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als partij ter ene zijde 
 
 
en 
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De Unie te Culemborg 
 
 
 
elk als partij ter andere zijde 
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HOOFDSTUK 1 
 
Algemene bepalingen 
 
 
Artikel 1 
 
BEGRIPSBEPALINGEN 
 
In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 
 
a. Werkgever: Koninklijke Nedalco BV. 
     
b. Vakverenigingen: elke onder partijen anderzijds genoemde organisatie. 
 
c. Werknemer: iedere mannelijke of vrouwelijke werknemer in dienst van werkgever. 
 
d. 1. Vaste werknemer: de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 
  2. Vaste deeltijdwerker: de vaste werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, 
    met een kortere arbeidsduur dan genoemd in art. 7 van deze CAO. 
 
e. Functievolwassen werknemer: de werknemer, in de leeftijd van 22 jaar of ouder, die tenminste 

de in de salaristabel bij de 0-functieperiodiek genoemde leeftijd heeft bereikt. 
 
f. Jeugdige werknemer: de werknemer, die nog niet de leeftijd van 22 jaar heeft bereikt. 
 
g. Functiegroepen: de in bijlage B. van deze CAO op grond van de functiewaardering opgenomen 

indeling van de functies in groepen. 
 
h. Salarisgroep: de bij de functiegroep behorende salarissen. 
 
i. Functieperiodiek: het verschil tussen de in een salarisgroep vermelde salarisbedragen. 
 
j. Maandsalaris: het voor een werknemer geldende in de salaristabellen vermelde bedrag. 
 
k. Maandinkomen: het maandsalaris vermeld in de salaristabellen, vermeerderd met de in artikel 12 

lid 4, artikel 13, artikel 14 lid 2 en artikel 16 genoemde toeslagen, voor zover deze van 
toepassing zijn. 

 
l. Uursalaris: 0,574 % van het maandsalaris. 
 
m. Uurinkomen: 0,574 % van het maandinkomen. 
 
n.  Personeelsvertegenwoordiging: de op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) bij 

de werkgever ingestelde ondernemingsraad  (OR) . 
 
o. Gehandicapte werknemer: de gehandicapte werknemer in de zin van de wet WIA. 
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Artikel 2 
 
VERPLICHTINGEN 
 
A. Partijen verplichten zich: 
  1. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende of daarmee samenhangende verplichtingen te 

goeder trouw na te komen. 
 
   2. Gedurende de duur van deze overeenkomst generlei actie te voeren of te steunen - ook niet 

van derden - welke ten doel heeft wijziging te brengen in het bepaalde in deze overeenkomst 
op andere wijze dan in art. 4 neergelegd. 

 
   3.  Ieder voor zich met hun ten dienste staande middelen medewerking te verlenen tot 

ongestoorde voortzetting van het bedrijf. 
 
B. 1. Partij enerzijds verplicht zich ten aanzien van degenen, wier functie niet voorkomt in de 

functiegroepenlijst, tenminste de beleidslijn te volgen ten aanzien van de secundaire 
voorwaarden vermeld in deze overeenkomst. 

 
  2. Partij enerzijds verplicht zich met partijen anderzijds overleg te plegen en eerst na 

overeenstemming werknemers in dienst te nemen onder voorwaarden welke afwijken van de 
bepalingen van deze overeenkomst. 

 
C. 1. Werknemer verplicht zich geheimhouding te bewaren over aangelegenheden waarvan hij 

weet of redelijkerwijze moet vermoeden dat kennisneming daarvan door derden de belangen 
van zijn werkgever, diens werknemers of relaties kan schaden. 

   Deze geheimhoudingsverplichting blijft tot een jaar na beëindiging van het dienstverband 
voortbestaan. 

 
  2. Werknemer verplicht zich, voor zover dit redelijkerwijze kan worden verlangd, alle door of 

namens werkgever opgedragen werkzaamheden met inachtneming van de daarbij verstrekte 
aanwijzingen en voorschriften uit te voeren. 

 
  3. Indien hij tegen betaling arbeid voor anderen dan werkgever wenst te verrichten, is 

werknemer verplicht werkgever daarvan op de hoogte te stellen. Werkgever is gerechtigd 
om, indien hij van mening is dat inwilliging van deze wens tot gevolg zal hebben dat 
werknemer de hem door werkgever opgedragen taak niet langer naar behoren zal kunnen 
vervullen, deze inwilliging te weigeren. 

 
 
Artikel 3 
 
3.1  WERKGELEGENHEID 
 
a. Werkgever zal tijdens de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst niet overgaan tot 

collectief ontslag van vaste werknemers, die op het moment van afsluiting ervan in dienst zijn 
resp. tijdens de duur ervan worden aangenomen, tenzij aantoonbare bijzondere omstandigheden 
hiertoe noodzaken. In dat geval zal hij hiertoe niet besluiten dan na overleg met de 
vakverenigingen. 

  In dit overleg zal met name aandacht worden besteed aan eerder genoemde omstandigheden. 
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b. Ingeval overgegaan zal moeten worden tot collectief ontslag van vaste werknemers, zal 
werkgever voor de ontslagaanzegging in overleg treden met de vakverenigingen omtrent de voor 
betrokken werknemers uit die wijziging voortvloeiende gevolgen 

 
3.2  WET WIA  
 
Met inachtneming van het bepaalde in de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten 
(WGA) van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), zal de werkgever bij  
de aanstellingen en tewerkstelling zoveel als redelijkerwijs mogelijk is gelijke kansen bieden aan  
gehandicapten en niet-gehandicapten. Werkgever zal er naar streven gehandicapte werknemers op  
passende wijze te werk te stellen. 
 
Werkgever zal in overleg met de OR nadere invulling geven aan procedures in deze, 
verband houdend met de uitvoering van de wet WIA.  
 
In dit kader zal ook worden bekeken welke arbeidsplaatsen als zodanig kunnen worden aangeduid en  
welke voorzieningen daartoe zouden kunnen worden getroffen. 
 
3.3  INFORMATIE 
 
Werkgever zal de vakverenigingen tenminste 1 maal per jaar informeren omtrent de algemene gang 
van zaken, waaronder begrepen technologische ontwikkelingen in de onderneming. Hierbij zullen met 
name ontwikkelingen op het gebied van de werkgelegenheid ter sprake komen, waarbij zowel 
aandacht zal worden gegeven aan het te verwachten aantal arbeidsplaatsen als aan afwijkingen ten 
opzichte van eerder uitgesproken verwachtingen. 
 
3.4  VACATURES 
 
Rekening houdend met de taak en de positie van de ondernemingsraad en met de uitgangspunten van 
een normale bedrijfsvoering, zal werkgever: 
 
a. Bij het vervullen van vacatures binnen de onderneming, waarin het promotiebeleid niet kan 

voorzien, werknemers in die onderneming bij voorrang in de gelegenheid stellen hiernaar te 
solliciteren. 

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

volledige en deeltijd vacatures melden c.q. afmelden aan het desbetreffende Centrum voor Werk 
en Inkomen (CWI). 

 
c. Als onderdeel van het totale sociale beleid in de onderneming speciale aandacht schenken aan de 

tewerkstelling van werknemers uit de zogenaamde zwakke groeperingen op de arbeidsmarkt 
(oudere, jongere en gehandicapte werknemers), alsook aan hun arbeidsomstandigheden. 

 
d. Het gebruik maken van door uitzendbureaus bemiddelde uitzendkrachten tot het uiterste 

beperken. In situaties waarin dit onvermijdelijk is, zal de OR hierover worden geïnformeerd en 
geraadpleegd; overigens onverminderd de bevoegdheid van de vakbonden hierover inlichtingen 
te vragen. 

 
3.5  INGELEENDE ARBEIDSKRACHTEN 
 
a. Werkgever draagt in zijn onderneming zonder voorafgaand overleg met de OR aan ingeleende 

arbeidskrachten, niet vallend onder de bepalingen van een collectieve arbeidsovereenkomst, 
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geen werkzaamheden op, welke naar hun aard door de werknemers in zijn dienst plegen te 
worden verricht; een en ander voor zover die werkzaamheden niet van een dergelijke omvang 
zijn dat verwacht mag en kan worden dat deze met het dan bestaande werknemersbestand onder 
normale werkcondities niet tijdig, zulks gemeten naar de normen van een behoorlijke en 
efficiënte bedrijfsvoering, uitgevoerd kunnen worden. 

   
  Werkgever laat evenmin toe, dat deze werkzaamheden door ingeleende arbeidskrachten 

gedurende een langere ononderbroken periode dan zes maanden worden verricht. 
  Onder "ingeleende arbeidskracht" wordt in dit verband verstaan de natuurlijke persoon, die 

anders dan ter uitvoering van respectievelijk in het kader van een door werkgever met een derde 
gesloten aannemingsovereenkomst, werkzaamheden verricht in de onderneming van werkgever 
met wie hij geen dienstverband heeft aangegaan. 

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

gestelde in lid 3.4a. voorafgaand overleg met de OR vereist is, zal daarover ook periodiek nadere 
informatie worden verstrekt aan de OR. 

   
  Hierbij zal de werkgever de OR inlichten over: 
  -naam en adres van de uitlener(s); 
  -aard en geschatte duur van de werkzaamheden; 
  -de arbeidsvoorwaarden van deze ingeleende arbeidskrachten; 
  -het aantal ingeleende arbeidskrachten. 
 
3.6  ORGANISATIEBUREAUS 
 
Werkgever zal - behoudens indien zwaarwichtige bedrijfsbelangen zich hiertegen verzetten - zodra 
besloten is een opdracht te geven aan een extern organisatiebureau, de vakverenigingen en de 
Ondernemingsraad hierover informeren onder mededeling van de voorgenomen opdracht aan dat 
organisatiebureau en de vakverenigingen en de OR in de gelegenheid stellen hierover hun visie 
kenbaar te maken. 
 
3.7  FUSIE - REORGANISATIE - SLUITING 
 
a. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit de SER-fusie gedragsregels, dient de 

werkgever die overweegt: 
  - een fusie aan te gaan; 
  - een bedrijf of bedrijfsonderdeel te sluiten en/of; 
  - de personeelsbezetting ingrijpend te reorganiseren; 
  bij het nemen van zijn beslissing de sociale consequenties te betrekken. 
 
b. In verband daarmee zal werkgever, zo spoedig als de noodzakelijke geheimhouding dit mogelijk 

maakt, de vakverenigingen inlichten over de overwogen maatregelen en met hen overleg plegen 
over de wijze waarop de OR en de werknemers zullen worden voorgelicht. 

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

werknemers of een aantal werknemers voortvloeiende gevolgen bespreken met de 
vakverenigingen en de OR. 

 
d. Indien de hierboven genoemde gevolgen voor alle of een aantal werknemers zijn te verwachten, 

zal werkgever in overleg met de vakverenigingen een sociaal plan opstellen waarin wordt 
aangegeven met welke belangen van werknemers in het bijzonder rekening dient te worden 
gehouden en welke voorzieningen in verband daarmede kunnen worden getroffen. 
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  De OR zal bij het opstellen van het sociaal plan mede betrokken moeten worden en tijdig in de 
gelegenheid gesteld dienen te worden daaromtrent te adviseren. 

  In verband hiermede zal, indien de vakverenigingen zulks verzoeken, hierbij tevens het inzicht 
van het desbetreffende CWI worden gevraagd inzake de plaatsbaarheid van betrokken 
werknemers. 

 
  Ingeval te verwachten is dat daarbij beëindiging van het dienstverband zal plaatsvinden in een 

omvang die gevolgen heeft voor de plaatselijke arbeidsmarkt, zal in het overleg tussen de 
werkgever en vakverenigingen de vraag worden betrokken of het wenselijk is terzake advies van 
de desbetreffende CWI te vragen. 

