
#287030 

 
 

Polaroid 
 

CAO 
 

2007 / 2009 
01-04-2007 T/M 31-03-2009 



Polaroid.CAO 
2007-2009 

  

 

2 

 
INHOUDSOPGAVE 

 
Artikel 1  
 
Artikel 2 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 3  
 
Artikel 4  
 
Artikel 5  
 
Artikel 6  
 
Artikel 7  
 
Artikel 8 
 
 
Artikel 8A 
 
Artikel 9 

Definities 
 
Algemene verplichtingen van de werkgever  
 Veiligheid en Milieu  
 Regeling werkgeversbijdrage  
 Vakbondswerk in het bedrijf  
 Bescherming werkgelegenheid  
 Uitzendkrachten  
 Fiscaal faciliteren vakbondscontributie 

 
Algemene verplichtingen van de vakverenigingen  
 
Algemene verplichtingen van de werknemer  
 
Indiensttreding en ontslag  
 
Dienstrooster en arbeidsduur  
 
Functiegroepen en salarisschalen 
 
Toepassing van de salarisschalen  
 Periodiekenschaal  

 
Loonontwikkeling 
 
Bijzondere beloning       
 Toeslag voor het werken in ploegen  
 Vergoeding voor consignatie, semafoondienst en extra opkomst  
 Beloningen van afwijkingen van het dienstrooster  

5  
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
9 
 
10 
 
11 
 
13 
 
13 
 
 
15 
 
15

 
Artikel 10 Zon- en feestdagen
Artikel 11 Geoorloofd verzuim

Artikel 12 Vakantie 
 Vakantiejaar  
 Duur der vakantie  
 Berekening aantal vakantiedagen  
 Bij vorige werkgever(s) verworven vakantierechten  
 Aaneengesloten vakantie  
 Snipperdagen  
 Vakantie bij onderbreking van de werkzaamheden  
 Vakantie bij ziekte of ongeval  
 Vakantie bij beëindiging van het dienstverband  
 Verjaring  
 Vervangende schadevergoeding  
 Teveel genoten vakantie  

 
19  
19  
 
23 



Artikel 13  
 
Artikel 14  
 
Artikel 14A  
 
Artikel 14B  
 
Artikel 15A 
 
 
Artikel 15B  
 
Artikel 16  
 
Artikel 17  
 
Artikel 18 
 
Artikel 19  
 
Artikel 20 
 
Artikel 21  
 
Artikel 22  
 
 
 
Bijlage I 
 
 
 
 
Bijlage II  
 
Bijlage III 

Vakantietoeslag  
 
Jaarlijkse uitkering 
 
Resultaatafhankelijke beloningsregeling  
 
Spaarloonregeling 
 
Arbeidsongeschiktheid (eerste ziektedag vóór 1-01-2004)  
Re-integratie  
 
Arbeidsongeschiktheid (eerste ziektedag op of na 1-01-04) 
 
Vergoeding ziektekosten 
 
Pensioenregeling 
 
Levensloop 
 
Tijdspaarregeling 
 
Bedrijfsreglement 
 
Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst 
 
Duur der collectieve arbeidsovereenkomst 
 
Protocol (bij de collectieve arbeidsovereenkomst) 
 
Rasterfuncties   
Rasterfuncties (44)  
Rasterfuncties (45)  
Rasterfuncties (46) 
 
Salarisschalen 
 
Tijdspaarregeling 
 
 

26 
 
26  
 
26  
 
27  
 
27 
 
 
29 
 
31 
 
31 
 
31  
 
31 
 
31  
 
31  
 
32 
 
33  
 
34 
35 
36 
37 
 
38 
 
40

 
 
 
 
 
 
 
 
© 2007 CAO-partijen en AWVN 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van 
druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin worden opgeslagen in 
een databank met als doel een terugzoekmogelijkheid te verschaffen aan derden, zonder de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van partijen bij deze CAO alsmede AWVN te Haarlem. 



Polaroid.CAO 
2007-2009 

  

 

4 

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 
 
 
Tussen de ondergetekenden  
 
Polaroid (Europa) B.V. te Enschede  
 
als partij ter ene zijde  
 
en 
 
 
FNV Bondgenoten te Utrecht 
CNV BedrijvenBond te Houten  
De Unie te Houten 
 
Elk als partij ter andere zijde 
is de navolgende collectieve arbeidsovereenkomst overeengekomen. 
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Artikel 1 
 
 

Definities 
 
In deze overeenkomst wordt verstaan onder: 
 
a. werkgever 
 
b. vakvereniging 
 
c. werknemer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d.      gehandicapte 
 werknemer 
 
 
 
 
 
 
 
 
e. maand 
 
f. week 
 
 
g. dienstrooster 
 
 
 
h. normale  
 arbeidsduur 
 
 
i. maandsalaris 
 
j. maandinkomen 

 
de partij ter ene zijde; 
 
elk der partijen ter andere zijde; 
 
de mannelijke of vrouwelijke werknemer in volledige 
dienst van de werkgever in de vestiging te Enschede, 
waarvan de functie is opgenomen of gezien de aard van 
de werkzaamheden behoort te worden opgenomen in 
bijlage I van deze collectieve arbeidsovereenkomst.  
Als werknemer in de zin van deze overeenkomst 
worden niet beschouwd stagiaires en vakantiewerkers. 
Op de werknemer die deeltijdarbeid verricht zijn, voor 
zover niet uitdrukkelijk anders aangegeven, de 
bepalingen van deze cao naar rato van het aantal 
gewerkte uren op overeenkomstige wijze van 
toepassing; 
 
