesloten.  

c. De werkgever beoordeelt of bedrijfsongevallen uitgesloten worden voor de bepaling van de  
  bonus. Indien de werknemer het niet eens is met de beoordeling van de werkgever, kan dit  
  worden voorgelegd aan de commissie zoals genoemd in artikel 21 van deze CAO. 

Eindejaarsuitkering 
7. Per 1 december 2007 zal de eindejaarsuitkering bruto € 950-,- bedragen. 
  Per 1 december 2008 zal de eindejaarsuitkering bruto € 1000,- bedragen. 
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Artikel 9 

Zon- en feestdagen 
 
1.  Op zon- en feestdagen wordt door werknemers in de dagdienst en in de twee- en drie 

ploegendienst als regel niet gewerkt. De werknemer, die gemoedsbezwaren heeft tegen 
zondagarbeid, kan hiertoe niet verplicht worden. 

 
2.  Onder feestdagen worden verstaan: nieuwjaarsdag, paasmaandag, hemelvaartsdag, pinkster-

maandag en de beide kerstdagen, voor zover deze op werkdagen vallen, alsmede de dag 
waarop de verjaardag van de Koningin wordt gevierd en Bevrijdingsdag. 

 
3.  Voor zover de feestdagen vallen op werkdagen, waarop door de betrokken werknemers zou 

zijn gewerkt, wordt over deze dagen het maandinkomen doorbetaald. 
 
4.  Arbeid op 24 en 31 december: de op die dagen dienstdoende ochtendploeg zal werken van 

06.00 tot 14.00 uur (= 8 uur), zonder dat daarvoor overwerkvergoeding wordt betaald. De ploeg 
die op 24 december werkt, zal op 31 december geheel vrij zijn en andersom. Bij een 
drieploegensysteem werkt enkel de ochtenddienst. De middagdienst en nachtdienst zijn 
vrijgesteld op die dagen.  

 

ARTIKEL 10 

Verzuim met behoud van inkomen 
 
i. Geen maandinkomen is verschuldigd voor de tijd, gedurende welke de werknemer de 

bedongen arbeid niet heeft verricht 
 
ii. Verzuim met behoud van maandinkomen vindt plaats in de navolgende omschreven gevallen: 
 

 Bij ziekte en ongeval geldt het in artikel 11 hieromtrent bepaalde. 
 
 In de navolgende gevallen, waarin hij de bedongen arbeid niet heeft verricht, wordt de 

werknemer over de hieronder bepaalde termijnen het salaris doorbetaald, mits hij zoveel 
mogelijk ten minste één dag tevoren aan de werkgever of diens gemachtigde met opgave  
van de reden, van het verzuim kennis geeft. Indien de werknemer op een der tijdstippen  
bedoeld onder de volgende punten van dit artikel arbeidsongeschikt is, bestaat geen  
recht op vervangend verzuim met behoud van maandinkomen. De verzuimbepalingen wegens 
familieomstandigheden zullen zoveel mogelijk overeenkomstig worden toegepast in de situatie, 
dat er sprake is van duurzaam samenleven in een met een huwelijk gelijk te stellen relatie. Voor 
deze relatie geldt in elk geval als voorwaarde, dat blijkens het bevolkingsregister de partners 
tenminste één jaar op hetzelfde adres staan ingeschreven 

 
• Bij ondertrouw van de werknemer: gedurende één dag; 
 
• Bij huwelijk van de werknemer: gedurende twee dagen; 
 
• Bij huwelijk van een zijner ouders, broers, zusters, kinderen, zwagers of schoonzusters: 

gedurende één dag, mits hij de plechtigheid bijwoont. 
 
• Ter gelegenheid van 12,5-, 25- en 40-jarig huwelijksherdenkingen van de werknemer en bij 

het 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksfeest van ouders en schoonouders; gedurende één 
dag; 

 



 19

• Bij professie van een kind of zuster en bij priesterwijding van een kind of broer:  
gedurende één dag mits de werknemer de plechtigheid bijwoont; 
 

• Bij bevalling van de echtgenote van de werknemer gedurende twee dagen, met dien 
verstande, dat indien de bevalling plaatsvindt tussen des zaterdags 13.00 en des zondags 
12.00 uur, slechts op één dag aanspraak kan worden gemaakt; vindt de bevalling plaats op 
een werkdag voor 12.00 uur, dan geldt deze dag als een volle verzuimdag: bij een wettelijke 
adoptieprocedure: gedurende maximaal twee dagen, indien dat voor deze procedure of de 
vervulling van andere wettelijke formaliteiten vereist is 

 
• Bij overlijden van een huisgenoot, als de overledene is de echtgenote, echtgenoot, een 

zoon, een schoonzoon, een dochter, een schoondochter, een der ouders, een der 
schoonouders, een broer, een zuster, een zwager, of schoonzuster van de werknemer: van 
de dag van overlijden tot en met de dag van begrafenis of crematie, evenwel met een 
maximum van vijf dagen; 

 
• Bij overlijden van een huisgenoot die niet behoort tot de verwanten genoemd onder g: de 

dag van de begrafenis of crematie; 
 
• Bij overlijden van een kind, een der ouders, een broer of zuster van de werknemer, indien 

deze niet tot zijn huishouden behoren, gedurende twee dagen; 
 
• In alle situaties van overlijden van gezinsleden wanneer de zorg voor het regelen van 

begrafenis of crematie aantoonbaar bij de werknemer ligt, maximaal 5 dagen betaald verlof 
wordt verleend. 

 
• Gedurende de dag der begrafenis van niet tot het huishouden van de werknemer behorende 

hieronder vermelde verwanten: kleinkind, schoonzoon, schoondochter, grootouders, 
schoon-ouders, zwager, schoonzuster en de grootouders van de echtgenoot (echtgenote); 

 
• Bij uitoefening van het kiesrecht voor de daarvoor benodigde tijd, ten hoogste twee uren; 
 
• Na opzegging van de dienstbetrekking door de werkgever: gedurende ten hoogste vijf uren, 

achtereenvolgend of bij gedeelten, indien de werknemer ten minste gedurende vier  
weken, onmiddellijk voorafgaande aan de opzegging, onafgebroken bij zijn werkgever in 
dienstbetrekking is geweest, voor zover de werknemer kan aantonen, dat het  
verzuim noodzakelijk is voor het zoeken naar een nieuwe dienstbetrekking; 
 

• Dokters- en/of tandartsbezoeken dienen in eigen tijd plaats te vinden; daar waar niet 
mogelijk wordt hiervoor bijzonder verlof toegestaan; bij noodzakelijk dokter- of 
polikliniekbezoek, gedurende de daarvoor vereiste tijd tot ten hoogste twee uren (of een 
langere tijd indien dit onvermijdelijk is) mits, indien de werkgever zulk verlangt, de 
werknemer schriftelijk verklaart: 

 
 * bij welke arts, specialist of polikliniek hij zich heeft vervoegd 

* hoelang hij in het gebouw, waarin de arts of specialist zitting heeft, aanwezig moest zijn en 
daadwerkelijk is geweest; 

 * dat het bezoek i.v.m. met zijn gezondheidstoestand noodzakelijk was; 
 * dat het bezoek uitsluitend onder werktijd kon geschieden. 
 
• Bij 25-jarig of 40-jarig dienstjubileum van de werknemer: gedurende twee dagen; 
 
• Aan de vrouwelijke werknemer worden 8 weken zwangerschapsverlof toegekend, vooraf-

gaande aan de vermoedelijke datum van de bevalling en 8 weken bevallingsverlof ingaande 
op de dag na de bevalling. De vrouwelijke werknemer zal in overleg met de werkgever en de 
bedrijfsvereniging het zwangerschapsverlof kunnen verschuiven naar de periode 
aansluitend aan het wettelijk bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof dient in ieder geval 4 
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weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in te gaan. Uitsluitend feitelijk te werken 
dagen kunnen worden verschoven.  