  Ten aanzien van dit sociaal plan verdienen de volgende onderwerpen aandacht: 
 
  Ingeval herplaatsing binnen de onderneming mogelijk is, onder andere: 
  - her-, om- en bijscholing; 
  - verhuizing; 
  - overgang van pensioenverzekering en ziektekostenverzekering; 
  - afwikkeling van verleende voorschotten en leningen; 
  - studiekostenregelingen; 
  - huurwoningen; 
  - gratificatie- en winstdelingsregelingen; 
  - loon- en salarisherzieningen. 
 
  Ingeval beëindiging van het dienstverband onvermijdelijk is, onder andere: 
  - verzuim voor sollicitatie; 
  - reiskosten voor sollicitatie; 
  - bemiddeling bij andere werkgever; 
  - inschakeling van CWI; 
  - verhuizing; 
  - pensioenverzekering en ziektekostenverzekering; 
  - afwikkeling van verleende voorschotten en leningen; 
  - studiekostenregelingen; 
  - huurwoningen; 
  - gratificatie- en winstdelingsregelingen; 
  - concurrentiebeding; 
 
  alsmede, 
 
  financiële schadeloosstellingen op de wettelijke uitkeringen c.q. op het nieuwe loon voor de 

werknemers die niet aansluitend aan het dienstverband, elders vervangende c.q. in beloning 
gelijkwaardige arbeid kunnen vinden; duur en hoogte van deze regelingen dienen te worden 
afgestemd op leeftijd en diensttijd van de betrokken werknemers. 

  De genoemde financiële regelingen in een sociaal plan komen ten laste van de betrokken 
onderneming voor zover daarin niet wordt voorzien door een wettelijke regeling. 

 
3.8  VEILIGHEID EN KWALITEIT VAN DE ARBEIDSPLAATS 
 
a. Werkgever zal alle maatregelen nemen, welke redelijkerwijs nodig geacht kunnen worden voor 

de veiligheid in zijn onderneming. Ter bevordering van de veiligheid en mede ter uitvoering van 
wettelijke voorschriften, zal de werkgever in samenwerking met de OR, regelingen opstellen. 

  Alle milieuhygiënische aspecten, verbonden aan het productieproces, kunnen in de OR aan de 
orde worden gesteld en werkgever zal maatregelen, die dienaangaande genomen dienen te 
worden, zo mogelijk in overleg met de OR uitvoeren. 
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b. Werkgever is gehouden zodanige aandacht aan de arbeidsomstandigheden te besteden, dat er 

sprake zal zijn van een zo veilig, gezond en menselijk mogelijke arbeidsplaats. 
  Daar waar dit nodig is, zullen zodanige maatregelen worden getroffen dat bovenstaande 

gerealiseerd kan worden. 
 
c. Werkgever zal nieuwe werknemers voor de aanvang van hun dienstverband, voorlichten over de 

arbeidsomstandigheden in de werksituatie. 
 
d. Iedereen in de onderneming zal eigen veiligheid en die van anderen naar vermogen bevorderen, 

de voorschriften en de ter uitvoering daarvan gegeven nadere aanwijzingen opvolgen. 
Werknemer zal de voorgeschreven beveiligingen toepassen en de persoonlijke 
beschuttingsmiddelen gebruiken. 

 
e. In de situatie waarin onmiddellijk gevaar dreigt dient werknemer alarm te slaan en binnen zijn 

mogelijkheden en bevoegdheden passende maatregelen te treffen. 
 
3.9  DEELTIJDARBEID 
 
Rekening houdend met de uitgangspunten van een normale bedrijfsvoering, zal werkgever bevorderen 
deeltijdarbeid mogelijk te maken in de onderneming. 
 
3.10  SOCIAAL BELEID 
 
a. Werkgever zal de door hem gehanteerde uitgangspunten normen en regels voor het sociale 

beleid schriftelijk formuleren en motiveren. 
 
b. Deze beleidsformulering zal onder meer plaatsvinden ten aanzien van: 
  - werkgelegenheid, het aantal arbeidsplaatsen en de verwachtingen daaromtrent; 
  - promotiebeleid en loopbaanontwikkeling; 
         - vacature-, aanstellings- en ontslagbeleid; 
  - opleidingsbeleid, beoordelingsbeleid. 
 
c. Ter beoordeling van de beleidsuitgangspunten en het gevoerde sociale beleid in de onderneming, 

verstrekt werkgever tenminste 1 maal per jaar een Sociaal Jaarverslag, waarin de uitgangspunten 
zijn opgenomen alsmede de feitelijke gegevens. 

 
d. Werkgever zal dit verslag toezenden aan de vakverenigingen en, op aanvraag, aan ieder 

personeelslid een verslag ter beschikking stellen. 
 
3.11  MEDISCHE VERZORGING 
 
In het belang van de gezondheid van werknemer, zal werkgever - in overleg met de 
Ondernemingsraad - zo mogelijk in samenwerking met de aan de onderneming, vestiging of fabriek 
verbonden Arbo-dienst die maatregelen op het gebied van de bedrijfsgeneeskunde treffen die 
noodzakelijk geacht worden. 
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Artikel 4 
 
DUUR EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST 
 
a. Duur 
  Deze overeenkomst is aangegaan voor de termijn van 16 maanden, beginnende op 1 januari 

2006 en eindigend op 30 april 2007 van rechtswege zonder dat opzegging vereist is. 
 
b. Werkingssfeer 
  Deze CAO is van toepassing op de werknemers in de salarisschalen 1 tot en met 14, behalve en 

indien van toepassing, die werknemer geplaatst is in een functie direct rapporterend aan de 
directie dan wel het MT, en voorts indien deze werknemer op basis van vrijwilligheid, een 
individuele arbeidsovereenkomst met werkgever is overeengekomen. 

 
c. Tussentijdse wijziging 
  Indien een van de partijen tijdens de duur van deze overeenkomst wijziging van salarissen 

noodzakelijk of gewenst acht, is zij bevoegd om in de maand september of in de maand januari 
aan de wederpartij voor te stellen daarover te onderhandelen en is de wederpartij gehouden over 
de voorgestelde wijziging te onderhandelen. Indien werkgever buiten de genoemde maanden 
wijziging van salarissen noodzakelijk acht, dan kunnen deze slechts na overleg met de 
vakverenigingen ingevoerd worden. Indien partijen niet tot overeenstemming komen in de 
maand volgende op de maand waarin de wijzigingsvoorstellen zijn gedaan, dan is deze 
overeenkomst van rechtswege ontbonden op het tijdstip van drie maanden nadat de 
wijzigingsvoorstellen bij aangetekend schrijven waren ingezonden. 
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HOOFDSTUK 2 
 
Arbeidsverhouding 
 
Artikel 5 
 
INDIVIDUELE ARBEIDSOVEREENKOMST 
 
5.1 Werkgever gaat met iedere werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst aan, waarbij, met 

in achtneming van het gestelde in artikel 4 lid b (werkingssfeer), deze collectieve 
arbeidsovereenkomst van toepassing wordt verklaard. 

 
5.2 In de hier bedoelde arbeidsovereenkomst wordt tussen werkgever en werknemer tenminste het 

volgende vastgelegd: 
  a. De datum van indiensttreding. 
  b. De aard van het dienstverband, te weten 
   - voor onbepaalde tijd of  
   - voor bepaalde tijd of 
   - voor werkzaamheden van tijdelijke aard of 
   - voor het verrichten van een bepaald karwei. 
   Indien in de individuele overeenkomst niet één van de hiervoor genoemde 4 mogelijkheden 
    vermeld zou zijn, dan wordt zij geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan. 
  c. De eventueel overeengekomen proeftijd. 
   Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst geldt een proeftijd van 2 maanden, tenzij korter 
    wordt overeengekomen, in welke periode de arbeidsverhouding zowel door werkgever als 
   door werknemer zonder inachtneming van een opzegtermijn kan worden verbroken. 
  d. De overeengekomen functie(s) en standplaats. 
  e. De indeling en het daarbij overeengekomen maandsalaris, alsmede de eventuele toeslagen als  
      bedoeld in de artikelen 13 en 14. 
  f. Bijzondere - niet in deze CAO geregelde - afspraken. 
  g. De wederzijds in acht te nemen opzegtermijn, tenzij anders wordt overeengekomen. 
 
  Wijziging van één van bovenstaande tussen werkgever en werknemer vastgelegde punten dient 

schriftelijk te worden bevestigd. 
 
5.3 Werkgever zal aan de vaste werknemer als genoemd in artikel 1, een exemplaar van deze 

collectieve arbeidsovereenkomst uitreiken. 
 
Artikel 6 
 
BEEINDIGING VAN  DE ARBEIDSOVEREENKOMST, OPZEGGING EN ONTSLAG 
 
a. De termijn van opzegging, bij een individuele arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, 

bedraagt tenminste 1 maand, onverminderd de bepalingen van het BW. 
 
b.      De werknemer die op 31 december 2004 55 jaar of ouder was kan gebruik maken van 

vervroegde uittreding op de dag dat de FO-leeftijd wordt bereikt. De geldende FO- en OP-
regelingen blijven voor deze werknemer onverkort van toepassing. 

 
c. Voor de werknemers eindigt de arbeidsverhouding zonder dat enige opzegging vereist is op de 

dag dat de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar) wordt bereikt.
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HOOFDSTUK 3 
 
Arbeidsduur en arbeidstijden 
 
 
Artikel 7 
 
ARBEIDSDUUR 
 
7.1 De normale arbeidsduur bedraagt 40 uur per week. Met ingang van 1 januari 1998 is de 

arbeidsduur in dagdienst teruggebracht met 138 uur op jaarbasis. 
 
7.2 Voor de verschillende diensten bedraagt de normale arbeidsduur: 
  a. in dagdienst gemiddeld 40 uur per week over een periode van 4 weken; 
  b. in de 5-ploegendienst 33,6 uur gemiddeld per week op jaarbasis, waarbij maximaal 8 uur per 
    roosterdag wordt gewerkt. 
  c. in de 8-ploegendienst 35 uur gemiddeld per week op jaarbasis, waarbij maximaal 8 uur per 

roosterdag wordt gewerkt. 
 
7.3 De werknemer die normaliter in een volledig dienstverband arbeid in dagdienst verricht heeft 

(met in achtneming van het gestelde in bovengenoemd artikel 7.1) op jaarbasis recht op 17,25 
ADV-dagen.  
 
Voor de werknemer in een volledig dienstverband, die volgens een 5-ploegendienst rooster (met 
in achtneming van het gestelde in bovengenoemd artikel 7.2. lid b) arbeid verricht, zijn alle 
ADV-uren in het rooster opgenomen.  

   
  De werknemer die in een volledig dienstverband, volgens een 8-ploegendienst rooster (met in 

achtneming van het gestelde in bovengenoemd artikel 7.2. lid c) arbeid verricht heeft op 
jaarbasis recht op 2 ADV-dagen 

 
  Voor werknemers die in deeltijd zoals in de individuele arbeidsovereenkomst overeengekomen 

werken, hebben ten opzichte van de arbeidsduur van een fulltime werknemer, na rato recht op 
ADV-dagen.  

 
7.4   Voor werknemers van 57 jaar en ouder met een dienstverband voor onbepaalde tijd bestaat de 

mogelijkheid, in het kader van het sociaal beleid en participatie verhogende maatregelen - los 
van de vakantieregeling – op basis van vrijwilligheid, minder uren te werken. Per leeftijdsjaar 
kan de arbeidsduur verminderd worden met:  

  - 32 uur voor 57-jarigen; 
  - 64 uur voor 58-jarigen; 
  - 96 uur voor 59-jarigen; 
  - 160 uur voor 60-jarigen; 
  - 192 uur voor 61-jarigen; 
  - 256 uur voor 62-jarigen en ouder. 
  
  Deze uren kunnen worden opgenomen vanaf de eerste van de maand waarin de desbetreffende 

leeftijd wordt bereikt.  
  Aanspraak op de uren vervalt bij het einde van het leeftijdsjaar waarin de aanspraak is ontstaan 

en betaling vindt niet plaats. 
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  Het gebruik maken van deze regeling is op basis van vrijwilligheid en dient te geschieden in 
overleg met de bedrijfsleiding, teneinde een goede uitvoering van de werkzaamheden te 
waarborgen.  