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; 
een kalendermaand; 
 
een periode van 7 etmalen, waarvan de eerste aanvangt 
bij het begin van de eerste dienst op maandagochtend; 
 
een arbeidsregeling die aangeeft op welke tijdstippen de 
werknemers normaliter hun werkzaamheden aanvangen 
en deze beëindigen en eventueel onderbreken; 
 
het gemiddeld aantal uren per week gedurende welke de 
werknemers normaliter volgens dienstrooster hun 
werkzaamheden verrichten; 
 
het maandsalaris geregeld in bijlage II; 
 
het maandsalaris, vermeerderd met eventuele 
bijzondere beloningen als bedoeld in artikel 9 lid 2 onder 
a en lid 3 en met een eventuele persoonlijke toeslag als 
bedoeld in artikel 8 lid 2 onder c. 
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Artikel 2  

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

redelijkheid en billijkheid te zullen nakomen. 
 
2. De werkgever verplicht zich generlei actie te zullen voeren of te zullen steunen, welke 

ten doel heeft wijziging te brengen in de volgens deze collectieve arbeidsovereenkomst 
geregelde arbeidsvoorwaarden op een andere wijze dan neergelegd in de artikelen en 
21. 
 

3. De werkgever verbindt zich geen werknemers in dienst te nemen of te houden op voor- 
waarden die in strijd zijn met het in deze overeenkomst of het in artikel 19 bedoelde 
bedrijfsreglement bepaalde, dan wel bedrijfsarbeid te doen verrichten op voorwaarden 
welke per jaar en in totaliteit bezien een andere waarde hebben dan de in deze 
overeenkomst vastgestelde voorwaarden. 
 

4. De werkgever zal met iedere werknemer een schriftelijke individuele 
arbeidsovereenkomst aangaan waarin verwezen wordt naar deze collectieve 
arbeidsovereenkomst en het eventueel geldende bedrijfsreglement. Het in een Polaroid 
Regeling op te nemen model wordt voor het maken van de individuele 
arbeidsovereenkomst als leidraad gebruikt. 
 

5. Veiligheid en Milieu 
a.  De werkgever erkent het recht van de werknemer op beveiliging van de 

arbeidsplaats. Hij kan niet volledig garant zijn dat de werknemer geen schade aan 
persoon en goed lijdt. Hij zal echter alle maatregelen nemen welke nodig zijn voor de 
veiligheid in het bedrijf. Ter bevordering van deze veiligheid en mede ter uitvoering 
van de wettelijke voorschriften terzake, zal de werkgever in samenwerking met de 
ondernemingsraad regelingen opstellen, waarbij de in de onderneming aanwezige 
veiligheidsfunctionaris advies zal geven. Over de uitvoering van de regelingen pleegt 
de werkgever regelmatig overleg met de ondernemingsraad. De werknemer heeft het 
recht bij dreigende calamiteiten zijn werkzaamheden op te schorten doch heeft dan 
tevens de plicht zijn chef en/of de veiligheidsfunctionaris te waarschuwen, die zal (of 
zullen) bepalen of de situatie van dien aard is dat eerst de nodige voorzieningen 
dienen te worden getroffen alvorens de werkzaamheden kunnen worden hervat. De 
werkgever zal meewerken aan onderzoekingen die worden gedaan naar 
schadelijkheid van stoffen, welke in de onderneming worden gebruikt. De werkgever 
zal de werknemers op de hoogte stellen van gegevens die te zijner kennis komen 
betreffende gevaren, welke in hun arbeidssituatie kunnen optreden, en van de 
veiligheidsmaatregelen welke terzake dienen te worden getroffen. Hij ziet toe op de 
naleving van de veiligheidsvoorschriften. De werkgever stelt de werknemers in de 
gelegenheid om periodiek een medische keuring te ondergaan. De werkgever nodigt 
werknemers van 45 jaar en ouder uit voor een periodieke medische keuring. 

b.  De werkgever is bereid alle aspecten, verbonden aan het productieproces, in de 
 ondernemingsraad te bespreken. Maatregelen, die dienaangaande genomen dienen 
 te worden, zullen zo spoedig mogelijk in overleg met de ondernemingsraad worden 
 uitgevoerd. 
 
6. De werkgever zal tweemaal per jaar informatie verstrekken aan de ondernemingsraad 

betreffende het algemeen beleid van de onderneming inzake het gebruik van 
ingeleende arbeidskrachten. 
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7. Regeling werkgeversbijdrage 
De werkgever verklaart zich bereid tot het verstrekken van een bijdrage overeenkomstig  
de tussen AWVN, FNV Bondgenoten, CNV BedrijvenBond en De Unie gesloten 
overeenkomst met betrekking tot de bijdrageregeling aan de vakverenigingen. 