 
• Elke werknemer heeft na de geboorte van een kind, voor wie hij de verzorging draagt, tot 

aan de basisschoolleeftijd recht op onbetaald verlof. Dit recht beslaat een periode van zes 
maanden over 50% van de werktijd. Werknemer moet minimaal 8 uur per week blijven 
werken. De pensioenopbouw over de verlofperiode vindt plaats op basis van het 
maandinkomen gebaseerd op de functievervulling in het jaar voorafgaande aan het 
ouderschapsverlof. De betrokken werknemer heeft recht op (volledige) terugkeer in de oude 
functie/vergelijkbare functie en behoudt zijn anciënniteit op basis van het normale aantal 
uren. De werknemer die gebruik wenst te maken van ouderschapsverlof op grond van het 
bepaalde in artikel 644 BW zal dit tijdig, doch in ieder geval uiterlijk twee maanden voor 
ingangsdatum van het verlof, schriftelijk aan de werkgever meedelen. De wijze waarop het 
verlof kan worden opgenomen wordt in overleg met de werkgever vastgesteld. Hierbij wordt 
zoveel mogelijk rekening gehouden met het belang van de werknemer enerzijds én met het 
bedrijfsbelang anderzijds. 

  
• Tenzij de goede gang van zaken in de onderneming naar het oordeel van de werkgever zich 

hiertegen verzet, zal aan de werknemer vrijaf zonder behoud van maandinkomen worden 
toegestaan tot maximaal 5 dagen per jaar voor deelname aan een cursus georganiseerd 
door zijn vakvereniging, mits, zo nodig schriftelijk, de vakvereniging tijdig een verzoek daar-
toe tot de werkgever richt. 

 
• studiekosten van toepassing is. De noodzakelijke tijd voor het afleggen van examens zal 

worden vrijgegeven met behoud van salaris mits deze examens verband houden met studie 
waarop de regeling tegemoetkoming 
 

• Tenzij de goede gang van zaken in de onderneming zich naar het oordeel van de werkgever 
hiertoe verzet, zal desverlangd aan werknemers, die lid zijn van een der vakverenigingen, 
vrijaf worden gegeven zonder behoud van maandinkomen, voor zover zij als afgevaardigde 
of als functionaris van een bestuurscollege hunner organisatie een congres, bondsraad of 
een vergadering van een ander bestuursorgaan dienen bij te wonen. De betrokken werk-
nemer is desverlangd gehouden de desbetreffende bescheiden aan de werkgever te tonen. 
 

iii. De werkgever is niet gehouden het maandinkomen door te betalen in de navolgende gevallen: 
 

 in geval van invoering van een verkorte werkweek waaronder een 0-uren vergunning 
begrepen is, één en ander uiteraard onder inachtneming van de terzake geldende 
overheidsbepalingen; 

 
 indien ten gevolge van schorsing door de werknemer geen arbeid wordt verricht. 

 

Artikel 11 

Verzuim wegens arbeidsongeschiktheid 
 

Artikel A 
 
Loondoorbetaling en aanvulling bij ziekte waarbij eerste ziektedag voor 15 juni 2005 ligt 
 
1. Indien een werknemer ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling niet in staat is de 

bedongen arbeid te verrichten, en waarbij de eerste ziektedag voor 15 juni 2005 ligt, gelden voor 
hem de bepalingen van artikel 7:629 BW, de Ziektewet (zoals die luidden tot 1 januari 2004), de 
Wet arbeid en zorg en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), voor zover 
hierna niet anders is bepaald. 
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2. Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende de wettelijke periode van maximaal 
52 weken 70% van het maandinkomen worden door betaald. Daarenboven ontvangt de 
werknemer een aanvulling tot 100% van het maandinkomen. Vanaf de derde ziektemelding 
binnen een jaar gelden de eerste twee dagen van arbeidsongeschiktheid als wachtdagen. 
Wachtdagen gelden niet indien de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een bedrijfs- 
ongeval dan wel een beroepsziekte als bedoeld in artikel 9 van de Arbo-wet. 
 

3. Aanvulling op de WAO: de werkgever zal 104 weken aanvullen tot 100% van het maandinkomen 
indien de oorzaak van de WAO is gelegen in een bedrijfsongeval. In alle overige gevallen zal de 
aanvulling de eerste 52 weken tot 100% van het maandinkomen zijn en indien de eerste 
arbeidsongeschiktheidsdag na 31.03.01 is, de daarop volgende 52 weken tot 85% van het 
maandinkomen zijn. 

4. Voor flexibele arbeidskrachten wordt voor de vaststelling van de loondoorbetalingverplichting, 
bedoeld in lid 1 van dit artikel, uitgegaan van het aantal gewerkte uren in de laatste 52 weken 
voorafgaande aan de arbeidsongeschiktheid. Deze referte periode wordt verlengd voor perioden 
van arbeidsongeschiktheid van betrokken werknemer. 

5. De hierboven genoemde aanvulling op de uitkering krachtens de WAO terzake van gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid wordt door de werkgever verstrekt, uitsluitend indien de betrokkene zich 
als werkzoekende bij het Centrum voor Werk en Inkomen heeft laten inschrijven en een uitkering 
krachtens de Werkloosheidswet ontvangt. Op de bovenbedoelde aanvulling wordt de uitkering 
krachtens de Werkloosheidswet in mindering gebracht. Indien de werknemer binnen het bedrijf, 
ten gevolge van zijn arbeidsongeschiktheid een lager maandinkomen geniet en dit maand-
inkomen plus de WAO-uitkering tezamen minder bedraagt dan zijn maandinkomen ten tijde van 
het intreden van de arbeidsongeschiktheid wordt in afwijking van het in de vorige alinea 
bepaalde, een aanvullende uitkering verleend. 

 
6. Het totaal van de netto bedragen ontvangen op grond van de in lid 1 van dit artikel genoemde 

uitkeringen zal gelijk zijn aan het netto bedrag van het maandinkomen direct voorafgaande aan 
de periode van arbeidsongeschiktheid, rekening houdende met algemene verhogingen die 
daarna plaatsgevonden hebben 

 
7. Indien een werknemer met een leeftijd bij aanvang van de arbeidsongeschiktheid van 52 jaar of 

ouder met een dienstverband bij de werkgever van ten minste 20 jaar volledig arbeidsongeschikt 
wordt, zal - met inachtneming van het bepaalde in lid 1 - na 3 jaar volledige arbeids-
ongeschiktheid het dienstverband worden beëindigd. Indien de werknemer na beëindiging van 
het dienstverband een volledige WAO-uitkering ontvangt, zal de werkgever daarop een 
aanvulling verstrekken van 15% bruto van het maandinkomen. 

  Deze aanvulling zal worden verstrekt tot de pensioengerechtigde leeftijd. 

8. Indien de werknemer met een leeftijd bij aanvang van de arbeidsongeschiktheid van 52 jaar of 
ouder met een dienstverband bij de werkgever van ten minste 20 jaar gedeeltelijk arbeids-
ongeschikt wordt, zal de werkgever een aanvulling op de uitkering verstrekken, tot de 
pensioengerechtigde leeftijd. Deze aanvulling wordt berekend conform het gestelde onder lid 7 
van dit artikel doch naar rato van de werkelijk ontvangen (gedeeltelijke) WAO-uitkering. Deze 
aanvulling is afhankelijk van het bestaan van een dienstverband tussen werkgever en 
werknemer. Uitkering(en), aanvulling en maandinkomen tezamen zullen nooit het maand-
inkomen kunnen overtreffen dat van toepassing was, direct voorafgaande aan de periode van 
arbeidsongeschiktheid. 
 

9. De werkgever is gerechtigd in geval van bedrog of nalatigheid van een zijner werknemers met 
betrekking tot de in de Ziektewet en de WAO gegeven voorschriften, de aanvullingen en 
uitkeringen, als vermeld in dit artikel voor de betrokken werknemer niet te doen plaatsvinden. 
 