  De opgenomen vrije uren worden betaald tegen 85% van het uursalaris. 
  De verrekening geschiedt 1 maal per jaar met de resultatenuitkering of laatste verrekening. 
  Voor pensioengrondslag en sociale wetgeving, resultatenuitkering, vakantietoeslag en 

campagne- en ploegentoeslag, blijven de opgenomen uren voor 100% van het uursalaris gelden. 
  
7.5  Jaarlijks worden in overleg met de OR een aantal collectieve roostervrije dagen vastgesteld voor 

de dagdienst, welke in mindering worden gebracht op de arbeidsduurverkorting zoals genoemd 
in artikel 7 lid 1. De resterende dagen/uren kunnen naar eigen voorkeur in overleg met de 
afdelingsleiding worden aangewend en zullen in voorkomende gevallen worden behandeld als 
waren het vakantiedagen/uren. 

 
 
Artikel 8 
 
ARBEIDSTIJDEN (dienstrooster) 
 
De normale dienstroosters liggen: 
 
a. In dagdienst: op maandag t/m vrijdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. 
 
b. In ploegendienst tussen maandag 00.00 uur en zondag 24.00 uur volgens een werkschema voor 

elk van de ploegen. In beginsel wordt in deze dienst niet gewerkt op 1e en 2e Kerstdag. 
 
c. Werknemers die met Kerst feitelijk, op basis van vrijwilligheid werken, ontvangen hiervoor een 

naar tijdsevenredigheid berekende extra vergoeding op basis van € 57,-- netto per dienst van  
  8 uur. 
 
In overleg met de OR kunnen afspraken gemaakt worden met betrekking tot arbeidstijden en roosters  
binnen de kaders van de overlegregeling volgens de arbeidstijdenwet (ATW), in het kader van  
flexibele resp. variabele werktijden. 
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HOOFDSTUK 4 
 
A. Functie- en salarisgroepen 
 
 
Artikel 9 
 
9.1 FUNCTIEGROEPEN 
 
De functies van de werknemers zijn ingedeeld in 14 functiegroepen zoals vermeld in de 
functiegroepenindeling (Bijlage A). 
De indeling van de functies berust op het Universeel Systeem  Berenschot (USB) 
Nieuwe functies zullen binnen 1,5 jaar gewaardeerd  zijn waarbij de resultaten van de 
functiewaardering  gelden vanaf de datum dat de functie met die beschrijving wordt vervuld. 
 
9.2 BEROEPSPROCEDURE 
 
a. Aan iedere werknemer wordt door de leiding van het bedrijf waarin hij werkzaam is, schriftelijk 

mededeling gedaan van de functiegroep waarin zijn functie is ondergebracht. 
 
b. Indien een werknemer het niet of niet meer eens is met de beschrijving van de functie waarin hij 

is ingedeeld en/of bezwaar heeft tegen zijn indeling, dient hij eerst te streven naar oplossing van 
het bezwaar langs de normale weg binnen het bedrijf (directe chef, naast hogere chef, directie). 

  De directie bevestigt de werknemer de datum van ontvangst van diens bezwaar. 
 
c. Indien langs de in lid b. aangegeven weg niet binnen twee maanden een bevredigende oplossing 

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

  Na het overleg tussen de bestuurder van de vakorganisatie en betrokken werknemer kan het 
bezwaar worden voorgelegd aan de vakorganisatiedeskundigen. Deze nemen het bezwaar in 
behandeling en stellen een onderzoek in, waarbij de functiedeskundige(n) namens werkgever 
aanwezig is (zijn). De functiedeskundigen overleggen gezamenlijk met de leiding van het 
bedrijf. 

 
d. De uitspraak van de functiedeskundigen, namens werkgever en van vakorganisatie(s) - te doen 

binnen 6 maanden na het in behandeling nemen van het bezwaar - zal na overeenstemming 
bindend zijn. 

  Mochten de deskundigen niet tot overeenstemming komen, dan zal de systeemhouder bij het 
overleg worden betrokken. 

 
 
Artikel 10 
 
SALARISGROEPEN (zie bijlage C) 
 
1. Bij iedere in artikel 9.1 bedoelde functiegroep behoort een salarisgroep. 
 
2. Voor de salarisgroep 1 t/m 4 geldt een jeugd-/leeftijdstabel. 
 
3. Werknemers, ingedeeld in de functiegroep 5 en hoger die nog niet de functievolwassen leeftijd 

hebben bereikt van de salarisgroep, ontvangen een maandsalaris dat 0 of 1 of 2 periodieken lager 
ligt dan geldt voor de functievolwassen leeftijd. 
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4. Voor werknemers beneden de leeftijd van 22 jaar kan na het bereiken van de 18-jarige leeftijd 
een maandsalaris vastgesteld worden, dat ten hoogste gelijk is aan het maandsalaris voor hun 
leeftijd, vermeerderd met twee jaren, indien zij werkzaamheden verrichten, welke ook door 
oudere werknemers verricht worden en zij volgens de beoordeling door werkgever daarvoor in 
aanmerking komen. 

 
 
B. Salariëring 
 
 
Artikel 11 
 
LOONONTWIKKELING 
 
1. De salarissen worden in totaal structureel met 2% verhoogd, te weten: 

• per 1 januari 2006 met 1,25% 
• per 1 januari 2007 met 0,75% 

 
2. Voorts wordt op 1 januari 2006 een éénmalige uitkering van bruto € 500,00 (= 1% van de 

loonsom) uitbetaald. 
 

 
Artikel 12 
 
TOEPASSING SALARISTABELLEN 
 
1. Het maandsalaris van de functievolwassen vaste werknemers die nog niet het maximum van een 

salarisgroep hebben bereikt, wordt op 1 april van elk jaar naar de volgende functieperiodiek 
verhoogd. Tussentijdse herzieningen vinden slechts plaats in de gevallen genoemd in lid 3 en 4 
van dit artikel.  

 
2. De niet - functievolwassen en jeugdige werknemers ontvangen per 1 april van elk jaar het salaris 

dat, in de salarisgroep waarin zij zijn ingedeeld, behoort bij de leeftijd die zij in het betrokken 
kalenderjaar zullen bereiken of bereikt hebben. Tussentijdse herzieningen vinden slechts plaats 
in de gevallen genoemd in lid 3 en 4 van dit artikel. 

 
3. In geval van indeling van een werknemer in een hogere functiegroep zal aan hem, met ingang 

van de maand waarin deze indeling geschiedt, een verhoging worden toegekend die tenminste de 
helft bedraagt van het verschil tussen de basisbedragen bij de 0-functieperiodiek in de oude en 
nieuwe salarisgroep. 

  Het toekennen van de eerstvolgende periodiek ondergaat door deze nieuwe indeling geen 
wijziging. 

 
4. Indien naar het oordeel van de bedrijfsleiding, een werknemer gedurende tenminste een gehele 

dag of dienst een hogere functie waarneemt, ontvangt hij voor die dag of dienst een toeslag van 
0,25% van zijn maandsalaris indien de functie die hij waarneemt 1 functiegroep hoger is 
ingedeeld en een toeslag van 0,5% indien de functie die hij waarneemt 2 functiegroepen of meer 
hoger is ingedeeld. 

 
5. Indien hiertoe naar het oordeel van werkgever redenen aanwezig zijn kan in uitzonderlijke 

gevallen de periodieke verhoging per 1 april worden verhoogd met een extra periodiek 
(functievervulling, onderlinge salarisverhoudingen, eventuele voorgenomen doorgroei naar een 
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hogere functiegroep) of kan de periodieke verhoging geheel achterwege blijven 
(functievervulling met opgave van de redenen). 

  Binnen 1 salarisgroep kan dit voor de individuele medewerker niet vaker dan 3 maal 
voorkomen. 

 
6. Rechtens geldende salarissen zullen door de bepalingen van deze overeenkomst niet verlaagd 

worden. 
 
7. De betaling van tenminste het wettelijk minimumloon is gegarandeerd voor werknemers van 22 

jaar of ouder alsmede aan kostwinners beneden de leeftijd van 22 jaar. 
 
8. Werknemers die definitief worden geplaatst in een lager ingedeelde functie, worden in de 

overeenkomende lagere functiegroep ingedeeld met ingang van de maand of betalingsperiode 
volgend op die waarin de plaatsing in de lagere functie is geschied. 
 
a. Vindt deze indeling plaats door eigen toedoen wegens onbekwaamheid of op eigen 
 verzoek, dan bedraagt de verlaging van het schaalsalaris de helft van het verschil tussen de 
 schaalsalarissen bij 0 functiejaren van de twee betrokken functiegroepen of zoveel meer als  
 nodig is om het nieuwe schaalsalaris in overeenstemming te brengen met het eerstkomende  
 lagere bedrag in de lagere salarisschaal. 
 
b. Vindt deze indeling plaats als gevolg van bedrijfsomstandigheden of arbeidsongeschiktheid  
 dan wordt de werknemer via inschaling een schaalsalaris toegekend dat zo min mogelijk  
 onder zijn oorspronkelijke schaalsalaris ligt. Ligt het oude schaalsalaris boven het maximum  
 van zijn nieuwe functiegroep dan wordt het verschil tussen het oude schaalsalaris en dit  
 maximum omgezet in een persoonlijke toeslag. 
 Deze toeslag maakt geen deel uit van het schaalsalaris en stijgt niet mee met de algemene  
 verhogingen. Bij herindeling in een hogere functiegroep of bij de toekenning van een  

       verhoging ingevolge de functiejaren wordt de toeslag evenveel verminderd als het schaal- 
    salaris stijgt. 

 
 
C. Toeslagen 
 
 
Artikel 13 
 
TOESLAG VOOR WERKEN IN PLOEGEN 
 
13.1 Aan werknemers die - anders dan in lid 2 bedoeld - volgens dienstrooster arbeid in ploegen 

verrichten wordt als ploegentoeslag betaald: 
  a. Voor de uren tussen maandag 06.00 uur en zaterdag 06.00 uur: 
   -  voor de ochtenddienst  : 6 2/3% per gewerkt uur op het uursalaris; 
   - voor de middagdienst  : 16 2/3% per gewerkt uur op het uursalaris; 
   - voor de nachtdienst  : 26 2/3% per gewerkt uur op het uursalaris; 
   of 
   - gemiddeld 16 2/3% voor de 3-ploegendienst (ochtend, middag, nacht); 
   - gemiddeld 11 2/3% voor de 2-ploegendienst (ochtend, middag); 
 
 b. Voor het werken volgens dienstrooster op de uren tussen zaterdag 06.00 uur en 14.00 uur wordt 
  een toeslag betaald van: 50% per gewerkt uur op het uursalaris. 
 
c. Voor het werken volgens dienstrooster op de uren tussen zaterdag 14.00 uur en maandag  
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 06.00 uur wordt een toeslag betaald van: 100 % per gewerkt uur op het uursalaris. 
 
13.2 Aan productiepersoneel in de 5- en 8-ploegendienst, wordt voor alle uren volgens dienstrooster 

een ploegentoeslag betaald van respectievelijk 28% en 26% per gewerkt uur. Met uitzondering 
van 1e en 2e Kerstdag, waarop in beginsel niet wordt gewerkt, wordt met ingang van 1 juli 1996 
op feestdagen, als bedoeld in artikel 21, per gewerkt uur een toeslag betaald van 50% van het 
uursalaris. 