 
8.  Vakbondswerk in het bedrijf 
  a. Om contacten mogelijk te maken tussen de vakverenigingen en hun leden en tussen 

 deze leden onderling, alsmede om de vakverenigingen in staat te stellen gekozen 
 leden van de ondernemingsraad in hun werk te ondersteunen, zal de werkgever aan 
 de vakverenigingen waar mogelijk faciliteiten verlenen. 

 b. Deze faciliteiten, die de normale voortgang in het bedrijf niet mogen schaden, zullen 
 bestaan uit: 

1. het toestaan van aankondigingen op de publicatieborden voor bijeenkomsten van 
bedrijfsledengroepen van de vakverenigingen; 

2. het vrijaf geven aan bestuursleden van een bedrijfsledengroep, werkzaam in 
ploegendienst, voorzover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten, voor het 
bijwonen van voor hen bestemde bijeenkomsten van de vakverenigingen over 
bedrijfsaangelegenheden; 

3. beschikbaarstelling - als regel buiten werktijd - van bedrijfsruimte voor vergade- 
ringen van de vakverenigingen over bedrijfsaangelegenheden; 

4. beschikbaarstelling - alleen in dringende gevallen - van bedrijfsruimte binnen de 
werktijd voor contacten inzake bedrijfsaangelegenheden van bestuursleden van 
een bedrijfsledengroep met bezoldigde functionarissen van de vakverenigingen; 

5. het in spoedeisende gevallen contact opnemen door bestuursleden van een 
bedrijfsledengroep met leden van de vakvereniging die in een 
bedrijfsoverlegorgaan zitting hebben; 

6. het in urgente gevallen gebruik kunnen maken van de bedrijfstelefoon door 
bestuursleden van een bedrijfsledengroep; tevens, indien praktisch uitvoerbaar, 
telefonisch bereikt kunnen worden; 

7. het gebruik kunnen maken van de vermenigvuldigingsapparatuur in het bedrijf 
door bestuursleden van een bedrijfsledengroep voor het doen van zakelijke 
mededelingen ter publicatie op de borden; deze faciliteit zal eveneens gelden 
voor het vermenigvuldigen van stukken ten behoeve van bestuursvergaderingen 
van een bedrijfsledengroep; in de hiervoor vermelde gevallen zal steeds vooraf 
overleg plaatsvinden met de werkgever; 

8. het mogelijk maken dat individuele leden van de vakvereniging in dringende 
gevallen contact kunnen opnemen met de secretaris van de bedrijfsledengroep. 

c. Ten behoeve van het vakbondswerk binnen de onderneming stelt de werkgever aan 
het bestuur van de bedrijfsledengroep een redelijk aantal uren ter beschikking, 
waarbij onder meer rekening wordt gehouden met het aantal georganiseerde 
werknemers. Over het aantal uren dient tussen het bestuur van de bedrijfsledengroep 
en de werkgever overleg plaats te vinden. 

 d. De werkgever zal er nauwgezet op toezien 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 
 worden belast. 

 e. Indien de vakverenigingen de delegatie voor het overleg over arbeidsvoorwaarden 
 mede willen laten bestaan uit werknemersleden van de vakverenigingen uit de 
 onderneming dan zullen zij overleg plegen met de werkgever over de consequenties 
 hiervan. 
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9.    Bescherming werkgelegenheid 
 a. Rekening houdend met de taak en de positie van de ondernemingsraad zullen in 

 voorkomende gevallen contacten tussen werkgever en vakbonden plaatshebben. 
 Daarbij zullen besprekingen worden gewijd aan de door de werkgever te verstrekken 
 informatie; deze informatie zal betrekking hebben op die voorgenomen plannen die 
 tot een duidelijke verandering in de bedrijfssituatie aanleiding geven, en met name 
 op die welke aanmerkelijke gevolgen voor de werkgelegenheid met zich kunnen 
 brengen. 

 b. Tijdens de looptijd van de af te sluiten CAO zal in principe geen gedwongen 
 collectief ontslag plaatsvinden voor werknemers, die op het moment van de afsluiting 
 ervan in dienst zijn, respectievelijk tijdens de looptijd worden aangenomen, anders 
 dan na overleg met de ondernemingsraad en de vakverenigingen. In dit verband 
 wordt onder collectief verstaan: 10 of meer werknemers. 

 c. Ten aanzien van bovenbedoelde onderwerpen zal de werkgever in ieder geval ter 
 gelegenheid van de CAO-vernieuwingen de vakorganisaties inlichten over zijn 
 verwachtingen voor de contractperiode en ze voorts van wijzigingen daarin op de 
 hoogte houden.  
d. Rekening houdend met de taak en de positie van de ondernemingsraad, en met de 
 uitgangspunten van een normale bedrijfsvoering zal de werkgever: 

1. indien er te vervullen vacatures ontstaan, onder meer door natuurlijk verloop, de 
werknemers in de onderneming, overeenkomstig de bestaande procedure,  in de 
gelegenheid stellen hiernaar te solliciteren; 

2. teneinde de inzichtelijkheid van de arbeidsmarkt te bevorderen alle daarvoor 
relevante, volledige en deeltijdvacatures melden aan het desbetreffende 
Arbeidsbureau c.q. afmelden; 

3. als onderdeel van het totale sociale beleid in de onderneming speciale aandacht 
schenken aan de tewerkstelling van werknemers uit z.g. kwetsbare groeperingen 
op de arbeidsmarkt; 

4. het gebruik maken van door particuliere uitzendbureaus bemiddelde uitzend- 
krachten zoveel mogelijk beperken, een en ander onverkort het in lid 6 van dit 
artikel bepaalde en onverminderd de bevoegdheid van de vakbonden hierover 
inlichtingen te vragen. 