10. De in lid 1 tot en met lid 3 bedoelde betalingen zijn niet verschuldigd, indien en voor zover de 
werknemer terzake van het hem overkomen ongeval jegens een derde een vordering tot 
schadevergoeding wegens loonderving kan doen gelden. In dit geval zal de werkgever niettemin 
de in lid 1 tot en met 4 voorziene betaling aan de werknemer doen, doch alleen bij wijze van 
voorschot op deze schadevergoeding. De werknemer is niet verplicht zelf de vordering tot 
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schadevergoeding in te dienen, doch is verplicht zijn recht op schadevergoeding ten belope van 
het bedrag van het voorschot aan de werkgever te cederen. Indien de vordering tot 
schadevergoeding wordt toegewezen zal het voorschot met de uit te keren schadever- 
goeding worden verrekend; indien de vordering niet wordt toegewezen of door de werkgever  
geen vordering wordt ingediend zal het voorschot niet worden teruggevorderd. 
 
 

11. Een werknemer die ten gevolge van sportbeoefening arbeidsongeschikt wordt, is verplicht de 
werkgever zo spoedig mogelijk mede te delen of hij terzake van de door hem opgelopen 
blessure jegens een derde een vordering tot schadevergoeding wegens loonderving kan doen 
gelden, onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel. 

 
Artikel  B 

 
Loondoorbetaling en aanvulling bij ziekte waarbij eerste ziektedag ligt op of na 15 juni 2005 
 
Indien een werknemer ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling niet in staat is de 
bedongen arbeid te verrichten, en waarbij de eerste ziektedag ligt op of na 15 juni 2005, gelden voor 
hem de bepalingen van artikel 7:629 BW, de Ziektewet (zoals die luiden vanaf 1 januari 2004), de 
Wet arbeid en zorg en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), voor zover hierna 
niet anders is bepaald. 
 
1. Wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 52 weken 

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

2. Aanvulling wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 52 weken 
Gedurende de eerste 8 maanden van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW 
ontvangt de werknemer, boven op de wettelijke loondoorbetaling, een aanvulling tot 100% van 
het maandinkomen. De volgende 4 maanden ontvangt de werknemer een aanvulling tot 90% 
van het maandinkomen. 

 
3. Wettelijke loondoorbetaling tweede periode van 52 weken 

Gedurende de tweede 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW zal 
aan de werknemer 70% van het maandinkomen, tot maximaal het voor de werknemer geldende 
maximum dagloon op grond van de Coördinatiewet SV, worden doorbetaald. 
 

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

 
5. Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en werken / werkloosheid  

Zodra de nieuwe arbeidsongeschiktheidsregelingen definitief bekend zijn zullen CAO-partijen  in 
nader overleg treden.  
 

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

 
7. 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 belastbaarheidseisen niet juist kon worden uitgevoerd; 

c. zijn genezing heeft belemmerd of vertraagd; 
d. zonder deugdelijke grond geen passend werk verricht; 
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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; 

.     loondoorbetalingen èn de aanvullingen op te schorten dan wel aanvulling te weigeren ten 
aanzien van de werknemer die: 

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

van het UWV; 
i. 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. 
 

Indien de werknemer de in de onderneming geldende voorschriften bij ziekte niet nakomt heeft 
de werknemer geen aanspraak op een evenredig deel van de vakantietoeslag. 
Daarnaast kan de werkgever de werknemer een sanctie opleggen indien de werknemer de voor 
hem geldende regels en aanwijzingen bij ziekte niet naleeft. 
 
De pensioenopbouw zal gedurende de eerste 2 jaar plaatsvinden op basis van 100% van het 
pensioengevend  salaris. 

 
• Vervolg Aanvulling bij arbeidsongeschiktheid gedurende de eerste 2 jaar. 

 
Bij werken naar loonwaarden en re-integratieactiviteiten (werken op therapeutische basis, 
cursussen / trainingen) wordt beloond tegen 100% van het maandinkomen. 
 
Bij een niet verwijtbaar bedrijfsongeval zal worden beloond tegen 100% van het 
maandinkomen. 

 
• Aanvulling in het derde ziektejaar. 

 
Arbeidsongeschiktheid vanaf 80% t/m 100% 
Bij arbeidsongeschiktheid (IVA =80-100%) wordt gedurende het derde jaar de IVA-uitkering 
aangevuld tot 85% van het maandinkomen en zal met terugwerkende kracht ook de eerste  
2 jaar van arbeidsongeschiktheid tot 100% van het maandinkomen aangevuld worden. 
 
Indien er sprake is van een bedrijfsongeval wordt gedurende het derde jaar de IVA-uitkering 
aangevuld tot 100% van het maandinkomen en zal met terugwerkende kracht ook de eerste 
2 jaar van arbeidsongeschiktheid tot 100% van het maandinkomen aangevuld worden. 
 
Voor werknemers met een dienstverband tussen 25 jaar tot 35 jaar zal de IVA-uitkering tot 
de pensioengerechtigde leeftijd worden aangevuld met 7,5% van het maandinkomen en in 
geval van een dienstverband vanaf 35 jaar zal de IVA uitkering met 15% van het 
maandinkomen worden aangevuld tot de pensioengerechtigde leeftijd. 
 
Arbeidsongeschiktheid 35% tot 80% 
Bij arbeidsongeschiktheid van 35-80% ontvangt de werknemer gedurende de loongere-
lateerde periode een aanvulling op de WGA uitkering van  15% van het oude loon minus  
het nieuwe loon. 
 
Voor werknemers met een dienstverband tussen 25 jaar tot 35 jaar zal de WGA-uitkering tot 
de pensioengerechtigde leeftijd worden aangevuld met 3,75% van het maandinkomen en in 
geval van een dienstverband vanaf 35 jaar zal de WGA-uitkering met 7,5% van het maand-
inkomen worden aangevuld tot de pensioengerechtigde leeftijd. 
 
Arbeidsongeschiktheid minder dan 35% 
In geval van minder dan 35% arbeidsongeschiktheid ontvangt de werknemer gedurende het 
derde jaar een loongarantie van 85% van het oude maandinkomen. Na het derde ziektejaar 
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tot aan einde dienstverband ontvangt de werknemer een loongarantie van 85% van het 
salaris (schaalloon) waarbij de eventuele afbouw ploegentoeslag conform CAO zal 
plaatsvinden. 
 
 
 

• Benoeming case manager. 
 
Inzake interne re-integratie zal Manager Personeelzaken aangesteld worden als case 
manager met als taak om (deels) arbeidsongeschikte werknemers te ondersteunen bij het 
vinden van re-integratiemogelijkheden binnen de onderneming, 
 
Inzake externe re-integratie zal hiervoor een re-integratiebureau in de arm worden 
genomen waarbij tevens een case-manager wordt aangesteld afkomstig van dit bureau. 
Manager Personeelzaken van de onderneming treedt hierbij op als coördinator en bewaker 
van dit externe re-integratieproces. 
 
De onderneming zal bij externe re-integratie erop aandringen dat voldoende inspanning 
verricht zal worden om een optimale verdiencapaciteit van de medewerker te garanderen 
met als uitgangspunt dat voor de categorie 35%-80% arbeidsongeschikt ten minste 50% 
van de verdiencapaciteit wordt gerealiseerd. 
 
Daarnaast wordt verwacht dat de medewerker alle medewerking verleent aan zijn/ haar re-
integratie. 
Werkgever zal zich tot het uiterste inspannen om medewerkers te behouden voor het eigen 
bedrijf indien zij worden ingedeeld in arbeidsongeschiktheidscategorie < 35%. 

 
 

Artikel 12 

Vakantie 
 
1. Het vakantiejaar loopt van 1 januari van enig jaar tot en met 31 december. De verjaringstermijn 

van vakantiedagen bedraagt 5 jaren. 
 
Iedere werknemer heeft per vakantiejaar recht op 25 dagen vakantie met behoud van salaris. In 
uren uitgedrukt betekent dit 180 uur. Van deze vakantie dienen twee weken aaneengesloten te 
worden genoten. Indien de werknemer dan wel de werkgever drie kalenderweken 
aaneengesloten als vakantie wenst dan zal dit verzoek worden gehonoreerd. De resterende 
vakantierechten gelden als zogenaamde snipperuren, welke niet aaneengesloten behoeven te 
worden opgenomen. De werknemer heeft het recht deze snipperuren op te nemen met een 
minimum van twee aaneengesloten uren. 
Bij het opnemen van de vakantie worden zoveel uren van het vakantietegoed afgeboekt, als de 
werknemer volgens rooster zou moeten werken. 