 
 
Artikel 14 
 
TOESLAG VOOR OVERWERK 
 
14.1 Voor medewerkers, ingedeeld in functiegroepen 1 t/m 8 geldt: 
 
a. Overwerk is werk verricht in opdracht van de werkgever waarbij het aantal uren de normale  

arbeidsduur overschrijdt of buiten het dienstrooster vallen, zoals vastgelegd in artikel 7 lid 2 en 
artikel 8. (Voor de dagdienst betekent dit dus het aantal uren dat in een 4-weekse periode het 
aantal van 160 uren overschrijdt) 
 
De vaste werknemer van 55 jaar en ouder kan, indien hij kenbaar maakt geen overwerk te willen 
verrichten, hiertoe niet verplicht worden. 

 
 b. Niet als overwerk geldt het werken gedurende minder dan een half uur in aansluiting aan de in 
   artikelen 7 en 8 van deze overeenkomst genoemde normale arbeidsduur volgens dienstrooster. 
 
c.  In overleg met de bedrijfsleiding kunnen overwerkuren vergoed worden in vervangende vrije  
  uren. De toeslag wordt in geld gehonoreerd. 
  Overwerkuren in enig kalenderjaar, die omgezet worden in vrije tijd, dienen voor 1 juli volgend  
  Op het kalenderjaar waarin dit overwerk werd verricht opgenomen te worden. 

   Niet op die datum opgenomen uren worden uitbetaald tegen het geldende uursalaris. 
 
d. Indien tengevolge van het overwerk een schafttijd noodzakelijk is geworden wordt - ook indien 
  deze schafttijd aansluit op de normale werktijd - daarvoor tot een maximum van een half uur als 
  overwerk betaald. 
 
e. Een uur overwerk wordt voor alle diensten beloond met 0,574% van het maandsalaris inclusief  
  de van toepassing zijnde ploegentoeslag vermeerderd met een toeslag van: 
  - 0,287%  van het maandsalaris exclusief de van toepassing zijnde ploegentoeslag voor de uren 

die vallen tussen maandag 06.00 uur en zaterdag 14.00 uur of 
  - 0,574%  van het maandsalaris exclusief de van toepassing zijnde ploegentoeslag voor de uren 

die vallen tussen zaterdag 14.00 uur en maandag 06.00 uur.  
 
 f. De toeslag voor het werken op feestdagen is bepaald in art. 21c. 
 
g. Deeltijdwerkers hebben recht op overwerkbetaling op uren die vallen buiten de begrenzing als 
 genoemd in sub a. 

 
14.2 Voor medewerkers ingedeeld in salarisgroep 9 of hoger geldt ingeval werksituatie en functie een 

exacte bepaling van de werktijden onmogelijk maken en er sprake is van overwerk, een vaste 
vergoeding van maximaal 10 % van het maandsalaris. 

  Welke functies in aanmerking komen voor deze vergoeding alsmede de hoogte ervan, wordt 
bepaald door de directie. 



KONINKLIJKE NEDALCO BV 
 

CAO – 1 januari 2006 tot en met 30 april 2007 19
 

  In geval exacte bepaling van het overwerk geschiedt, is art. 14 lid 1 van toepassing. 
 
 
Artikel 15 
 
TOESLAG VOOR WERK OP VERSCHOVEN UREN EN BIJ OVERPLAATSING NAAR 
EEN ANDERE PLOEG OF DIENST 
 
1. Verschoven uren 
 
  Indien in opdracht van de werkgever arbeid wordt verricht op tijden buiten het voor de 

werknemer geldende dienstrooster, zonder dat daardoor de normaal geldende dagelijkse 
arbeidsduur wordt overschreden, wordt daarvoor een toeslag gegeven. 

  Deze toeslag bedraagt per verschoven uur 50% van het uursalaris. 
   
  Indien daarbij de normaal geldende dagelijkse arbeidsduur wordt overschreden, is de 

overwerkregeling volgens artikel 14 van toepassing over de meer gewerkte uren. 
  Van verschoven uren is met name sprake wanneer het tijdstip van aanvang van de 

werkzaamheden afwijkt van het normaal geldende rooster. 
 
2. Sprongtoeslag 
 
  a. Werknemers die in opdracht van werkgever overgeplaatst worden naar een andere ploeg of 
    dienst, ontvangen daarvoor, in afwijking van het in lid 1 bepaalde, per overgang een 
   éénmalige toeslag van 2,30% van het maandsalaris. 
 
  b. Deze toeslag geldt niet indien sprake is van overwerkbetaling of betaling van verschoven uren 
   of wanneer deze verschuiving plaatsvindt op verzoek van werknemer, bijv. voor een 

feestdag. 
 
  c. Deze toeslag wordt alleen dan opnieuw gegeven indien de terugplaatsing geschiedt nadat 
    gedurende 2 diensten c.q. dagen door hem in de van de oorspronkelijke afwijkende ploeg of 
    dienst is gewerkt. 
 
 
Artikel 16 
 
TOESLAG VOOR WERK ONDER ZEER BEZWAARLIJKE EN/OF GEVAARLIJKE 
OMSTANDIGHEDEN 
 
Een toeslag van ten hoogste 15% van het uursalaris zal worden gegeven voor de uren waarop 
werkzaamheden worden verricht onder zeer bezwaarlijke en/of gevaarlijke omstandigheden, indien en 
voor zover deze omstandigheden niet aan de functie inherent zijn. Een en ander ter beoordeling van de 
directe chef van de betrokken werknemer. 
 
 
Artikel 17 
 
OVERGANGSREGELINGEN 
 
17.1 Indien anders dan door eigen toedoen of op eigen verzoek een werknemer wordt overgeplaatst 

naar een dienst met een lager percentage ploegentoeslag, dan behoudt hij: 
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  a. Indien hij langer dan 2 perioden doch korter dan 4 perioden in de voorafgaande dienst heeft 
    gewerkt: de ploegentoeslag in geld van zijn oorspronkelijke dienst gedurende de lopende 

periode. 
 
  b. Indien hij langer dan 4 perioden doch korter dan 12 perioden in de voorafgaande dienst heeft 

gewerkt: de ploegentoeslag in geld van zijn oorspronkelijke dienst gedurende de lopende en 
de daaropvolgende periode. 

 
  c. Indien hij langer dan 12 perioden in de voorafgaande dienst heeft gewerkt: de ploegentoeslag 

in geld, van zijn oorspronkelijke dienst gedurende de lopende en de daaropvolgende periode, 
daarna wordt bij de daaropvolgende periode en vervolgens telkens weer nadat 3 perioden zijn 
verstreken, het verschil met 33 1/3 % verminderd. 

 
17.2 Werknemers van 55 jaar en ouder, die tenminste 15 jaar in ploegendienst hebben gewerkt en die 

in een beschikbare dagdienstfunctie gaan werken ondergaan de volgende afbouw van de 
ploegentoeslag: 

  1e jaar 85 % 
  2e jaar 70 % 
  3e jaar 55 % 
  4e jaar 40 % 
  5e jaar 25 % 
  Na het bereiken van 25 % stopt de afbouw. Bij korte onderbrekingen in het ploegenrooster, als 

gevolg van revisies e.d., worden de ploegentoeslagen doorbetaald. 
 
  De in dit artikellid genoemde afbouwregeling is eveneens van toepassing op werknemers die om 

medische redenen niet meer in ploegendienst mogen werken. 
 
 
Artikel 18 
 
VERGOEDINGEN 
 
a. Extra opkomst 
  Werknemer ontvangt een toeslag wanneer hij voor het verrichten van overwerk - zie artikel 14 - 

een extra keer van huis naar bedrijf moet komen. 
  Deze toeslag bedraagt 0,99 % van het geldende tabelbedrag van salarisgroep 2, 

0-functieperiodiek. 
   
  Deze toeslag geldt niet indien het overwerk verricht moet worden voorafgaande aan of 

aansluitend op het normale dienstrooster, ook niet indien werknemer het bedrijf verlaat om een 
maaltijd te gebruiken. 

   
  Deze toeslag geldt evenmin indien er sprake is van een toeslag voor onverwacht opkomen als 

bedoeld in lid b. 
 
b. Onverwacht opkomen 
  Werknemer ontvangt een toeslag wanneer hij voor het verrichten van overwerk onverwacht - 

tussen 2 voor hem geldende diensten - van huis wordt geroepen in opdracht van werkgever. 
  Deze toeslag bedraagt 0,99 % van het geldende tabelbedrag van salarisgroep 2, 

0-functieperiodiek. De toeslag geldt niet indien een toeslag gegeven wordt voor een extra  
opkomst als bedoeld in lid a. 
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c. Vergoeding voor slaapuren 
  Indien tengevolge van overwerk c.q. onverwacht opkomen en in aanmerking genomen de 

wettelijke bepalingen inzake het vereiste aantal rusturen, werknemer niet op het normale tijdstip 
zijn volgend dienstrooster kan aanvangen, worden de zogenaamde slaapuren betaald op basis 
van het uurinkomen. 

 
d. Reiskostenvergoeding 
  Reiskosten worden vergoed op basis van de tarieven van het openbaar vervoer in de laagste 

klasse, indien de afstand van huis naar het bedrijf volgens de kortste route meer dan 5 kilometer 
bedraagt. 

   
  Indien bovenstaande regeling tot onbillijkheden zal leiden, zal voor die gevallen met de OR een 

oplossing gevonden worden. 
 
  Reiskosten die bij een extra  opkomst gemaakt moeten worden, zullen vanaf een reisafstand van 

5 km over de meerkilometers vergoed worden, volgens de regeling zakelijke kilometers.  
 
e. Consignatieregeling 
  1. Werknemers die door werkgever daarvoor worden aangewezen, zijn verplicht zich 

beschikbaar te houden voor oproepdienst. 
 
  2. Oproepdiensten kunnen worden verricht op alle dagen van de week. 
 
  3. Werknemers die zijn aangewezen voor een oproepdienst, ontvangen voor het oproepbaar 

blijven, met ingang van 1 januari 1987, een toeslag van: 
   - 0,92 % van het maandsalaris per oproepdag van maandag t/m vrijdag; 
   - 1,84 % van het maandsalaris per oproepdag op zaterdag of op zondag; 
   - 2,76 % van het maandsalaris per oproepdag op een feestdag. 
 
   Consignatie samenvallend met een roostervrije dag wordt beloond met de zaterdag- of 

 zondagtoeslag. 
 
  4. Ingeval van feitelijk opkomen wordt tenminste 1 uur vergoed. 
 
f. Multi-inzetbaarheid 

  De procesoperators die regelmatig alle voorkomende werkzaamheden in de productie-afdelingen en 
  utilities (ketelhuis, indamper, waterzuivering, koeltoren) verrichten, zullen per half jaar achteraf een  
     toeslag ontvangen van € 182,-- bruto. 

 
g.  Extra reistijd Sas van Gent 

De extra reistijd voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van werkgever in Sas      
van Gent worden beschouwd als werktijd. 
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HOOFDSTUK 5 
 
Vakantie, vakantietoeslag en feestdagen  
 
 
Artikel 19 
 
VAKANTIEDUUR 
 
a. Voor de berekening van de vakantieduur wordt uitgegaan van een peildatum. De peildatum is:  

1 januari. 
 
  Onder vakantiejaar wordt verstaan het kalenderjaar; 
 
b. Werknemers die op de peildatum een dienstverband van tenminste 1 maand hebben, hebben 

recht op vakantie. 
 
c. Bij een onafgebroken dienstverband op de peildatum van tenminste 52 weken, bedraagt de 

vakantie voor de werknemer in dagdienst, verworven anders dan op grond van leeftijd of 
dienstjaren, voor het komende vakantiejaar 25 werkdagen per jaar. 

  Bij een korter onafgebroken dienstverband op de peildatum dan 52 weken, bedraagt de vakantie, 
als bedoeld in dit lid, voor het komende vakantiejaar 25:12 werkdag per periode dienstverband. 

  Hierbij wordt een periode van meer dan 15 kalenderdagen voor een periode gerekend en van 
15 kalenderdagen of minder verwaarloosd. 

 
  Per 1 januari 1995 geldt de volgende regeling: 
  Bij een onafgebroken dienstverband op de peildatum van tenminste 52 weken, bedraagt de 

vakantie, verworven anders dan op grond van leeftijd of dienstjaren, voor het komende 
vakantiejaar voor werknemers in de 5-ploegendienst 21 diensten/werkdagen per jaar.. 