 
10. Bij het indienen van een aanvraag voor subsidie ten behoeve van 

arbeidsplaatsenverbetering zal de werkgever de vakverenigingen en de 
ondernemingsraad vroegtijdig op de hoogte stellen van zijn voornemen om een 
dergelijke aanvraag in te dienen alsmede van de mogelijke loonconsequenties van de 
aanvraag. 

 
11. Uitzendkrachten 
 Werkgever maakt gebruik van gecertificeerde uitzendbureaus.  

Uitzendkrachten, werkzaam als vakkracht worden betaald volgens de CAO van 
Polaroid. Het zogenaamde inlenersloonbegrip is hierbij van toepassing. Voor 
uitzendkrachten die handmatig werk verrichten (met name CSG en Rework) zal de 
ABU CAO gelden met betrekking tot de uurloonbetaling. 

 
12. Fiscaal faciliteren vakbondscontributie 
 Werkgever is gedurende de looptijd van de CAO bereid medewerking te verlenen 

om de vakbondsbijdrage fiscaal te faciliteren voorzover en voor zolang dit is 
toegestaan. 
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Artikel 3 
 
Algemene verplichtingen van de vakverenigingen 
 
1. De vakverenigingen verplichten zich deze collectieve naar maatstaven van redelijkheid 

en billijkheid te zullen nakomen. 
 
2. De vakverenigingen verbinden zich met alle hun ten dienst staande middelen nakoming 

van deze overeenkomst door hun leden te zullen bevorderen, generlei actie te zullen 
voeren of te zullen bevorderen, welke beoogt wijziging te brengen in deze overeenkomst, 
op een andere wijze dan omschreven in de artikelen 20en 21. 

 
3. De vakverenigingen verplichten zich te zullen bevorderen dat hun leden een individuele 

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

 
 

Artikel 4 
 
Algemene verplichtingen van de werknemer 
 
1. De werknemer is gehouden de belangen van het bedrijf van de werkgever als een goed 

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

werkzaamheden, voorzover deze redelijkerwijze van hem kunnen worden verlangd, zo 
goed mogelijk uit te voeren en daarbij alle verstrekte aanwijzingen en voorschriften in 
acht te nemen. 

 
3. De werknemer is gehouden, voor wat zijn arbeids- en rusttijden betreft, de bepalingen 

van de op de daarvoor bestemde plaatsen in het bedrijf van de werkgever aanwezige 
arbeids- en rusttijdenregeling in acht te nemen. 

 
4. De werknemer is gehouden ook buiten de op normale dienstroosters genoemde  uren 

arbeid te verrichten, voorzover de werkgever de desbetreffende wettelijke voorschriften 
en de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst in acht neemt. 

 Indien bovenbedoelde arbeid verricht dient te worden door grotere groepen werknemers 
of afdelingen dan zal dat niet plaatsvinden anders dan na instemming van de 
ondernemingsraad. 

 
5. De werknemer is medeverantwoordelijk voor de orde en de veiligheid in het bedrijf van de 

werkgever en gehouden tot naleving van de desbetreffende aanwijzingen en 
voorschriften door of namens de werkgever gegeven. 

 
6. De werknemer is gehouden zich te gedragen naar het eventueel in het bedrijf van de 

werkgever geldende bedrijfsreglement als bedoeld in artikel 19. 
 
7. De werkgever kan de werknemer verbieden regelmatig enigerlei betaalde arbeid voor 

derden te verrichten of als zelfstandige een nevenbedrijf te voeren. Een dergelijk verbod 
zal schriftelijk en beargumenteerd aan de werknemer worden bekend gemaakt. 

 De werkgever is bevoegd een werknemer die dit verbod overtreedt, zonder behoud van 
salaris te schorsen, overeenkomstig de bepalingen van het bedrijfsreglement, en in 
geval van herhaling op staande voet te ontslaan. De werknemer die arbeidsongeschikt 
wordt als gevolg van arbeid voor derden, verliest elke aanspraak op de in artikel 15 
geregelde aanvullingen op de wettelijke uitkeringen ingeval van arbeidsongeschiktheid. 
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8. De werknemer is gehouden tot geheimhouding ten aanzien van alles wat hem ten 
gevolge van zijn dienstbetrekking bekend wordt, zoals bijvoorbeeld omtrent de inrichting 
van het bedrijf, de grondstoffen, bewerking daarvan en de producten. Deze verplichting 
geldt ook na beëindiging van de dienstbetrekking. 

 
9. De werknemer, die voornemens is een verbintenis, als genoemd in artikel 670 lid 3 BW, 

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

 
10.  De werknemer is gehouden een individuele arbeidsovereenkomst te tekenen waarbij 

deze collectieve arbeidsovereenkomst en het bedrijfsreglement van toepassing worden 
verklaard. 