De werknemer, die regelmatig arbeid verricht in een ploegendienstschema, heeft recht op 1 
snipperdag extra. In uren uitgedrukt betekent dit 7,2 snipperuren. Boven de in de voorgaande 
alinea bedoelde vakantie hebben de werknemers tot en met de leeftijd van 18 jaar, die op 1 
januari gedurende één jaar in de onderneming werkzaam zijn geweest recht op 3 dagen extra 
vakantie, uitgedrukt in uren betekent dit 21,6 uren. 

Vanaf 1 januari 1998 geldt de volgende overgangsregeling ten aanzien van extra vakantie-uren. 
Werknemers die op 1 januari 1998 de leeftijd hebben bereikt van 50 jaar of ouder, hebben recht 
op de hieronder vermelde extra (leeftijds)vakantie-uren.  

 50 - 54 jaar 7,2 uren 
 55 en ouder 57,6 uren 
 Deze regeling geldt tot het moment van uittreding, conform het gestelde in artikel 14 van deze 

CAO, tot het moment van uittreding of zoveel eerder als men van de VUT gebruik maakt. 
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Aanvullend op deze overgangsregeling hebben alle werknemers die, op peildatum 01-03-2003, 
50 jaar en ouder zijn recht op de hieronder vermelde extra vakantie-uren: 
50 - 54 jaar:   7,2 uren 
55 en ouder: 14,4 uren 

 
2.  De werknemer verwerft geen vakantierechten over de tijd waarover hij wegens het niet 

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

 
a. Het hierboven bepaalde is niet van toepassing, indien de werknemer zijn werkzaamheden 

niet heeft verricht wegens: 
i. ziekte of ongeval, tenzij veroorzaakt door opzet van de werknemer; 
; 
II. het met toestemming van de werkgever deelnemen aan een door de vakvereniging van 

de werknemer georganiseerde bijeenkomst; 
III. onvrijwillige werkloosheid bij handhaving van het dienstverband; 
Iv. zwangerschaps- of bevallingsverlof. 

 
In deze gevallen worden nog vakantierechten verworven over de wettelijk aangegeven 
periode waarin geen arbeid wordt verricht, waarbij de duur der onderbreking uit de 
respectieve oorzaken tezamen geteld wordt. 

In geval van ziekte worden vakantierechten opgebouwd over een periode van maximaal een 
half jaar. 

Bij gedeeltelijke tijdelijke arbeidshervatting wordt er per gewerkte dag 7,2 uur opgebouwd en 
bij het opnemen 7,2 uur afgeschreven. 

 
b. Indien een onderbreking der werkzaamheden als bedoeld onder a van dit lid in meer dan 

één vakantiejaar valt, wordt het in een vorig jaar vallend deel der onderbreking bij de 
berekening van de periode van afwezigheid mede in aanmerking genomen. 

  
3.  Niet opgenomen vakantie-uren kunnen slechts door een betaling in geld worden vervangen bij 

beëindiging van de dienstbetrekking. 
 
4.  De werknemer, die op 1 mei van het kalenderjaar de leeftijd van 19 jaar nog niet heeft bereikt, 

verwerft vakantierechten over de tijd welke hij besteedt aan het volgen van onderricht waartoe 
de werkgever hem krachtens de Wet in de gelegenheid moet stellen. 

 
5.  Het vakantiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Zowel snipperuren als 

aaneengesloten vakantie worden gegeven in het lopende vakantiejaar; de aaneengesloten 
vakantie voor zover mogelijk in de maanden mei tot en met september, waarbij elke 
medewerker in staat gesteld wordt minimaal twee weken aaneengesloten met zijn gezin op 
vakantie te gaan. Echter kunnen de vrije snipperuren waarop de werknemer over het 
vakantiejaar in de loop waarvan hij in dienst is getreden, recht heeft, indien de werkgever en de 
werknemer zulks overeenkomen, geheel of ten dele worden genoten in het vakantiejaar, 
volgend op dat der indiensttreding. Eventueel niet opgenomen snipperuren kunnen met een 
maximum van 72 uren worden meegenomen naar het aansluitende vakantiejaar. Indien een 
verzoek tot opname van vakantie-uren door de werkgever is afgewezen, heeft de werknemer 
het recht om binnen 3 maanden na het moment van afwijzing deze uren alsnog op te nemen. 
Bij langdurige arbeidsongeschiktheid zal in overleg met de directie hiervan afgeweken worden, 
doch dient de opgebouwde vakantie aansluitend aan de arbeidsongeschiktheidsperiode 
opgenomen te worden en teruggebracht te worden tot de maximale mee over te nemen 72 
uren. 

 
6.  De werkgever stelt telkens uiterlijk in september, in overleg met de ondernemingsraad de data 

vast van de collectieve snipperdagen, de collectieve roostervrije dagen en van de collectieve 
aaneengesloten bedrijfsvakantie. 
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7.  De data der eventueel overblijvende snipperuren (zogenaamde vrije snipperuren) worden op 
verzoek van de werknemer en in overleg met de werkgever voor elk geval afzonderlijk 
vastgesteld. 
De werkgever kan bepalen, dat het verzoek een bepaalde tijd van te voren bij hem moet zijn 
ingediend. 
 

8.  Indien de arbeidsverhouding aanvangt in de loop van een vakantiejaar, heeft de werknemer 
voor elke maand, gedurende welke hij tijdens dat vakantiejaar bij de werkgever in dienst is 
geweest, recht op 1/12 van de tijdsduur der aaneengesloten vakantie en op 1/12 van het aantal 
snipperuren. 
Voor de berekening van het aantal vakantie-uren wordt een werknemer die voor of op de 15e 
van enige maand in dienst treedt c.q. de dienst verlaat, geacht op de eerste van die maand in 
dienst te zijn getreden c.q. de dienst te hebben verlaten en wordt een werknemer die na de 15e 
van enige maand in dienst treedt c.q. de dienst verlaat, geacht op de eerste van de navolgende 
maand in dienst te zijn getreden c.q. de dienst te hebben verlaten. 

9. In afwijking hiervan zal indien het dienstverband korter dan een maand heeft geduurd, de 
werknemer een zuiver proportioneel recht op vakantie krijgen. 
Indien een werknemer bij zijn huidige werkgever nog niet een zodanig aantal aaneengesloten 
vakantie-uren heeft verworven dat deze tezamen met de eventuele verlofdagen zonder behoud 
van maandinkomen voldoende zijn voor de aaneengesloten vakantie, kan de werkgever 
bepalen dat de betrokken werknemer: 

 
a. In een andere afdeling van de onderneming dan waartoe hij behoort, werkzaamheden moet 

verrichten en/of 
 
b. Zoveel snipperuren reserveert als nodig zijn voor de aaneengesloten vakantie en/of 
 
c. Bij vorige werkgever (s) verworven doch niet in nature genoten recht op vakantie reserveert 

en/of 
 
d. Te veel genoten vakantie-uren inhaalt en wel tot uiterlijk het einde van het lopende 

vakantiejaar, in welk geval de inhaaluren niet worden beloond. 
 

10. Indien de dienstbetrekking eindigt, wordt de werknemer voor elk uur niet genoten vakantie, 
waarop hij krachtens zijn diensttijd recht had, een uur maandinkomen als vakantievergoeding 
uitbetaald, met dien verstande dat voor de week aaneengesloten vakantie nooit meer dan één 
week maandinkomen wordt vergoed. 

  
11. Indien bij de beëindiging van het dienstverband de werknemer meer vakantie heeft genoten dan 

waarop hij krachtens zijn diensttijd recht had, kan de werkgever de teveel genoten vakantie in 
mindering brengen. 