 
  Per 1 mei 2004 bedraagt voor werknemers bij een onafgebroken dienstverband op peildatum van 

tenminste 52 weken, werkzaam in de 8-ploegendienst, de vakantie verworven anders dan op 
grond van leeftijd of dienstjaren, voor het komende vakantiejaar, 23 diensten/werkdagen per 
jaar.  

 
d. Boven de in lid c. bedoelde vakantie hebben vaste werknemers recht op extra vakantiedagen. 
 
  - Bij 5 dienstjaren of bij het bereiken van de 40 jarige leeftijd: 1 dag; 
  - bij 10 dienstjaren of bij het bereiken van de 45 jarige leeftijd: 2 dagen; 
  - bij 15 dienstjaren of bij het bereiken van de 50 jarige leeftijd: 3 dagen; 
  - bij 20 dienstjaren of bij het bereiken van de 55 jarige leeftijd: 4 dagen; 
  - bij 25 dienstjaren of bij het bereiken van de 60 jarige leeftijd: 5 dagen; 
  - bij 61 jarige leeftijd of ouder: 6 dagen. 
 
  Het recht op deze extra vakantiedagen ontstaat in het kalenderjaar waarin het vereiste aantal 

dienstjaren of de vereiste leeftijd wordt bereikt en worden voor het eerst genoten vanaf de 
peildatum in dat kalenderjaar. Bij het bepalen van het aantal extra vakantiedagen uit hoofde van 
dienstjaren, zullen tevens meetellen het aantal onafgebroken dienstjaren, dat een werknemer bij 
zijn laatste werkgever heeft doorgebracht direct voorafgaande aan en aansluitend op de nieuwe 
dienstbetrekking, voor zover dit aantal tenminste 10 bedraagt; 

 
e. Voor werknemers beneden de leeftijd van 19 jaar op de peildatum bedraagt de vakantieduur 

4 werkdagen extra met inachtneming van de evenredigheid uit lid c. van dit artikel. 
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f. De duur van de aaneengesloten vakantie is als regel 3 weken. Het tijdstip van de vakantie wordt 

gedurende de eerste drie maanden van het jaar - voor wat betreft een collectieve vakantie - in 
overleg met de personeelsvertegenwoordiging en voor wat betreft een individuele vakantie in 
overleg met de werknemers vastgesteld. 

 
g. Collectieve vakantiedagen worden door werkgever in overleg met de 

personeelsvertegenwoordiging vastgesteld. 
 
h. Individuele vakantiedagen worden gedurende het betreffende vakantiejaar op zijn verzoek aan 

werknemer toegestaan, tenzij een groot aantal aanvragen voor eenzelfde datum de goede 
voortgang in het bedrijf volgens oordeel van de werkgever, in gevaar zou brengen. Verzoeken 
om een snipperdag zullen binnen één week worden beantwoord. 

 
i. De aaneengesloten vakantie wordt bij voorkeur verleend tussen 1 mei en 1 september.  

De eventueel resterende vakantie moet als regel uiterlijk 1 mei van het volgende jaar zijn 
opgenomen. 

  Werkgever kan ermede rekening houden dat zich omstandigheden voordoen, waardoor het voor 
werknemer wenselijk is 1 of meer vakantiedagen na 1 mei van het volgende jaar op te nemen. 

 
j. Werkgever kan, indien daartoe gewichtige redenen aanwezig zijn na overleg met werknemer het 

voor hem vastgestelde tijdvak van de vakantie wijzigen. 
  De schade, die werknemer ten gevolge van de wijziging van het tijdvak lijdt, moet door 

werkgever worden vergoed. 
 
k. Onverminderd het bovenstaande zijn ten aanzien van vakantie de in de artikelen 634 tot en met 

645 van het Burgerlijk Wetboek (BW) vastgestelde bepalingen van toepassing. Hierbij wordt 
aangetekend dat de berekening van de vakantiedagenvergoeding geschiedt op basis van het 
uursalaris. De tijdens de arbeidsongeschiktheid door werknemer verworven vakantierechten 
zullen conform het BW niet verjaren. 

  Betaling van verworven doch niet genoten vakantierechten (max. 1 jaar), zal slechts bij het einde 
van het dienstverband plaatsvinden. 

 
19.1 Bij variabele werktijden worden vakantierechten bijgehouden in uren: 
  - 1 dag is 8 uur; 
  - 25 dagen / jaar is 200 uur / jaar 
 
 
Artikel 20 
 
VAKANTIETOESLAG 
 
1. Voor een werknemer bedraagt de vakantietoeslag over het op de in artikel 19 lid 1 genoemde 

peildatum van enig jaar aanvangende vakantiejaar 8% van het door werknemer in het laatste 
afgelopen kalenderjaar bij werkgever genoten inkomen. Onder inkomen wordt verstaan het op 
jaarbasis herleide inkomen van het voorafgaande kalenderjaar, excl. de resultatenuitkering, 
vakantietoeslag en éénmalige uitkeringen. De vakantietoeslag wordt in zijn geheel uitgekeerd, 
uiterlijk in de maand mei. 

 
2. Bij ontslag in de loop van het kalenderjaar c.q. vakantiejaar, heeft werknemer recht op een 

vakantietoeslag van 8% over het bij werkgever vanaf de peildatum van het vakantiejaar tot aan 
de datum van beëindiging van de arbeidsverhouding genoten inkomen. 
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3. Bij indiensttreding heeft werknemer voor het lopende vakantiejaar recht op een vakantietoeslag 
van 8% over het bij de werkgever genoten inkomen vanaf de datum van indiensttreding tot aan 
de eerstvolgende peildatum. 

 
4.      De toeslag bij een onafgebroken dienstverband van 52 weken in het vakantiejaar bedraagt voor  

vaste werknemers minimaal € 1.399,--. Voor jeugdige werknemers een procentueel bedrag van 
genoemd minimum waarbij wordt aangehouden het voor hun leeftijd geldende percentage. In de 
gevallen bedoeld in lid 2 en 3 bedraagt de toeslag minimaal een naar evenredigheid van het 
aantal perioden dienstverband berekend bedrag van het genoemde minimum. Voor de vaste 
deeltijdwerker bedraagt de vakantietoeslag minimaal een naar evenredigheid van de arbeidsduur 
te berekenen bedrag van het genoemde minimum.  

 
 
Artikel 21 
 
FEESTDAGEN 
 
a. Op feestdagen zal niet worden gewerkt behoudens door productiepersoneel volgens het geldende 

rooster en door andere werknemers indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken. 
 
b. Onder feestdagen wordt verstaan: Nieuwjaarsdag, 1e en 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e 

Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, 5 mei in de zgn. lustrumjaren, alsmede de dagen, die nationaal 
als feestdag worden vastgesteld en waarvoor bij algemene vergunning toegestaan wordt om 
vrijaf te geven met behoud van het maandinkomen. 

 
c. Indien door een werknemer buiten het voor hem geldende normale dienstrooster moet worden 

gewerkt op een feestdag, wordt voor de op die dag gewerkte uren het uurinkomen vermeerderd 
met een toeslag van 100% betaald. 

  Bovendien wordt aan de werknemers afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden, hetzij een 
extra vakantiedag gegeven, hetzij een extra betaling gelijk aan de vergoeding voor een 
vakantiedag. 

 
d. Werknemers die met Kerstmis op basis van vrijwilligheid feitelijk werken, ontvangen hiervoor 

een naar tijdsevenredigheid berekende extra vergoeding op basis van € 57,-- netto per dienst van  
  8 uur. 
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HOOFDSTUK 6 
 
Verzuim 
 
 
Artikel 22 
 
22.1  VERZUIM MET BEHOUD VAN LOON OF SALARIS 
 
Door de werkgever zal verzuim met behoud van  maandinkomen worden toegestaan voor de 
aangegeven tijdsduur in de hierna volgende gevallen: 
 
a. 1  dag bij ondertrouw van de werknemer. 
 
b. 2  dagen bij huwelijk van werknemer en bij bevalling van zijn echtgenote. 
 
c. 1  dag bij huwelijk, priesterwijding of afleggen van eeuwige gelofte van een der grootouders, 

 ouders, eigen kinderen, kleinkinderen, broers, zusters, zwagers of schoonzusters; bij 25-, 40-, 
 50- of 60-jarige bruiloft van de werknemer, zijn grootouders, ouders of schoonouders. 

 
d. Van de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis, c.q. crematie van de echtgenote 

(echtgenoot), eigen- of pleegkind, ouders, schoonouders, broers of zusters indien inwonend; en 
indien zij uitwonend zijn en werknemer belast is met het regelen van de begrafenis; 1 dag bij het 
overlijden en 1 dag voor de begrafenis, indien de plechtigheid wordt bijgewoond van 
niet-inwonende ouders, schoonouders, eigen of aangehuwde kinderen. 

 
e. 1  dag voor de begrafenis c.q. crematie, indien de plechtigheid wordt bijgewoond van broers, 

 zusters, zwagers, schoonzusters, grootouders en kleinkinderen. 
 
f. 1  dag per jaar bij verhuizing van werknemer. 
 
g. Het in lid b t/m e bepaalde is ook van overeenkomstige toepassing indien er sprake is van een 

duurzaam samenlevingsverband anders dan huwelijk. Het samenlevingsverband dient dan wel 
bij de werkgever bekend te zijn. 

 
h. In en buiten de gevallen a t/m f kan door de werkgever om dringende resp. gebruikelijke 

redenen, afwijking van het vorenstaande worden toegestaan. 
 
i. Indien het feit waarvoor buitengewoon verlof wordt verleend zich voordoet op dagen dat niet 

gewerkt behoeft te worden, vindt geen verschuiving plaats naar een andere dag, tenzij het valt op 
een als collectieve vrije dag aangewezen vakantiedag. 

 
 
22.2 VERZUIM ZONDER BEHOUD VAN LOON OF SALARIS 
 
Verzuim zonder behoud van loon of salaris kan door de vaste werknemer worden opgenomen over 
maximaal 10 dagen per vakantiejaar, indien een verzoek daartoe tijdig door werknemer wordt 
ingediend en de werkzaamheden - naar het oordeel van de directie - zulks toelaten. 
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22.3 WET ARBEID EN ZORG (WAZ) 

 
Op 1 december 2001 is de WAZ in werking getreden.  
Deze wet is een bundeling van reeds bestaande wettelijke verlofregelingen en bevat tevens een aantal 
nieuwe wettelijke verlofregelingen. Doel van deze wet is om alle verlofregelingen die verband houden 
met het combineren van betaald werk met privé-taken in een wettelijke regeling onder te brengen. 
 
De nieuwe verlofregelingen zijn: 
- adoptieverlof; 
- kraamverlof en 
- kortdurend zorgverlof.  
 
 
22.4 WET VERBETERING POORTWACHTER (WVP) 
 
Partijen spreken af geen separaat protocol op te nemen. 
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HOOFDSTUK 7 
 
Aanvullende regelingen 
 
 
Artikel 23 
 
PENSIOENFONDS 
 
Werknemers die volgens de bij de werkgever geldende pensioenreglementen daarvoor in aanmerking 
komen, worden op basis van de daarvoor geldende bepalingen opgenomen in het pensioenfonds. In 
Bijlage E is het protocol pensioenafspraken opgenomen. 
 
 
Artikel 24 
 
SPAARLOONREGELING OF LEVENSLOOPREGELING 
 
Vaste werknemers, die volgens de geldende reglementen daarvoor in aanmerking komen, kunnen 
deelnemen aan de spaarloonregeling of de levensloopregeling. 
 
Deelname aan een van deze regelingen is vrijwillig, echter de werknemer kan slechts gelijktijdig 
deelnemen aan één van de hier bedoelde regelingen. 
 
In overleg met vakorganisaties wordt een levensloopreglement opgesteld. 
 