 
 

Artikel 5 
 
Indiensttreding en ontslag 
 
1. Bij het aangaan van elke dienstbetrekking geldt wederzijds een proeftijd van ten hoogste 

2 maanden, tenzij in de individuele arbeidsovereenkomst een andere regeling wordt 
getroffen. 

 
2. Onverminderd het hiervoor bepaalde, wordt de dienstbetrekking aangegaan: 
 a. hetzij voor onbepaalde tijd; 
 b. hetzij voor een bepaalde tijdsduur; 
 c. hetzij voor het verrichten van een bepaald geheel van werkzaamheden; 
 d. hetzij voor het verrichten van werkzaamheden van tijdelijke aard. 
 In de individuele arbeidsovereenkomst wordt vermeld welke dienstbetrekking van 

toepassing is. Indien deze vermelding ontbreekt, wordt de dienstbetrekking geacht voor 
onbepaalde tijd te zijn aangegaan. 

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

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

 a. voor werknemers voor onbepaalde tijd in dienst 
 1. door opzegging door de werkgever met een termijn van ten minste zoveel 
  weken als de dienstbetrekking na de meerderjarigheid van de werknemer 
  gehele jaren heeft geduurd tot een maximum van 13 weken;  
  deze termijn wordt voor werknemers ouder dan 45 doch jonger dan 65 jaar 
  verlengd voor elk vol jaar dienstverband na de 45e verjaardag met een week, 
  voor welke verlenging eveneens een maximum geldt van 13 weken. 
 2. door opzegging door de werknemer met een termijn van ten minste zoveel 
  weken als de dienstbetrekking na zijn meerderjarigheid tijdvakken van twee 
  gehele  jaren heeft geduurd tot een maximum van 6 weken.  
 3. In afwijking van het hierboven onder 1 en 2 bepaalde zal voor beide partijen 
  de termijn van opzegging na de proeftijd nooit minder dan een maand 
  bedragen. De opzegging dient zodanig te geschieden dat het einde van het 
  dienstverband samenvalt met het einde van de kalendermaand. 

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

 dan wel op het tijdstip, bepaald op grond van artikel 668 BW eerste lid. 
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 c. voor werknemers in dienst voor het verrichten van een bepaald geheel van 
 werkzaamheden 

  bij het beëindigen van de werkzaamheden, waarvoor de werknemer is aangenomen. 
d. voor werknemers in dienst voor het verrichten van werkzaamheden van tijdelijke 

aard 
 door opzegging door de werkgever of de werknemer met een termijn van één dag 
 tegen elke dag der maand, met dien verstande dat deze termijn na twee maanden 
 dienstverband één week tegen elke dag der maand bedraagt. 
 
4. Het bepaalde in artikel 670 BW eerste lid (opzeggingsverbod tijdens 

arbeidsongeschiktheid) is voor werknemers, als bedoeld in lid 2 sub b, c en d van dit 
artikel, alsmede voor werknemers van 65 jaar en ouder, niet van toepassing. 

 
5. De arbeidsovereenkomst eindigt op het moment dat de werknemer op grond van het in 

de onderneming geldende pensioenreglement gebruik maakt van de mogelijkheid tot 
eerder uittreden. De arbeidsovereenkomst eindigt in ieder geval van rechtswege op de 
eerste dag van de maand, waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt, zonder dat hiertoe 
enige opzegging is vereist. 

 
6. Indien in afwijking van het in lid 5 bepaalde de dienstbetrekking wordt voortgezet dan wel 

werknemers van 65 jaar en ouder in dienst worden genomen, zal een opzeggingstermijn 
van één maand gelden, met dien verstande dat het dienstverband slechts zal kunnen 
worden beëindigd tegen het einde van de kalendermaand. 

 
7. Het bepaalde in artikel 670 BW derde lid (opzeggingsverbod wegens vervulling militaire 

verbintenissen) is voor werknemers, als bedoeld in lid 2 sub b, c en d niet van 
toepassing, een en ander onverminderd het bepaalde in artikel 32 van de Wet op de 
Noodwachten. 

 
8. Indien de werkgever heeft moeten besluiten, aan een naar verhouding groot aantal 

werknemers ontslag aan te zeggen, zal hij contact opnemen met de vakverenigingen om 
de consequenties van dit ontslag voor de betrokkenen te bespreken. 

 
 

Artikel 6 
 
Dienstrooster en arbeidsduur 
 
1. Iedere werknemer werkt volgens één van de volgende dienstroosters: 
 a. een dagdienstrooster dat een periode van 1 week omvat en een normale 

 arbeidsduur aangeeft van 40 uur per week; 
b. een 2-ploegendienstrooster dat een periode van 2 aaneengesloten weken omvat en 
 een normale arbeidsduur aangeeft van gemiddeld 40 uur per week; 
c. een 3-ploegendienstrooster dat een periode van 3 aaneengesloten weken omvat en 

 een normale aanwezigheidsduur aangeeft van gemiddeld 40 uur per week; 
d. een continue 3-ploegendienstrooster dat een periode van 27 aaneengesloten dagen 