 

Artikel 13 

Vakantietoeslag 
 
1.  De werknemer die van 1 september van het kalenderjaar tot 31 augustus van het 

daaropvolgende kalenderjaar zonder onderbreking bij de werkgever in dienst is geweest, heeft 
recht op een vakantietoeslag ten bedrage van 8% van 12 maal het voor hem geldende salaris 
van de maand mei van het desbetreffende vakantiejaar, vermeerderd met de gemiddelde 
ploegentoeslag, met dien verstande dat deze vakantietoeslag per volledig vakantiejaar voor de 
werknemer van 18 jaar en ouder bij de uitbetaling minimaal € 1253,- bruto zal bedragen. 
De minimumvakantietoeslag voor de overige werknemers beneden 18 jaar wordt berekend door 
op het in de vorige zin genoemde bedrag de volgende percentages toe te passen:  

15 jaar 75%; 
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16 jaar 85% 
17 jaar 95% 

 
2.  De werknemer, die niet verkeert in het geval als in het vorige lid bedoeld, heeft recht op 1/12 

gedeelte van de vakantietoeslag als bedoeld in lid 1, voor elke kalendermaand of gedeelte van 
een kalendermaand langer dan veertien dagen dat zijn dienstbetrekking in het vakantiejaar 
zonder onderbreking heeft geduurd. 

 
3.  Bij beëindiging van de dienstbetrekking wordt aan de werknemer uitbetaald de vakantietoeslag, 

waarop hij overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel aanspraak kan maken. Eventueel 
teveel uitbetaalde vakantietoeslag dient door de werknemer te worden gerestitueerd of kan met 
het hem toekomende maandinkomen worden verrekend. 

 
4. Uitbetaling van de vakantietoeslag waarop de werknemer ingevolge de leden 1 en 2 van dit 

artikel recht heeft, zal plaatsvinden in de maand mei van enig jaar. Indien de werknemer ten 
minste 2 weken aaneengesloten vakantie zal genieten vóór de maand mei, zal op verzoek de 
volledige vakantietoeslag op een eerder tijdstip worden uitbetaald. 

 

Artikel 14 
 

Vervroegde Uittreding  
 
Met ingang van 1 januari 1998 zal werkgever deelnemen aan de regeling van Vukaflex. De premie 
komt voor 50% voor rekening van de werknemers en voor 50% voor rekening van werkgever. 
Eventuele bestaande reserveringen voor dit doel komen ten goede van werkgever ter financiering 
van zijn premieverplichtingen. De wijzigingen die per 1 januari 2006 van kracht worden in de 
regelingen van de Stichting Vervroegde Uittreding voor het Kartonnage – en Flexibele 
Verpakkingsbedrijf zijn integraal van toepassing op Mondi Packaging Maastricht. 
 

Artikel 15 

Pensioen  
Werkgever en werknemers zijn gehouden de verplichtingen na te komen neergelegd in de statuten 
en het reglement van het Bedrijfspensioenfonds voor het Kartonnage- en Flexibele 
Verpakkingsbedrijf.  

De wijzigingen die per 1 januari 2006 van kracht worden in de regelingen van het Bedrijfstak-
pensioenfonds voor het Kartonnage – en Flexibele Verpakkingsbedrijf zijn integraal van toepassing 
op Mondi Packaging Maastricht. 
Afgesproken is om de discussie over deeltijdpensioen uit de Branche CAO Kartoflex af te wachten 
en de uitkomst van “pilot”te bespreken in het periodiek overleg en mee te nemen in de discussie 
over levensfase bewust personeelsbeleid. 
 

Artikel 16 

Collectieve Ziektekostenverzekering 
Werkgever heeft een collectieve ziektekostenverzekering waaraan werknemers op vrijwillige basis 
kunnen deelnemen. 
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Artikel 17 

Spaarloonregeling of Levensloopregeling 
De werkgever is voor elke werknemer een werkgeverspremie verschuldigd dat 1% van het salaris 
van de werknemer bedraagt ter aanwending voor spaarloon of voor een aanwending voor de 
levensloopregeling. 
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Artikel 18 

WGA aanvullende verzekering/ gedifferentieerde WGA premie: 
Werkgever zal zich oriënteren op een collectieve WGA-aanvullende verzekering en deze aanbieden 
aan medewerkers waarbij die medewerkers die niet willen meedoen een afstandsverklaring 
tekenen. De premie is voor rekening van de werknemer. 
 
De gedifferentieerde WGA premie zal voor 50% op het netto loon van de werknemer worden 
ingehouden vanaf 1 juli 2007 gedurende de looptijd (zijnde 3 jaar) van het contract met de 
verzekeraar. De premie zal netto circa € 7,= / maand /medewerker bedragen. Voor een parttime 
medewerker zal dit naar rato zijn. 
 

Artikel 19 

Vertrouwenslieden 
1.  De partijen ten andere zijde bij deze collectieve arbeidsovereenkomst delen de werkgever 

mede welke personen door hen worden aangewezen om binnen de onderneming te fungeren 
als vertrouwenslid om de communicatie tussen de vakverenigingen en de leden te 
onderhouden en te bevorderen. 

 
2.  Bij de uitoefening van zijn functie treedt het vertrouwenslid niet in de functie of bevoegdheden 

van de ondernemingsraad, noch zal hij het interne overleg in de onderneming mogen 
doorkruisen. 

 
3.  De werkgever zal aan een vertrouwenslid toestaan de werkzaamheden als vertrouwenslid 

binnen de onderneming zo nodig gedurende de werktijd te verrichten, indien en voor zover de 
regelmatige gang van het werk in de onderneming daardoor niet wordt geschaad. 

 
4.  De werkgever draagt er zorg voor, dat de vertrouwenslieden van de vakverenigingen niet uit 

hoofde van het vervullen van deze functie en de daaruit voortvloeiende activiteiten worden 
benadeeld in hun positie in de onderneming. 

 
5.  Onverminderd krachtens wettelijke of CAO-bepalingen vereiste toestemming is voor 

beëindiging van de dienstbetrekking van een vertrouwenslid door de werkgever hetzelfde van 
toepassing als ware hij een lid van een ondernemingsraad krachtens de wet, zolang het 
vertrouwenslid in functie is of nog geen 2 jaar zijn verlopen sedert de laatste dag waarop deze 
als zodanig fungeerde. 

 
6.  Het in lid 5 bepaalde is niet vereist, wanneer de beëindiging geschiedt wegens een dringende 

reden of door ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van gewichtige redenen. 
 
 
Artikel 20 
 

Vrijstelling verenigingsfunctionarissen voor vakbondswerk 
1. Het aantal dagen of diensten zal 2 dagen per jaar bedragen voor het totale vakbondswerk te 

verdelen tussen de contractpartijen. 
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Artikel 21 

Overleg tussen partijen 
1.  Indien in geval van bijzondere omstandigheden, hetzij van sociale, hetzij van economische aard 

één der partijen bij deze collectieve arbeidsovereenkomst tijdens de duur van deze 
overeenkomst wijzigingen in de salarissen noodzakelijk of wenselijk acht, is de wederpartij 
gehouden overleg te plegen 

 
2.  Indien dit overleg binnen twee maanden na indiening van het wijzigingsvoorstel niet tot 

overeenstemming heeft geleid, zijn partijen bevoegd dit geschil ter beslissing voor te leggen 
aan de Stichting van de Arbeid. 

 
3.  Indien bepaalde mogelijkheden tot herziening van de salarissen worden geschapen, zonder dat 

daaraan een verplichting voor de onderneming is verbonden, zal over het gebruik maken  
van deze mogelijkheden tussen partijen terstond loyaal overleg worden gepleegd. 
 

Artikel 22 

Bedrijfsreglement 
Het in de onderneming van kracht zijnde bedrijfsreglement mag geen bepalingen bevatten, welke in 
strijd zijn met de bepalingen van deze overeenkomst. 

Artikel 23 

Bezwaren- en klachtencommissie 
Geschillen omtrent de uitvoering of interpretatie van de artikelen opgenomen in deze CAO worden 
voorgelegd aan CAO-partijen alvorens zij aan de burgerrechter worden voorgelegd ter beslechting.  