 
 
Artikel 25 
 
1. 13E MAAND 
 

In februari van elk jaar wordt aan vaste werknemers, indien zij tenminste 26 weken  
aaneengesloten in dienst zijn geweest, een uitkering toegekend van 8 1/3% over het in het 
afgelopen kalenderjaar genoten inkomen. Onder inkomen wordt verstaan het inkomen van het 
voorafgaande kalenderjaar, exclusief de 13e maand, vakantietoeslag en eenmalige uitkering(en). 
Degenen die – anders dan om dringende redenen – met tussentijds ontslag zijn gegaan, 
ontvangen met inachtname van het vorenstaande eveneens een uitkering.  

 
2.   VARIABELE EXTRA WINSTUITKERING 
   
  De extra winstuitkering (zie bijlage E) kan maximaal 5 % van het jaarsalaris bedragen en zal 
  worden uitgekeerd naast de in lid 1. genoemde uitkering. 
 
 
Artikel 26 
 
ZORGVERZEKERING 
 
De werkgever biedt de werknemer de mogelijkheid aan deel te nemen aan een collectieve 
zorgverzekering voor zowel de basisverzekering als een aanvullend pakket. Deelname is mogelijk 
voor de werknemer als ook voor de partner en inwonende gezinsleden van de werknemer. 
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Door werkgever wordt bij deelname aan de collectieve aanvullende zorgverzekering een 
tegemoetkoming in de kosten voor de aanvullende zorgverzekering voorzien. De tegemoetkoming van 
de aanvullende zorgverzekering is afhankelijk van de volgende variabelen: 

•  de hoogte van de wettelijk vastgestelde werkgeversbijdrage (voor 2006: 6,5% tot een  
  maximum van € 30.000 van het inkomen) en  
•  het aantal werknemers.  

 
Indien voornoemde variabelen wijzigen dan zal de hoogte van de tegemoetkoming variëren. 
Deze tegemoetkoming wordt jaarlijks in overleg tussen partijen besproken en vastgesteld. 
 
 
Artikel 27A 
 
UITKERING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID, LOONDOORBETALING EN 
AANVULLING BIJ ZIEKTE WAARBIJ EERSTE ZIEKTEDAG VOOR 1 JANUARI 2004 
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 1 januari 2004 ligt, gelden 
voor hem de bepalingen van artikel  629 B.W., de Ziektewet (ZW) zoals die luidden tot 1 januari 
2004, hoofdstuk 3 van de Wet Arbeid en Zorg (WAZ), de Wet Verbetering Poortwachter (WVP)  
en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), voor zover hierna niet anders is 
bepaald. 

 
2. Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende maximaal 52 weken 70% van het 
  maandinkomen (tot maximaal het voor de werknemer geldende maximum dagloon inzake de 
  Coördinatiewet SV) worden doorbetaald. Daarenboven ontvangt de werknemer een aanvulling 
  tot 100% van het netto maandinkomen. 
  Tijdens het halfjaarlijkse periodiek overleg met de sociale partners zal de voortgang van  
  reïntegratie en de toepassing van de Wet Verbetering Poortwachter worden besproken. 
 
3. Bij volledige arbeidsongeschiktheid zal de uitkering krachtens de WAO gedurende 
   maximaal 1 jaar worden aangevuld tot 100% van het netto maandinkomen. Dit betekent dat de 
   totale aanvullingsduur (gelet op de hiervoor genoemde punten 1 en 2) maximaal 104 weken 
   bedraagt. 
 
4. Werknemers met een gedeeltelijke WAO-uitkering plus een aanvullende WW-uitkering zullen 
   tijdens het eerste WAO-jaar worden behandeld als waren zij volledig arbeidsongeschikt. 
 
5. De werknemer met een voor de WAO in aanmerking komend jaarinkomen boven het 
   bedrag waarover de WAO een uitkering verzekert, neemt deel aan de bij werkgever  
   geldende regeling terzake van een aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkering, tenzij  
   werknemer vrijwillig van de deelname afziet. 
 
6. De in lid 2 bedoelde loondoorbetaling en de aanvullingen worden beëindigd wanneer de  
   dienstbetrekking met de werknemer eindigt en de aanvullingen worden niet toegekend aan 
   werknemers van 65 jaar en ouder. 
 



KONINKLIJKE NEDALCO BV 
 

CAO – 1 januari 2006 tot en met 30 april 2007 29
 

 
Artikel 27B 
 
UITKERING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID, LOONDOORBETALING EN 
AANVULLING BIJ ZIEKTE WAARBIJ EERSTE ZIEKTEDAG OP OF NA 1 JANUARI 2004 
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 ligt op of na 1 januari 2004, gelden 
voor hem de bepalingen van artikel 629 BW, de Ziektewet (ZW) zoals die luidden vanaf 1 januari 
2004, hoofdstuk 3 van de Wet Arbeid en Zorg (WAZ), de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) 
en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)/Wet Werk en Inkomen naar 
Arbeidsvermogen (WIA) bestaande uit onder meer de IVA (Inkomen bij volledige 
Arbeidsongeschiktheid) en de WGA (Wet Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten), voor zover hierna 
uitdrukkelijk niet anders is bepaald. 

 
2. Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer, waarvan de eerste dag van de 

arbeidsongeschiktheid op of na 1 januari 2004 ligt gedurende de eerste 52 weken (het eerste 
ziektejaar) 70% van het maandinkomen (tot maximaal het voor de werknemer geldende maximum 
dagloon inzake de Coördinatiewet SV) worden doorbetaald. Daarenboven ontvangt de werknemer 
een aanvulling tot 100% van het netto maandinkomen.  

 
3. Gedurende  de daarop volgende 52 weken (het tweede ziektejaar vanaf week 53 tot en met week 

104) zal aan deze werknemer ingeval van arbeidsongeschiktheid 70% van het maandinkomen 
worden doorbetaald. Gedurende het tweede ziektejaar vindt, indien aantoonbare en daadwerkelijke 
reïntegratie inspanningen worden verricht en indien voldaan wordt aan de verplichtingen zoals 
opgenomen in het protocol Wet Verbetering Poortwachter (bijlage E) en de afspraken in het door 
werkgever opgestelde verzuimprotocol zoals overeengekomen, een aanvulling tot 90% van het 
maandinkomen plaats. 

 
4. Onder werk wordt, gedurende de eerste 2-ziektejaren het volgende verstaan: 
 

a. Het uitvoeren van de eigen functie. 
b. Het verrichten van aangepaste werkzaamheden in de eigen of een andere vervangende functie 
c. Het uitvoeren van werkzaamheden, op advies van de arbo-arts, op arbeidstherapeutische basis 

voor de duur van maximaal 12 maanden.  
 
De gewerkte uren worden 100% vergoed. 
 

5. Gedurende de eerste 2-ziektejaren wordt een maximale gezamenlijke inspanning door werkgever en 
werknemer geleverd ten einde te komen tot werkhervatting en reïntegratie in het arbeidsproces, 
Deze inspanningen zullen in eerste aanleg intern de onderneming plaatsvinden. Indien er geen 
passende mogelijkheden aanwezig zijn dan zal ook actief door beide partijen extern de onderneming 
gezocht worden naar andere herplaatsingsmogelijkheden. 

 
6. De arbeidsovereenkomst van de volledig arbeidsongeschikte werknemer die in aanmerking komt 

voor een uitkering krachtens de IVA, wordt na 2 jaar met in achtneming van de geldende wettelijke 
regels, beëindigd.  Deze werknemer ontvangt gedurende de eerste 2-ziektejaren, met terugwerkende 
kracht, een aanvulling tot 100% van het netto maandinkomen. 

 
7. De werkgever zal voor gedeeltelijke arbeidsongeschikte werknemer met een 

arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 35 en 80% (WGA gerelateerd), met inachtneming van 
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lid 5 van dit artikel, een maximale inspanning leveren de (resterende) verdiencapaciteit van deze 
werknemer te behouden. 

 
8. De werknemer die valt onder de WGA (zie voorgaande lid 7) en die krachtens de WGA in 

aanmerking komt voor een uitkering, ontvangt op deze WGA uitkering gedurende het 3de en 4de 
ziektejaar een aanvulling van respectievelijk 10% en 5% van het salaris. 

 
Indien er, onverlet vorenstaande, geen interne en externe herplaatsingsmogelijkheden aanwezig 
zijn, dan wordt na het 2de ziektejaar de arbeidsovereenkomst, al dan niet voor het 
arbeidsongeschikte deel, in overleg met vakorganisaties, beëindigd.  

 
9. De werknemer met een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 35% komen niet in 

aanmerking voor een uitkering uit hoofde van de WIA. Voor deze werknemer zal de beperkte mate 
van inzet, bij onverminderd goed functioneren geen reden zijn voor ontslag. Indien sprake is van 
minder goed functioneren wordt in overleg met vakorganisaties aanpassing van de 
arbeidsvoorwaarden bespreekbaar gemaakt. 

 
10. Het totaal van het bruto maandinkomen (inclusief aanvullingen) zal nimmer meer bedragen dan 

100% van het bruto maandinkomen van de werknemer op de dag waarop de arbeidsongeschiktheid 
aanving.  

 
 
Artikel 28 
 
UITKERING BIJ OVERLIJDEN 
 
1. Indien de werknemer overlijdt, zal aan zijn nagelaten betrekkingen een overlijdensuitkering 

worden verstrekt. 
 
2. Deze uitkering is gelijk aan het bedrag van het maandinkomen, vermeerderd met 8% 

vakantietoeslag, dat de werknemer zou hebben ontvangen over het resterende deel van de 
kalendermaand waarin het overlijden plaatsvond plus de twee daaropvolgende 
kalendermaanden. 

  Op dit bedrag wordt in mindering gebracht, hetgeen de nagelaten betrekkingen bij overlijden van 
de werknemer toekomt op grond van de Ziektewet en de Wet op de Arbeidsongeschiktheids-
verzekering. 

 
3. De werkgever is geen uitkering verschuldigd, indien door toedoen van de werknemer geen 

aanspraak bestaat op een uitkering op grond van artikel 629 lid 3 BW. 
 
4. Onder nagelaten betrekkingen wordt in dit artikel verstaan: 
  a. de langstlevende der echtgenoten, mits deze niet duurzaam gescheiden leefden; 
  b. indien deze niet meer in leven is of de echtgenoten duurzaam gescheiden leefden: de 
    minderjarige wettige of natuurlijke kinderen. Voor de toepassing van dit artikel wordt mede 
  als echtgenoot aangemerkt de niet met de werknemer gehuwde persoon van verschillend of 
  gelijk geslacht met wie duurzaam een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd, tenzij het 
  betreft een persoon met wie bloedverwantschap in de eerste of tweede graad bestaat. 

   Van een gezamenlijke huishouding kan slechts sprake zijn, indien twee ongehuwde personen 
  gezamenlijk voorzien in huisvesting en bovendien beiden een bijdrage leveren in de kosten 
  van huishouding dan wel op andere wijze in elkaars verzorging voorzien. 

 
 
 



KONINKLIJKE NEDALCO BV 
 

CAO – 1 januari 2006 tot en met 30 april 2007 31
 

 
 
Artikel 29 
 
VERBLIJF ONDER DE WAPENEN 
 
1. Bij verblijf onder de wapenen, anders dan voor eerste oefening, ontvangt een gehuwde vaste 

werknemer of een ongehuwde vaste werknemer, die kostwinner is, een aanvulling op zijn 
militair traktement, vermeerderd met eventuele toeslagen en kostwinnersvergoeding, zulks tot 
90% van zijn bij werkgever laatstelijk genoten maandinkomen. 

 
2. Tijdens de periode in het eerste lid bedoeld, blijven de rechten en verplichtingen van de vaste 

werknemer, bedoeld in het eerste lid, ten aanzien van de pensioenverzekering volledig 
gehandhaafd. 

 
3. Bij terugkeer uit de militaire dienst, wordt werknemer, bedoeld in het eerste lid, in dezelfde of 

tenminste in een gelijkwaardige functie als die welke hij direct voor zijn opkomst onder de 
wapenen had, geplaatst, terwijl deze tijd in militaire dienst doorgebracht meetelt als tijd 
gedurende welke hij in de onderneming is werkzaam geweest. 