 omvat (uitsluitend geldend voor portiers c.q. beveiligingsbeambten), en een normale 
 aanwezigheidsduur aangeeft van gemiddeld 37,33 uur per week; 

e. een 4-ploegendienst dat in een tijdvak van 52 weken een gemiddelde arbeidsduur 
 van 36 uur per week omvat; 

 f. een 5-ploegendienst dat in een tijdvak van 52 weken een gemiddelde arbeidsduur 
 van 33,6 uur per week omvat; 

 g. ingaande 1 oktober 1984 bedraagt de gemiddelde arbeidsduur per week in de 
 hierboven onder a tot en met c aangegeven roosters 38 uur per week netto effectief. 
 In het kader van de overeengekomen arbeidsduurverkorting worden met ingang van 
 1 januari 1985 op jaarbasis 13 roostervrije diensten vastgesteld; 
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 h.  op roostervrije dagen wordt met behoud van inkomen niet gewerkt. De collectieve 
 roostervrije dagen worden door de werkgever in overleg met de ondernemingsraad 
 vastgesteld en kunnen voor groepen van werknemers op verschillende data vallen 
 (bijv. voor verschillende ploegendiensten e.d.). Een niet opgenomen roostervrije dag 
 vervalt, ook indien de werknemer in geval van arbeidsongeschiktheid niet in staat 
 was deze dag te genieten. 

 
2. Incidentele afwijkingen van de normale dagelijkse arbeidsduur van een kwartier of 

minder worden geacht deel uit te maken van de in lid 1 bedoelde werkweken. 
 
3. a.  In dagdienst wordt normaliter gewerkt op de eerste 5 werkdagen van de week 

 volgens een voor de afdeling geldend dienstrooster. De dienstroosters geven  nimmer 
 een begintijd aan voor 07.00 uur en nimmer een eindtijd na 18.00 uur. 

 b.  2-ploegendienst wordt normaliter op de eerste 5 werkdagen van de week gewerkt, 
 waarbij de werknemers periodiek wisselend in een ochtend- en een middagdienst, of 
 in een dag- en nachtdienst zijn ingedeeld. 

 c. In 3-ploegendienst wordt normaliter op de eerste 5 of 6 werkdagen van de week 
 gewerkt, waarbij de werknemers periodiek wisselend in een nacht-, middag- en 
 ochtenddienst zijn ingedeeld, met dien verstande dat tussen het einde en het begin 
 van de werkweek een ononderbroken rustperiode bestaat van tenminste 36 uren, 
  waarvan 24 op zondag. 

 d. In continue 3-ploegendienst (uitsluitend geldend voor portiers c.q. 
 beveiligingsbeambten) wordt normaliter op alle dagen van de week gewerkt, waarbij 
 de werknemers beurtelings in een nachtdienst (6 diensten), middagdienst (6 
 diensten) en ochtenddienst (6 diensten) zijn ingedeeld, afgewisseld door roostervrije 
 diensten (vervangende weekenddiensten). 

 e. In de 4-ploegendienst wordt normaliter op de eerste 6 werkdagen van de week 
 gewerkt, waarbij de werknemer regelmatig van dienst wisselt en een van de diensten 
 een ochtenddienst, middagdienst of nachtdienst is. 

 f. In de 5-ploegendienst wordt normaliter op alle dagen van de week gewerkt, waarbij 
 de werknemer regelmatig van dienst wisselt en een van de diensten een 
 ochtenddienst, middagdienst of nachtdienst is. Op feestdagen wordt niet 
 roostermatig gewerkt. 

 
4. Uitsluitend aan werknemers, die geregelde arbeid in continue 3-ploegendienst verrichten 

zullen 2 extra roostervrije diensten worden toegekend. 
 
5. Iedere werknemer ontvangt van de werkgever mededeling van het dienstrooster waarin 

hij zijn werkzaamheden verricht. 
 
6. Over algemene dienstroosterwijzigingen, waarbij een belangrijk aantal werknemers is 

betrokken, zal de werkgever overleg plegen met de ondernemingsraad en de betrokken 
werknemers, onverminderd de bevoegdheid van de vakverenigingen daarover met de 
werkgever overleg te plegen. Terzake van invoering of afschaffing van ploegendienst, 
waarbij groepen van werknemers zijn betrokken, zal de werkgever de vakverenigingen 
tijdig informeren. 

 
7. a.  Werknemers van 56 jaar en ouder kunnen op vrijwillige basis extra vrije tijd 

 opnemen. 
 Deze vrije tijd bedraagt maximaal per kwartaal: 
 voor 56-jarigen 3 dagen 
 voor 57 en 58-jarigen 5 dagen 
 voor 59-jarigen 7 dagen 
 voor 60-jarigen en ouder 9 dagen.  
 De werknemer heeft recht op opnemen van deze extra vrije tijd met ingang van het 
 kwartaal waarin zijn verjaardag valt. 
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 b.  Over de sub a. bedoelde uren zal 85% van het inkomen worden doorbetaald. Over 
 de planning van deze vrije uren zal vooraf overleg worden gepleegd met de 
 afdelingschef van de betreffende werknemers. 