Artikel 24 

Inwerkingtreding en duur der collectieve arbeidsovereenkomst 
Deze overeenkomst treedt in werking op 01 maart 2007 en is aangegaan voor een tijdvak van 24 
maanden en eindigt derhalve op 28 februari 2009 van rechtswege, derhalve zonder dat opzegging is 
vereist. 

Getekend ter respectievelijke woonplaatsen: 

 

Partij ter ene zijde: 

R. Hamers, Mondi Packaging Maastricht NV   
te Maastricht  
 
 
Partijen ter andere zijde: 
 
 
H. Leisink, Algemeen secretaris van het bestuur FNV Kiem 
te Amsterdam 
 
H. Reijnen, bestuurder De Unie  
te Culemborg 



 31

 
 
 Mondi  Packaging  Maastricht NV 
 

BIJLAGE 1 

Functiegroepen  
 
Functie Functieschaal 
  Aanloop Doorloop Uitloop Franchise 
          
Ploegchef F G H   
Algemeen medewerker A B C   
Werkvoorbereider B C D   
Stempelmonteur D E F   
Assistent machinevoerder B C D   
Machinevoerder C D E   
Allround machinevoerder D E F   
Monteur D E F   
Elektricien D E F   
Hoofd Magazijnen F G H   
Heftruckchauffeur B C D   
Administratief medewerker D E F   
Medewerker Bedrijfsbureau E F G   
Specificatiebeheerder E F G   
Systeemanalist F G H   
Transportplanner Functie vervallen 
Meewerkend voorman     F 4%
      

 



 
 

BIJLAGE 2  

Loontabellen 
 

Salarislijst in euro's per 1 juli 2007 2,75% 
verhoging        

1 januari 
2001 

1 april 
2001

1-9-
2001: 

1 januari 
2002

1 maart 
2002

1 april 
2003

1 januari 
2004

1 juni 
2005 

1 maart 
2006 39264  

1,90% 2,00% 2,00% 2,00% 1,50% 2,50% 2,00% 1,25% 1,25% 0,0275  
1,019 1,02 1,02 1,02 1,015 1,025 1,02 1,0125 1,0125 1,0275  

 A B C D  F G H I J 
           

18 1593,83 1591,71 1635,88 1654,09
1669,4

2 1707,54 1754,31 1800,38 1850,77 1789,02

19   1632,52 1677,82 1697,63
1724,4

7 1765,75 1816,21 1866,27 1921,05 1990,60

20    1741,15
1779,5

0 1823,97 1878,14 1932,12 1991,34 2066,19

21     
1834,5

4 1882,18 1940,05 1998,00 2061,62 2141,79
22      1940,38 2001,97 2063,86 2131,90 2217,38
23       2063,88 2129,73 2202,19 2292,98
24        2195,59 2272,46 2368,55
25          2342,75 2444,15

            
           

0 1593,83 1632,52 1677,82 1741,15
1834,5

4 1940,38 2063,88 2195,59 2342,75 2519,73

1 1616,90 1653,62 1702,91 1767,22
1865,8

5 1975,10 2102,54 2241,72 2397,19 2582,38

2 1637,61 1676,59 1727,89 1793,06
1895,7

5 2007,61 2138,95 2284,62 2451,01 2644,12

3 1658,27 1699,22 1751,75 1820,34
1926,9

3 2041,40 2174,06 2330,21 2506,19 2705,83
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4  1724,22 1777,23 1848,92
1958,2

0 2075,05 2211,79 2374,87 2560,07 2770,23

5   1801,76 1876,86
1989,4

1 2109,04 2248,21 2419,52 2615,20 2831,97

6     
2019,3

0 2142,87 2283,31 2465,48 2669,07 2894,99
7      2175,35 2319,74 2510,16 2724,25 2956,75
8       2357,75 2554,79 2778,14 3019,79
9         2599,47 2831,97 3081,52

           
 A B C D E F G H I J 
 
 
Salarislijst in euro's per 1 maart 2008 2,75% verhoging       

1 januari 
2001 

1 april 
2001

1-9-
2001: 

1 januari 
2002

1 maart 
2002

1 april 
2003

1 januari 
2004

1 juni 
2005 38777 39264 39508

1,90% 2,00% 2,00% 2,00% 1,50% 2,50% 2,00% 1,25% 0,0125 0,0275 0,0275
1,019 1,02 1,02 1,02 1,015 1,025 1,02 1,0125 1,0125 1,0275 1,0275

 A B C D  F G H I J 
           

18 1637,66
1635,4

8 1680,87 1699,58
1715,3

3 1754,50 1802,55 1849,89
1901,6

7 1838,22

19   
1677,4

1 1723,95 1744,31
1771,8

9 1814,31 1866,16 1917,59
1973,8

8 2045,34

20    1789,03
1828,4

3 1874,13 1929,79 1985,25
2046,1

0 2123,01

21     
1884,9

9 1933,94 1993,40 2052,94
2118,3

2 2200,69

22      1993,74 2057,02 2120,61
2190,5

3 2278,36

23       2120,63 2188,30
2262,7

5 2356,03

24        2255,97
2334,9

5 2433,68

25          
2407,1

8 2511,36
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0 1637,66
1677,4

1 1723,95 1789,03
1884,9

9 1993,74 2120,64 2255,97
2407,1

8 2589,02

1 1661,37
1699,0

9 1749,74 1815,82
1917,1

6 2029,42 2160,36 2303,37
2463,1

1 2653,40

2 1682,64
1722,7

0 1775,41 1842,37
1947,8

8 2062,82 2197,77 2347,44
2518,4

1 2716,83

3 1703,87
1745,9

5 1799,93 1870,40
1979,9

3 2097,54 2233,85 2394,29
2575,1

1 2780,24

4  
1771,6

4 1826,10 1899,77
2012,0

5 2132,11 2272,61 2440,18
2630,4

7 2846,41

5   1851,31 1928,47
2044,1

2 2167,04 2310,04 2486,06
2687,1

2 2909,85

6     
2074,8

3 2201,80 2346,10 2533,28
2742,4

7 2974,60

7      2235,17 2383,53 2579,19
2799,1

6 3038,06

8       2422,59 2625,05
2854,5

4 3102,83

9         2670,96
2909,8

5 3166,26
           
 A B C D E F G H I J 

 
 



 
 

BIJLAGE 3 
 

Regeling ingeval van ontslag wegens fusie, liquidatie of reorganisatie. 
 

1. De werkgever zal, zodra dat naar zijn oordeel mogelijk is en voordat zulks bekend wordt in de 
eigen onderneming, c.q. aan de eigen werknemers, de vakverenigingen inlichten omtrent fusie, 
liquidatie of reorganisatie van de onderneming of van een deel daarvan. Onder reorganisatie 
van de onderneming, of van een deel daarvan in de zin van deze afspraken wordt verstaan 
zodanige wijziging dat daardoor belangrijke veranderingen ontstaan in de positie van een aantal 
personeelsleden; in de regel zal een zodanige wijziging een incidenteel karakter hebben en 
overplaatsingen binnen dezelfde werksfeer vallen hieronder deswege niet. 

 
2. Eerst nadat met de vakverenigingen overleg is gepleegd is de werkgever, indien hij het ontslag 
 onvermijdelijk oordeelt, tot ontslagaanzegging bevoegd. 
  
3. De rechten ingevolge de wet, collectieve arbeidsovereenkomst en individuele arbeidsovereen-

komst gelden onverkort. 
 
4. Bij ontslag is de werkgever verplicht de navolgende uitkeringen te doen: 

a. Aan iedere werknemer, die wordt ontslagen, uitgezonderd de hierna onder c genoemden, 
een éénmalige uitkering als vergoeding wegens immateriële schade en verlies van 
anciënniteit, waarvan de hoogte als volgt wordt berekend: 

 - voor de eerste 10 dienstjaren: weekloon per dienstjaar; 
 - voor de volgende 10 dienstjaren: 1,25 weekloon per dienstjaar; 
 - voor de daarna volgende 10 dienstjaren: 1,5 weekloon per dienstjaar. 
 