 
 
Artikel 30 
 
FACILITEITEN VAKVERENIGINGEN 
 
1. Faciliteiten ten behoeve van het vakbondbedrijvenwerk. 
 
  a. Indien een der vakverenigingen de wens daartoe te kennen geeft zal werkgever deze 

vakvereniging ten behoeve van de mogelijkheid contacten te onderhouden met haar leden 
daartoe faciliteiten verlenen. Over de vraag waaruit deze faciliteiten moeten bestaan alsmede 
over de omvang en de vorm daarvan zal tussen werkgever en de vakvereniging voorafgaand 
overleg gepleegd worden. 

 
  b. Bij dit overleg zal werkgever een bepaald aantal uren per jaar ter beschikking stellen ten 

behoeve van de vakvereniging voor het overleg tussen de bestuursleden en de leden van hun 
organisatie. 

 
  c. Voor vergaderingen van de vakvereniging met haar bij werkgever werkzame leden, welke als 

regel buiten werktijd belegd zullen worden, stelt werkgever desgevraagd een 
bedrijfslokaliteit ter beschikking. 

 
  d. Vergaderingen van de vakvereniging en andere feitelijke of zakelijke mededelingen kunnen 

na toestemming van de directie worden aangekondigd op de daarvoor bestemde 
publicatieborden. 

 
  e. Bezoldigde bestuurders van de vakvereniging hebben na vooroverleg met de directie, 

toegang tot de onderneming, om in het kader van het bondswerk gericht op het bedrijf, 
contact met de leden te kunnen onderhouden. 

 
  f. Onbezoldigde bestuursleden van de vakvereniging zijnde de bestuursleden van de 

bedrijfsledengroep, kunnen in overleg met hun chef in werktijd contact opnemen met leden 
van de vakvereniging die in een O.R. zitting hebben. 
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  g. Genoemde onbezoldigde bestuursleden kunnen in urgente gevallen gebruik maken van de 
telefoon. Na verkregen toestemming van de directie kunnen zij gebruik maken van 
vermenigvuldigingsapparatuur in het bedrijf ten behoeve van communicatie met hun leden. 
Tevens kunnen zij, indien praktisch mogelijk, telefonisch bereikt worden. 

 
2. Faciliteiten ten behoeve van de leden van de vakvereniging. 
 
  Werkgever zal een lid van de vakvereniging - voorzover de werkzaamheden dit toelaten - 

verzuim met behoud van salaris toestaan: 
 
  a.  Gedurende het deelnemen aan door de vereniging te geven scholings- en 

vormingsbijeenkomsten. 
 
  b.  Het als afgevaardigde deelnemen aan officiële bijeenkomsten van bestuurlijke organen van 

de vakvereniging, welke in de statuten/ huishoudelijk reglement zijn vermeld.  
 
  c.  Het als gekozen vertegenwoordiger bijwonen van het CAO-overleg tussen de bezoldigde    
   bestuurder van de vakverenigingen en de werkgever, alsmede van het vooroverleg van deze 

onderhandelingsdelegatie. 
 
  d. Indien de vakbondsdelegatieleden buiten hun dienstrooster vergaderingen bijwonen 

met betrekking tot CAO-onderhandelingen of gesprekken in het kader van het 
periodieke overleg zal deze tijdsbesteding worden vergoed tegen het normale 
uursalaris zonder toeslagen. 

 
  e. Vakbondscontributie. Partijen zijn overeengekomen de werknemer die lid is van een 

vakbond op basis van vrijwilligheid één keer per jaar in de maand november de 
mogelijkheid te bieden, opgave te doen van het lidmaatschap van een vakvereniging. 
De vakbondscontributie wordt vervolgens fiscaal vriendelijk van het bruto salaris 
ingehouden. Bij de opgave dient de werknemer het bewijs van lidmaatschap en de 
betalingsbewijzen van de contributie over het betreffende jaar te overleggen. 

 
 
Artikel 31 
 
BESCHERMING KADERLEDEN 
 
1. Onder kaderleden van de vakvereniging worden verstaan: 
 
  a. Leden van de bestuurlijke beleidsorganen van de vakvereniging, welke in de 

statuten/huishoudelijk reglement zijn vermeld en op het bedrijf gericht zijn. 
 
  b. Leden van de op het bedrijf gerichte besturen van de vakvereniging, de bestuursleden van de 

bedrijfsledengroepen, de leden van de CAO-commissie en de sectorraad, de 
werknemersleden van de vakbonds die deel uitmaken van de CAO-delegatie, leden van de 
vakbond welke op voordracht van de vakverenigingen zitting hebben in bestuurlijke- of 
adviesorganen van het bedrijf of daarmee verbonden stichtingen of instellingen. 

 
2. Het kaderlid zal van het uitoefenen van bovenstaande functies geen nadelige invloed 

ondervinden in zijn positie als werknemer. 
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Artikel 32 
 
WERKGEVERSBIJDRAGE 
 
Partij enerzijds verklaart zich bereid voor de duur van deze overeenkomst tot het verstrekken van een 
bijdrage aan het Stichting Fonds Industriële Bonden (FIB) overeenkomstig de tussen de AWVN en de 
vakverenigingen gesloten regeling inzake bijdrage voor vakbondsactiviteiten. 
 
Deze bijdrage wordt verstrekt voor de op 1 december in dienst van partij enerzijds zijnde werknemers 
(excl. Belgische werknemers). 
 
 
Artikel 33 
 
FLEXIBELE OVERBRUGGINGSREGELING 
 
1. De werkgever kent voor de werknemer die op peildatum 31 december 2004 de leeftijd van 55 jaar 

of ouder heeft bereikt een Flexibele Overbruggingsregeling (FO) toe. De rechten en verplichtingen 
zijn vastgelegd in het reglement Flexibele Overbruggingsregeling. 

 
2. Gedurende de periode 1 mei 2002 t/m 31 december 2011 is iedere werknemer een eigen bijdrage 
verschuldigd in de pensioenregeling ter grootte van 1,75% van het pensioensalaris. Deze bijdrage 
wordt in maandelijkse termijnen ingehouden op het salaris van de werknemer. 
Het pensioensalaris vermeerderd met het variabel pensioensalaris is gelijk aan 12x het per 1 januari 
of per latere datum van indiensttreding geldende maandsalaris vermeerderd met de vakantietoeslag 
en de 13e maand geldend per die datum. Het variabel pensioensalaris is inclusief ploegendienst- en 
overige toeslagen.  

 
 
Artikel 34 
 
KINDEROPVANG 
 
Werkgever draagt conform de Wet Kinderopvang bij in de kosten voor kinderopvang. De 
tegemoetkoming bedraagt 1/6 deel van de kosten, met uitzondering voor éénoudergezinnen waarvoor 
de tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang 1/3 deel bedraagt. 
 
Indien het hiervoor gereserveerde budget wordt overschreden zal overleg tussen partijen plaatsvinden. 
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Aldus overeengekomen en in 6-voud getekend 
 
 
 
KONINKLIJKE NEDALCO BV      FNV Bondgenoten 
 
 
 
 
               
              De Unie  
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Bijlage A: FUNCTIEGROEPENINDELING 
 
Functiegroep Punten USB. 
 
  1   0 -  31,5 
 
  2   32 -  51,5 
 
  3   52 -  71,5 
 
  4   72 -  91,5 
 
  5   92 - 111,5 
 
  6   112 - 131,5 
 
  7   132 - 156,5 
 
  8   157 - 181,5 
 
  9   182 - 206,5 
 
 10   207 - 236,5 
 
 11   237 - 266,5 
 
 12   267 - 306,5 
 
 13   307 - 346,5 
 
 14   347 - 387 
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Bijlage B: FUNCTIEGROEPENLIJST 
 
FUNCTIEGROEP 
Functies  (er zijn geen functies ingeschaald in 1 t/m 4) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Secretariaat                     
Receptie                     
                      
Distributieplanner                     
Junior Account Manager                     
Medewerker International Frontoffice                     
 & Transportplanning                     
                      
Project Manager / Project Engineer                     
Technisch Tekenaar                     
Proces Technoloog                     
Medewerker Toegepast Onderzoek                     
Chef QC-Lab / Manager Productveiligheid en                     
 -kwaliteit                     
Medewerker QC-Lab                     
                      
Best Practice                     
Bedrijfsadministratie                     
Magazijnbeheerder                     
Productieleider Bergen op Zoom                      
Dagdienst Medewerker Productie                     
                      
Meewerkend Voorman Expeditie                     
Medewerker Expeditie                     
            
Wachtchef                     
Algemeen Vervanger                     
Allround Operator                     
                      
Chef Onderhoudsdienst                     
Meewerkend Voorman EMR                     
Monteur EMR                     
Meewerkend Voorman WTB                     
Monteur WTB                     
                      
Productieleider Sas van Gent                     
Allround operator Sas van Gent                     
Allround monteur WTB Sas van Gent                     
Allround monteur E&I Sas van Gent                     
                      
Medewerker Cash & Credit Management                     
Medewerker Salaris- & Pensioenadministratie                     
Reporting en Auditing                     
                      
Manager IT                     
Senior IT Medewerker                     
Medewerker Helpdesk                     
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Bijlage C1: SALARISSCHALEN PER 1 JANUARI 2006 
 

                              

 
     CAO-SALARISSCHAAL (incl. verhoging van 1,25%) 
  BRUTO BEDRAGEN PER MAAND IN EURO 'S   

                  

                              

KLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

                              
VOLW. 
LTD. 21 JAAR 22 JAAR 22 JAAR 23 JAAR 24 JAAR 24 JAAR 25 JAAR 26 JAAR             
                              
 0 F.P. 1.631,0 1.647,0 1.663,0 1.687,5 1.720,0 1.789,0 1.915,0 2.126,5 2.226,0 2.443,5 2.716,0 3.049,0 3.249,0 3.526,5
 1 F.P. 1.663,0 1.679,0 1.696,0 1.724,5 1.766,5 1.851,0 1.979,5 2.190,5 2.304,0 2.537,5 2.827,5 3.180,5 3.415,0 3.730,5
 2 F.P. 1.696,0 1.715,5 1.735,5 1.769,5 1.820,5 1.902,5 2.040,0 2.250,5 2.376,0 2.630,0 2.938,5 3.312,5 3.585,0 3.937,0
 3 F.P. 1.735,5 1.756,0 1.780,0 1.818,5 1.878,0 1.958,0 2.103,0 2.315,5 2.452,0 2.722,5 3.052,5 3.442,0 3.754,0 4.138,5
 4 F.P. 1.779,0 1.805,0 1.831,5 1.869,0 1.928,0 2.017,0 2.170,5 2.376,5 2.544,0 2.835,0 3.183,5 3.591,5 3.939,0 4.358,5
 5 F.P.   1.854,5 1.884,0 1.919,5 1.979,5 2.075,5 2.232,5 2.444,0 2.637,5 2.945,5 3.314,5 3.741,5 4.123,5 4.578,5
 6 F.P.     1.936,5 1.969,0 2.032,0 2.132,0 2.298,0 2.506,5 2.733,0 3.060,0 3.445,5 3.892,0 4.304,5 4.800,0
 7 F.P.       2.019,0 2.084,5 2.185,5 2.359,0 2.569,0 2.826,0 3.173,0 3.575,0 4.038,0 4.490,5 5.018,5
 8 F.P.         2.140,0 2.245,0 2.421,5 2.636,0 2.918,5 3.284,5 3.705,5 4.184,5 4.672,5 5.239,5
 9 F.P.           2.304,5 2.487,0 2.695,5 3.031,0 3.413,0 3.855,5 4.351,5 4.874,5 5.477,5
10 F.P.             2.550,5 2.761,0 3.142,0 3.546,0 4.003,0 4.515,5 5.077,0 5.717,0
11 F.P.               2.826,5 3.255,0 3.678,0 4.149,5 4.678,0 5.279,0 5.956,0
                