 
 

Artikel 7 
 
Functiegroepen en salarisschalen 
 
1. a.  De functies van de werknemers worden ingedeeld in functiegroepen op basis van 
 systematische vergelijking met de in bijlage I van deze cao vastgelegde 
 referentiefuncties, een en ander volgens de ORBA-methode. 
 b.  Bij elke functiegroep behoort een salarisschaal die gebaseerd is op periodieken. De 

 schalen zijn opgenomen in bijlage II van deze overeenkomst. 
 
2. a.  Werknemers, die over de kundigheden en ervaring beschikken welke voor de 
 vervulling van een bepaalde functie zijn vereist, worden bij tewerkstelling in die 
 functie in de overeenkomende functiegroep en salarisschaal geplaatst, onverminderd 
 het in b van dit lid bepaalde. 
 b.  Werknemers, die tijdelijk een functie waarnemen welke hoger ingedeeld is dan hun 

 eigen functie, blijven ingedeeld in de functiegroep en de salarisschaal welke met hun 
 eigen functie overeenkomt. Deze werknemers worden extra beloond volgens het in 
 artikel 8 lid 4 bepaalde. 

 
3. a.  Werknemers, die worden geplaatst in een hoger ingedeelde functie en over de voor 
 die functie vereiste kundigheden en ervaring beschikken, worden in de 
 overeenkommede hogere salarisschaal ingedeeld met ingang van de maand volgend 
 op die, waarin de plaatsing in de hogere functie heeft plaatsgevonden. 
 b. Werknemers, die door eigen toedoen, wegens onbekwaamheid of op eigen verzoek 

 worden geplaatst in een lager ingedeelde functie, worden in de overeenkomende 
 lagere salarisschaal ingedeeld met ingang van de maand volgend op die waarin de 
 plaatsing in de lagere functie is geschied. 

 c. Werknemers, die als gevolg van bedrijfsomstandigheden in een lager ingedeelde 
 functie worden geplaatst worden met ingang van de eerstvolgende maand in de met 
 de lager ingedeelde functie overeenkomende salarisschaal ingedeeld. 

 d. Bij verandering van functies als gevolg van technologische ontwikkelingen en/of 
 organisatorische veranderingen zal Polaroid er naar streven de werknemer te 
 herplaatsen in een functie van hetzelfde niveau. 

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

functie is ingedeeld, alsmede van zijn maandsalaris. 
 

Artikel 8 
Toepassing van de salarisschalen 
 
1.  Periodiekenschaal 
 a. De werknemers, ingedeeld in de functiegroepen I t/m XII worden beloond volgens de 

 periodiekenschaal. Herzieningen vinden eenmaal per jaar plaats op 1 januari door 
 toekenning van een periodiek totdat het maximum van de schaal is bereikt. 

 b. In afwijking van het onder a bepaalde geldt voor de werknemers ingedeeld in de 
 functiegroepen VIII t/m XII: 

1. toekenning van een periodiek kan achterwege blijven indien geen sprake is van 
een bij de functie passende prestatie; 

2. toekenning van een extra periodiek kan plaatsvinden, echter uitsluitend indien 
sprake is van een als uitzonderlijk beoordeelde prestatie. 

 c. Bij indiensttreding na 30 juni van enig jaar bestaat er geen recht op de toekenning 
 van een periodiek per eerstvolgende 1 januari.
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d. Bij aanstelling in de periodiekenschaal ontvangt de werknemer in het algemeen het 
 maandsalaris in aanloopperiodiek. Indien een werknemer echter in een functie elders 
 zoveel in de functie bruikbare ervaring heeft verkregen dat het op grond daarvan niet 
 redelijk zou zijn hem op basis van de aanloopperiodiek te belonen, kunnen hem 

 - in overeenstemming met die ervaring - een of meer periodieken worden toegekend. 
e. Ingeval van een bevordering op of na 1 juli, kan bij wijze van uitzondering de 

toekenning van de periodiek een jaar later plaatsvinden dan per eerstvolgende 
1 januari. Indien promotie plaatsvindt op 1 januari dan zal voor de berekening van het 
nieuwe salaris eerst toekenning van een periodiek volgens de oude salarisgroep 
plaatsvinden (althans voorzover de werknemer hierop nog recht zou hebben) 
alvorens de promotieregeling vermeld in lid 2 a wordt toegepast. 

 
2.  a.  Bij indeling in een hogere salarisschaal als gevolg van promotie en herwaardering 

 van de functie bedraagt de verhoging van het maandsalaris de helft van het verschil 
 tussen de maandsalarissen bij 0 periodieken van de twee betrokken salarisschalen, 
 c.q. zoveel meer als nodig is om het nieuwe maandsalaris in overeenstemming te 
 brengen met het eerstkomende hogere bedrag in de hogere salarisschaal. 