 Voor de 21-jarigen en ouderen, die reeds op 18-jarige leeftijd bij de werkgever in dienst 

waren, tellen de dienstjaren vanaf 18 jaar.  In de andere gevallen tellen alleen de dienstjaren 
na 21 jaar, met dien verstande dat - ook voor werknemers die de leeftijd van 21 jaar nog niet 
bereikt hebben - de minimale uitkering steeds twee weeklonen zal bedragen. Maximaal zal 
de uitkering 52 weeklonen bedragen. Alleen volle dienstjaren in onafgebroken dienstverband 
worden voor de berekening van de uitkering in aanmerking genomen. 

 Betreft het ontslag werknemers, die de leeftijd van 45 jaar hebben bereikt, dan is de 
wettelijke verlengde opzeggingstermijn voor bedoelde werknemers, die ook in de collectieve 
arbeidsovereenkomst is opgenomen, niet toepasselijk in de gevallen dat deze regeling geldt. 

 
b. Uitkering ineens als aanvulling tot het netto salaris op WW en eventueel lager salaris in 

nieuwe dienstbetrekking: 
 - voor werknemers van 40 t/m 49 jaar met 10 dienstjaren of minder gedurende 13 weken; 
 - voor werknemers van 50 t/m 57,5 jaar met 10 dienstjaren of minder gedurende 26 weken; 

- voor werknemers van 57,5 t/m 64 jaar met minder dan 20 dienstjaren gedurende 52 weken 
(echter maximaal tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd). 

 Op het aantal aanvullingsweken wordt het aantal weken schadeloosstelling in mindering 
gebracht. Voorbeeld: werknemer van 45 jaar met 2 dienstjaren ontvangt 2 weeklonen 
schadeloosstelling en de aanvulling gedurende 13-2 = 11 weken. 

 
c. Aan alle werknemers van 57,5 jaar en ouder, die meer dan 20 dienstjaren hebben, een 
 zodanige afscheidspremie te berekenen op basis van aanvullingen op wettelijke uitkeringen 
 en inkomsten uit arbeid, dat zij tot hun 65ste jaar verzekerd zijn van het inkomen zoals dat 
 op het ogenblik van hun ontslag bedroeg. 

 De werkgever is in deze gevallen bovendien verplicht zijn aandeel in de pensioenpremie 
door te betalen waarbij rekening wordt gehouden met eventueel elders nog te verwerven 
pensioenrechten, onder handhaving van de pensioengrondslag ten tijde van het ontslag. 
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 d. Indien tussen partijen overeenstemming wordt bereikt over een nieuwe CAO, waarbij 
 verhogingen van salarissen en toeslagen tot stand komen, zal de afscheidspremie, 
genoemd onder lid 4, sub c, met dezelfde bedragen of percentages moeten worden verhoogd  
  gedurende verhoogd gedurende de periode waarover voor betrokken werknemers recht op  
  deze afscheidspremie bestaat. 

 
5. De onder 4 genoemde verplichting van de werkgever bestaat slechts, indien het ontslag een 

rechtstreeks gevolg is van fusie, liquidatie of reorganisatie; voor ontslagen meer dan één jaar 
na effectuering van een fusie, moet het rechtstreeks verband door de werknemer worden 
aangetoond. 

 Ingeval van besluit tot stopzetting van een bedrijf dat in staat van faillissement is verklaard, zijn 
de onder 4a bedoelde uitkeringen ook verschuldigd indien de werknemer onmiddellijk of na 
opzegging, al dan niet krachtens ontslagvergunning, tijdens deze opzeggingstermijn elders een 
nieuwe dienstbetrekking aanvaardt, met het doel de schade voor de boedel te beperken. 

  
6. Voor de onder 4 genoemde uitkeringen komen niet in aanmerking: 

-  werknemers, die naar het oordeel van de door de terzake ingestelde Begeleidingscommissie,  
redelijk aanbod van de werkgever tot passend werk in dezelfde plaats van vestiging van het 
bedrijf weigeren; 

 - werknemers, die vóór de aanzegging van het ontslag zelf opzegden; 
 - werknemers, die de 65-jarige leeftijd hebben bereikt; 
 - werknemers, van wie aangetoond kan worden dat niet de fusie, liquidatie, doch andere 

oorzaken redenen zijn tot ontslag. 
 
7.  a. Bij overplaatsing zal in principe het totaal aan arbeidsvoorwaarden (daaronder begrepen de 

diensttijdentoeslagen en extra vakantiedagen) voor de werknemer moeten worden gehand-
haafd en de werknemer moet worden gegarandeerd dat bij ontslag wegens slapte op een 
later tijdstip, alsnog een vergoeding wordt verstrekt over anciënniteitverlies, groot één 
weekloon per dienstjaar, met een maximum van dertien weeklonen. 

 Tevens wordt in overleg met de vakvereniging een redelijke vergoeding vastgesteld, voor de 
extra kosten, die de werknemer als gevolg van de overplaatsing heeft. 

        b. Voor uitkeringen, genoemd onder 4 komen ook in aanmerking de werknemers: 
- die overplaatsing niet accepteren omdat het onder a genoemde niet kan worden 

gerealiseerd en die derhalve worden ontslagen; 
- die op redelijke gronden bezwaar hebben tegen overplaatsing en uit dien hoofde de  

arbeidsovereenkomst zelf willen beëindigen; 
- wier arbeidsvoorwaarden bij functiewijziging niet kunnen worden gehandhaafd en 

daardoor eveneens voor ontslag in aanmerking komen; 
- die binnen een jaar na overplaatsing of functiewijziging wegens aanpassingsmogelijk-

heden worden ontslagen. 
 
Indien een werknemer binnen één jaar na zijn overplaatsing of functiewijziging tengevolge 
van aantoonbare aanpassingsmogelijkheden de arbeidsovereenkomst zelf wil beëindigen, 
zal de  terzake ingestelde Begeleidingscommissie een regeling voorstellen. 
 Bestaat er verschil van inzicht ten aanzien van aanpassingsmoeilijkheden, dan beslist de 
terzake ingestelde Begeleidingscommissie. 

 
      c. Indien de overgeplaatste werknemer gedurende zijn dienstverband bij een andere vestiging 

van het bedrijf c.q. concern ontslagen wordt in verband met een volgende fusie, liquidatie of 
reorganisatie, zullen voor de berekening van de hoogte van de uitkering, bedoeld onder 4, al 
de dienstjaren, die de betrokken werknemer in de eerste en tweede vestiging van het bedrijf 
heeft vervuld, tezamen in aanmerking worden genomen. 

 
8. Indien nieuwe wettelijke bepalingen op dit gebied van kracht worden (verplichte uitkeringen, 

verhogingen WW-uitkering, verlenging opslagtermijnen, enz.) wordt door partijen bij de 
collectieve arbeidsovereenkomst voor Mondi Packaging Maastricht NV onder ogen gezien of 
deze regeling wijziging behoeft, waarbij er van wordt uitgegaan dat de totale rechten van de 
werknemer ongewijzigd blijven. 
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BIJLAGE 4 
 

Protocol 
 
behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor Mondi Packaging Maastricht NV 
voor de periode 01 maart 2007 tot 01 maart 2009 
 
a. Prepensioen / Pensioen 

De wijzigingen die per 1 januari 2006 van kracht worden in de regelingen van het Bedrijfstak-
pensioenfonds voor het Kartonnage – en Flexibele Verpakkingsbedrijf zijn integraal van 
toepassing op Mondi Packaging Maastricht. 
 
Afgesproken is om de opbouw van het prepensioen met ingang van 1 januari 2006 te laten 
vervallen en de opbouw van het ouderdomspensioen te verhogen prepensioen 'verslepen' naar 
het ouderdomspensioen op voorwaarde dat dit kosten neutraal dient te geschieden. 
De spilleeftijd van uittreden wordt 65 jaar. De totale premie voor het jaar 2006 bedraagt 23.75% 
van de pensioengrondslagsom. 
 
De bestaande premieverdeling van het prepensioen en de bestaande premieverdeling van het 
ouderdomspensioen wordt ten gevolge van de gemaakte afspraak gewijzigd en wordt als volgt 
vastgesteld: 
De premie zal voor 51 % voor rekening van de werkgever zijn en voor 49% voor rekening van 
de werknemer. 
 