    JEUGD-LEEFTIJDSCHAAL           

                    
SALA-
RIS-                   

GROEP/ 1 2 3 4           
LEEF-
TIJD                   

16 JAAR 752,0 755,0 757,5 761,0           

17 JAAR 833,0 836,0 841,0 843,0           

18 JAAR 999,5 1.001,5 1.006,0 1.012,0           

19 JAAR 1.166,0 1.169,5 1.176,0 1.180,5           

20 JAAR 1.414,5 1.419,0 1.425,0 1.430,5           

21 JAAR   1.565,5 1.583,0 1.588,5           

22 JAAR       1.664,5           
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Bijlage C2: SALARISSCHALEN PER 1 JANUARI 2007  
 

                              

 
     CAO-SALARISSCHAAL (incl. verhoging van 0,75%) 
  BRUTO BEDRAGEN PER MAAND IN EURO 'S   

                  

                              

KLASSE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

                              
VOLW. 
LTD. 21 JAAR 22 JAAR 22 JAAR 23 JAAR 24 JAAR 24 JAAR 25 JAAR 26 JAAR             
                              
 0 F.P. 1.643,5 1.659,5 1.675,5 1.700,5 1.733,0 1.802,5 1.929,5 2.142,5 2.243,0 2.462,0 2.736,5 3.072,0 3.273,5 3.553,0
 1 F.P. 1.675,5 1.692,0 1.709,0 1.737,5 1.780,0 1.865,0 1.994,5 2.207,0 2.321,5 2.557,0 2.849,0 3.204,5 3.441,0 3.758,5
 2 F.P. 1.709,0 1.728,5 1.749,0 1.783,0 1.834,5 1.917,0 2.055,5 2.267,5 2.394,0 2.650,0 2.961,0 3.337,5 3.612,0 3.967,0
 3 F.P. 1.749,0 1.769,5 1.793,5 1.832,5 1.892,5 1.973,0 2.119,0 2.333,0 2.470,5 2.743,0 3.075,5 3.468,0 3.782,5 4.170,0
 4 F.P. 1.792,5 1.819,0 1.845,5 1.883,5 1.942,5 2.032,5 2.187,0 2.394,5 2.563,5 2.856,5 3.207,5 3.618,5 3.969,0 4.391,5
 5 F.P.   1.868,5 1.898,5 1.934,0 1.994,5 2.091,5 2.249,5 2.462,5 2.657,5 2.968,0 3.339,5 3.770,0 4.154,5 4.613,0
 6 F.P.     1.951,5 1.984,0 2.047,5 2.148,0 2.315,5 2.525,5 2.753,5 3.083,0 3.471,5 3.921,5 4.337,0 4.836,0
 7 F.P.       2.034,5 2.100,5 2.202,0 2.377,0 2.588,5 2.847,5 3.197,0 3.602,0 4.068,5 4.524,5 5.056,5
 8 F.P.         2.156,5 2.262,0 2.440,0 2.656,0 2.940,5 3.309,5 3.733,5 4.216,0 4.708,0 5.279,0
 9 F.P.           2.322,0 2.506,0 2.716,0 3.054,0 3.439,0 3.884,5 4.384,5 4.911,5 5.519,0
10 F.P.             2.570,0 2.782,0 3.166,0 3.573,0 4.033,5 4.549,5 5.115,5 5.760,0
11 F.P.               2.848,0 3.279,5 3.706,0 4.181,0 4.713,5 5.319,0 6.001,0
                

    JEUGD-LEEFTIJDSCHAAL           

                    
SALA-
RIS-                   

GROEP/ 1 2 3 4           
LEEF-
TIJD                   

16 JAAR 758,0 761,0 763,5 767,0           

17 JAAR 839,5 842,5 847,5 849,5           

18 JAAR 1.007,0 1.009,5 1.014,0 1.020,0           

19 JAAR 1.175,0 1.178,5 1.185,0 1.189,5           

20 JAAR 1.425,5 1.430,0 1.436,0 1.441,5           

21 JAAR   1.577,5 1.595,0 1.600,5           

22 JAAR       1.677,0           
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Bijlage D: VARIABELE EXTRA WINSTUITKERING 
 
1.   Waarom? 
 De regeling is bedoeld om de betrokkenheid ten aanzien van de ondernemingsdoelstellingen te 
 vergroten en het realiseren ervan te bevorderen.  
 Indien extra winst wordt behaald, is het de bedoeling de medewerkers die daaraan bijgedragen 
 hebben, daar ook van te laten profiteren.   
 
2.   Regeling 
 2.1.  Werkingssfeer  
   Alle medewerkers van Koninklijke Nedalco BV in vaste dienst 
 
  2.2.  Werking 
   Er worden twee soorten doelstellingen onderscheiden die afzonderlijk kunnen worden 
   beloond: 

a.  een doelstelling die geldt voor de gehele onderneming; 
b.  een afdelingsdoelstelling.  

  
         In uitzonderingsgevallen kunnen deze door individuele doelstellingen en daaraan gekoppelde 
         beloningsvormen worden vervangen, bijvoorbeeld bij staffuncties en bijzondere projecten. 
      Voorbeelden zijn: 
       ad a: 

• kostenniveau 
• omzet 
• ziekteverzuimpercentage 

 
      ad b: 

• reductie aantal klachten 
• reductie aantal storingen 

 
2.3.  Criteria voor doelstellingen 
 

• specifiek gericht op doelgroep 
• meetbaar op basis van objectieve maatstaven 
• redelijkerwijs haalbaar 
• gelimiteerd in de tijd 

 
 2.4. Vaststellen van de doelstellingen 
  

• De ondernemingsdoelstelling wordt jaarlijks vastgesteld door de directie en ter kennis 
gesteld van de Ondernemingsraad; 

• De afdelingsdoelstellingen worden door de afdelingsmanagers vastgesteld. De directie 
bespreekt deze met de afdelingsmanagers in de jaarlijkse budgetbespreking. De directie 
keurt daarna de budgetten goed; 

• De afdelingsdoelstellingen zullen ter kennis worden gesteld van de OR. 
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 2.5.  De extra winstuitkering  
 

• De extra winstuitkering kan maximaal 5 % van het jaarsalaris bedragen en zal worden 
uitgekeerd naast de 13e maand uitkering conform artikel 25 van de CAO. 

• Het beschikbare bedrag voor de extra uitkering is gebaseerd op de volgende 
uitgangspunten: 

• ROI > 17%; 
• 7,5% van de winst boven 17% ROI komt beschikbaar; 
• wordt uitgedrukt als een percentage van de loonsom; 
• het beschikbare bedrag kan variëren tussen 0 en 5 % van de loonsom; 
• het beschikbare bedrag wordt als volgt verdeeld over de verschillende soorten 

doelstellingen: 
• 50% ondernemingsdoelstelling; 
• 50% afdelingsdoelstelling. 
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Bijlage E: PROTOCOL PENSIOENAFSPRAAK 
 
 
Partijen zijn de onderstaande uitgangspunten van de nieuwe basis pensioenregeling per 1 januari 
2006, die integraal deel uitmaakt van de CAO, overeengekomen. 
 
Nieuwe basis pensioenregeling  
Middelloon  Per 1 januari 2006 
Pensioenleeftijd 65 jaar 
Uittredingsleeftijd Op basis van individuele keuze  vanaf 62 jaar 
Opbouw 2,25% per jaar 
Franchise In 2006  € 11.354 
Nabestaandenpensioen 70% op basis van opbouw 
Werkgeverspremie Totaal 22,9% 
Werknemersbijdrage 1,75%  
Indexatie Voorwaardelijk uit overrente van het pensioenfonds, met dien 

verstande: 
• Actieven  op basis van de loonindex 
• Niet-actieven  op basis van de prijsindex 

Overige Wettelijke bovenmatigheid wordt afgetopt 

 
  Voorts zijn onderstaande aanvullende afspraken gemaakt. 
 

1) Voor werknemers die op peildatum 31 december 2004 55 jaar of ouder waren (de zogenaamde 
55+ers) blijven de bestaande pensioenregelingen (FO- en OP-regeling) onverkort gelden.  

 
2) Per 1 januari 2006 is voor alle overige deelnemers een nieuwe pensioenregeling op basis van 

geïndexeerd middelloon van kracht. Vervroegde uittreding blijft ook binnen de nieuwe 
pensioenregeling mogelijk. Voor eind 2010 vindt een evaluatie plaats. 

 
3) Binnen de levenslange basis pensioenregeling worden pensioenaanspraken uit de FO-regeling 

over het verleden ingekocht. Of: de levenslange basis pensioenregeling wordt over het verleden 
opgetrokken naar 2% opbouw per jaar op basis van een franchise van € 11.354. De extra 
toezegging is gemaximeerd, zodanig dat een deelnemer ten opzichte van de huidige 
pensioenvoorziening niet hoger uitkomt. Hierbij is gekozen is voor het overdrachtsrecht met een 
rechtevenredige toekenning in de jaren tot de pensioeningangsdatum met een financieringstermijn 
van maximaal 15 jaar (zie koopsom regeling B memo Mercer van 7 oktober 2005). De werknemer 
behoud hierbij aanspraak na beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de in het verleden tot 
de ontslagdatum opgebouwde rechten. 

 
4) De totale werkgeversbijdrage aan deze pensioenregeling zal exclusief werknemersbijdrage en 

exclusief benodigde koopsommen voor de overgangsregeling tot en met 31 december 2010 in 
totaal 22,9% bedragen.  

 
Deze totale werkgeverspremie is als volgt samengesteld: 
• 18% premie uit de oude OP-regeling op basis van herstelplan 
• 4,9% premie (was 9,75% FO-premie over de loonsom 42+ (=6,3% van volledige loonsom) 

minus vrijval van € 66.000 (=1,4%)) 
 

5) Tot en met 31 december 2010 wordt de werknemers bijdrage van 1,75% gecontinueerd.  
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6) 2010 wordt als nieuw ijkmoment vastgesteld. Op basis van een te houden evaluatie van de 
overgangsregeling zoals per 1 januari 2006 door partijen overeengekomen, worden voor 31 
december 2010 de hierbij gemaakte afspraken nader tegen het licht gehouden en in voorkomend 
geval in overleg tussen partijen aangepast.  

 
7) Indien bij werknemers in dienst van werkgever tot 31 december 2010 als gevolg van een 

reorganisatie, waarbij sprake is van boventalligheid, de arbeidsovereenkomst onvrijwillig wordt 
opgezegd, neemt de werkgever de nog (toekomstgericht) ontbrekende pensioen inkoopsommen 
voor haar rekening (garantstelling). Deze werknemer behoud zowel recht op de in het verleden 
opgebouwde rechten alsmede de nog in de toekomst op te bouwen rechten.  

 
8) Vorenstaande afspraak is niet van toepassing indien een werknemer vrijwillig de 

arbeidsovereenkomst met werkgever beëindigt. In dat geval is alleen sprake van aanspraak op de 
in het verleden opgebouwde rechten tot die datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt.  

 
9) In opdracht van werkgever wordt het pensioenreglement opgesteld. 

 
10) Waar gesproken wordt over een franchise gekoppeld aan de ontwikkeling van de AOW-uitkering 

(voor 2005 van € 11.354), wordt de fiscaal minimaal toegestane franchise bedoeld.  
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Bijlage F: PROTOCOLLAIRE  CAO STUDIEAFSPRA(A)KEN 
 
 
 
STUDIEAFSPRAAK 
Partijen zijn een studieafspraak met een resultaatverplichting overeengekomen om een werkgroep 
samen te stellen. De werkgroep zal een integraal voorstel doen ten aanzien van verlofafspraken. 
 
Voor het uitvoeren van de studieafspraak worden twee werkgroepen samengesteld. Deze werkgroepen 
zullen vóór 1 januari 2007 met voorstellen komen die in het volgende CAO overleg worden 
meegenomen. 
 
 
 