Als gevolg van het kostenneutraal verslepen zal de franchise van € 18.516,- verlaagd worden 
naar € 14.755,- (bedragen 2005) en zal het opbouwpercentage per dienstjaar met ingang van 
1 januari 2006 verhoogd worden van 1.75% naar 2.15%. 
 
In verband met het handhaven van een VUT -regeling voor werknemers die op 1 januari 2005 
55 jaar en ouder zijn, zal de bestaande prepensioen- en ouderdomspensioenregeling voor deze 
werknemers gehandhaafd worden. 
 
De werkgevers- en werknemerspremies 2006 zijn gelijk aan de premies 2005. 

 
b. VUT 

De VUT-CAO zal per 1 januari 2006 gewijzigd worden. 
Er wordt gebruik gemaakt van de volgende VUT-overgangsmaatregel binnen de bestaande 
financiële mogelijkheden: 
 
Geboortejaar 
1945    VUT-leeftijd 61 jaar (was 60,75 jaar) 
1946    VUT-leeftijd 61.5 jaar (was 61 jaar) 
1947    VUT-leeftijd 61.75 jaar (was 61.25 jaar 
1948    VUT-leeftijd 62 jaar (was 61,5 jaar) 
1949    VUT-leeftijd 62 jaar (was 61.75 jaar) 

 
De hoogte van de VUT-uitkering blijft ongewijzigd ten opzichte van de huidige regeling en 
is derhalve een aanvulling tot 80% van het salaris bovenop het opgebouwde prepensioen. 

 
De kosten voor de affinanciering van de VUT-regeling bedragen volgens een prognose tot en 
met 2011 jaarlijks 4,3% van de loonsom en voor de jaren 2012,2013 en 2014 2% van de 
loonsom, derhalve zal volgens de huidige inzichten met ingang van 1 januari 2012 
2,3 % vrijvallen en vanaf 1 januari 2015 4,3 % vrijvallen, aangezien op dat moment de VUT-
regeling incl. overgangsmaatregel afgefinancierd is. CAO-partijen hebben afgesproken dat te 
zijner tijd nadere afspraken gemaakt zullen worden over deze vrijvallende ruimte en dat deze 
aangewend zullen worden voor arbeidsvoorwaardelijke arrangementen zoals voor levensloop 
of pensioen. 
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Verlaging ploegentoeslagen per 1 maart 1991 
De werknemers in ploegendienst vóór en op 1 maart 1991 krijgen het verschil tussen de geldende 
toeslagen genoemd in de CAO 1991/1993 en de CAO 1990 bij dezelfde ploegendienst als een 
persoonlijke toeslag bij het maandsalaris. Deze toeslag wijzigt bij iedere verandering van het salaris 
en de van toepassing zijnde ploegentoeslagregeling. 
 
Kinderopvang / dagopvang / na-buitenschoolse opvang 
Overeengekomen is de wettelijke regeling te volgen. 
 
Functie-indeling 
Voor eind van het onderhavige contract zullen de functies genoemd in bijlage 1 op basis van het 
ORBA-indelingssysteem, of een vergelijkbaar systeem, worden ingedeeld, geschrapt of nieuwe 
worden toegevoegd.  
- Medewerkers die, conform het ORBA-indelingssysteem, onder niveau worden betaald, krijgen 

met terugwerkende kracht compensatie over de laatste 2 jaren. 
- Medewerkers die, boven de bovenste mediaan conform het ORBA-indelingssysteem geclassi-

ficeerd zijn, krijgen een persoonlijke toeslag voor het deel boven de mediaan. Het basissalaris 
volgt de CAO loonontwikkeling met 100% en de persoonlijke toeslag voor 50% van de 
loonstijging op enig moment. 

 
Jubileumuitkering 
Bij een jubileum van een 25- en 40-jarig dienstverband krijgt men een belastingvrije uitkering, 
(rekening houdend met wettelijke regeling en wettelijk maximum). Bij een dienstverband van 12.5 
jaar ontvangt de medewerker een cadeaubon van € 50,=. 
  
Loon buiten CAO-ers 
Vanaf 1 maart 2003 zullen geen buiten-CAO arbeidsovereenkomsten meer worden afgesloten 
behoudens EXCO-functies en directie. Toekomstig te sluiten arbeidsovereenkomsten zullen, functie-
onafhankelijk onder de CAO vallen. 
 
De huidige, buiten-CAO arbeidsovereenkomsten zullen op basis van natuurlijk verloop decimeren en 
volgen de CAO wat betreft loonontwikkeling en voor die gevallen waar het buiten CAO contract niet 
in voorziet. 
 
Prestatiebeloning 
In operationele afdelingen wordt de bestaande bonus, die gekoppeld is aan de output, vastgesteld 
op € 4,- per dag. Uitbetaling zal geschieden per eind december. De target ingaande 01-07-2005 is 
vastgelegd op een output van 420000 kwalitatief goede zakken per dag. 
Voor een output van 450000 kwalitatief goede zakken per dag is een prestatiebonus vastgesteld van 
€ 5,- per dag.  
Voor een output van 500000 kwalitatief goede zakken per dag is een prestatiebonus vastgesteld van 
€ 6,- per dag.  
Voor de eerste 6 maanden van 2005 geldt de oude prestatiebonus-regeling 
Deze beloning geldt voor alle vaste medewerkers. 
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Fiscaal faciliteren vakbondscontributie 
Werkgever is bereid voor zover en voor zolang dit is toegestaan medewerking te verlenen om de 
vakbondscontributie fiscaal te faciliteren. 
Alle eventuele (negatieve) gevolgen hiervan komen ten laste van werknemer. Te zijner tijd zal een 
procedure afspraak hierover vastgesteld worden. 
 
CAO à la carte 
a. Indien daarover overeenstemming bestaat tussen de werkgever en Ondernemingsraad kunnen 

op ondernemingsniveau schriftelijke afspraken worden gemaakt over een arbeidsvoorwaar-
denpakket op maat. 

b. Dit keuzepakket mag niet in strijd zijn met de wet en slechts onderdelen van de CAO betreffen 
die 'toegekend' worden aan de individuele werknemer, waarbij de zogeheten collectieve rege-
lingen zoals: WIA-hiaat, Spaarloonregeling en VUT- en pensioenregeling buiten be-schouwing 
dienen te blijven. 

c. Toepassing van (onderdelen) van dit pakket kan slechts op verzoek en na instemming van de 
werknemer. 

d. De keuze die de werknemer maakt mag de standaard arbeidsduur van 1872 uur op jaarbasis 
niet aantasten. 

e. Rechten die over het kalenderjaar heen lopen dienen financieel extern gezekerd te worden, 
voorzover mogelijk vanuit betaalbaarheid daarvan. 

 
Nieuwe arbeidstijdenwet 
Werkgever zal eventuele, noodzakelijke wijzigingen m.b.t. arbeidstijden bespreken met de OR. 
Huidige arbeidsduur is hierbij uitgangspunt.  
 
Gezondheidsmanagement 
Door beide partijen wordt het belang hiervan ingezien. Werkgever zal het bestaande beleid 
voortzetten en daar waar nodig aanscherpen. 
 
Arbo-catalogus 
Mondi zal het sectoroverleg Kartoflex afwachten en indien de Arbo-catalogus op branche niveau 
gereed is zal Mondi deze bestuderen en bij toepasselijke punten deze overnemen. 
 
Stageplaatsen 
Werkgever zal zich inspannen om ieder jaar minimaal 2 stageplaatsen in te vullen. 
 
Werkgeversbijdrage 
Deze (artikel 2 CAO) wordt gedurende de looptijd van deze CAO voortgezet. 
 
Verkoop ADV-dagen 
Niet-collectief vastgestelde ADV-dagen kunnen door werknemer worden “verkocht” voor eind 
november van dat jaar. 
 
Levensfase bewust personeelsbeleid 
Er zal een studie plaatsvinden naar levensfasebewust personeelsbeleid. 
 
 
 