 b.  Bij indeling in een lagere salarisschaal om aan hemzelf toe te rekenen redenen als 
 bedoeld in artikel 7 lid 3 onder b van een werknemer, die de in die salarisschaal 
 voorkomende maximum leeftijd heeft overschreden, bedraagt de verlaging van het 
 maandsalaris het verschil tussen de maandsalarissen bij een gelijk aantal 
 periodieken c.q. zoveel als nodig is om het nieuwe maandsalaris in 
 overeenstemming te brengen met het maximum in de lagere salarisschaal. 
c. Bij indeling in een lagere salarisschaal als gevolg van de in artikel 7 lid 3 onder c 

bedoelde omstandigheden of als gevolg van opheffen van functies van een 
werknemer, die de in die salarisschaal voorkomende maximum leeftijd heeft 
overschreden, wordt hem via inschaling een maandsalaris toegekend dat zo min 
mogelijk onder zijn oorspronkelijke salaris ligt. Indien het toekennen van periodieken 
niet toereikend is wordt het tekort omgezet in een persoonlijke toeslag. Deze 
persoonlijke toeslag maakt geen deel uit van het maandsalaris. Bij toekomstige 
toekenning van periodieken en/of herindeling in een hogere salarisschaal wordt de 
persoonlijke toeslag evenveel verminderd als het maandsalaris stijgt. 

 d. Voor werknemers van 55 jaar en ouder zal bij overplaatsing - anders dan op eigen 
 verzoek - naar een in een lagere salarisschaal ingedeelde functie, het maandsalaris 
 van de hogere functie gehandhaafd worden tot aan het tijdstip van pensionering. De 
 bestaande afbouwregeling voor ploegentoeslag, als aangegeven in artikel 9 lid 2 d 
 blijft ongewijzigd. 

 
3. a.  De werknemer, die gedurende ten minste 5 achtereenvolgende diensten een functie  

  waarneemt, welke hoger is ingedeeld dan zijn eigen functie, ontvangt daarvoor een 
 uitkering. Deze uitkering wordt toegekend naar evenredigheid van het aantal 
 waargenomen diensten en is gelijk aan de salarisverhoging die aan de werknemer 
 zou worden toegekend in het geval als bedoeld in lid 2 sub a van dit artikel. 

 b. Deze uitkering wordt niet toegekend aan de werknemer voor wie bij indeling van zijn 
 functie met het eventueel waarnemen in een hogere functie reeds rekening is 
 gehouden. 

 c. Indien de waarneming in een met een hoger percentage beloonde ploegendienst of in 
 dezelfde ploegendienst plaats vindt, zal de extra uitkering worden verhoogd met het 
 voor die diensten geldende ploegentoeslagpercentage. 

 d. Indien in dagdienst of in een met een lager percentage beloonde ploegendienst 
 wordt waargenomen, dan ontvangt de werknemer de in dit lid sub a. genoemde 
 uitkering en wordt de ploegentoeslag afgebouwd. Het inkomen dat in de 
 vervangende functie wordt verdiend zal echter niet lager zijn dan het inkomen dat in 
 de eigen functie wordt verworven. 
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 e. De waarneming duurt maximaal 6 maanden, tenzij sprake is van waarneming van 

 een functie wegens arbeidsongeschiktheid van de functionaris waarvoor wordt 
 waargenomen. Bij overschrijding van deze periode wordt de werknemer in de hogere 
 salarisschaal ingedeeld op de wijze als aangegeven in lid 2 sub a van dit artikel. 

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

een maand niet heeft gewerkt wegens arbeidsongeschiktheid, afwezigheid zonder 
behoud van salaris, militaire dienst, schorsing zonder behoud van salaris, onvrijwillige 
werkloosheid, willekeurig verzuim of wegens indiensttreding of ontslag, wordt het 
maandinkomen met een evenredig deel verminderd. 

 
5. De vastgestelde salarissen worden uiterlijk op de laatste dag van elke maand betaalbaar 

gesteld. 
 

Artikel 8A 
Loonontwikkeling 
 
De volgende salarisverhogingen zijn overeengekomen: 

- Per 1 april 2007 een structurele verhoging van 2% 
- Per 1 april 2007 een eenmalige uitkering van 1% 
- Per 1 april 2008 een structurele verhoging van 2% 
- Per 1 april 2008 een eenmalige uitkering van 1% 

De eenmalige uitkeringen worden maandelijkse uitbetaald en berekend over het 
maandinkomen en over de vakantietoeslag en de jaarlijkse uitkering. 
 
 

Artikel 9 
 
Bijzondere beloning 
 
1. Algemeen 

De maandsalarissen, bepaald op grond van de artikelen 7 en 8, worden geacht een 
normale beloning te zijn voor een normale functievervulling in dagdienst gedurende een 
kalendermaand. Bijzondere beloningen in de vorm van toeslagen op het maandsalaris of 
in de vorm van incidentele extra beloningen worden slechts toegekend indien een groter 
beroep op de werknemer wordt gedaan dan uit een normale functievervulling in 
dagdienst voortvloeit. Onder normale functievervulling wordt mede verstaan incidentele 
afwijkingen van de normale dagelijkse arbeidsduur van een kwartier of minder. 

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

Ploegenwerker is hij, die 13 weken aaneengesloten in een ploegenrooster werkzaam is 
geweest. Bij een onderbreking van 8 weken of korter blijft men ploegenwerker. Een 
onderbreking van 2 weken of korter wordt niet in mindering gebracht op de 
aaneengesloten periode. Werknemers van 55 jaar en ouder zullen op hun verzoek 
worden vrijgesteld van arbeid in ploegendienst, indien voor hen een passende functie in 
dagdienst beschikbaar is.  

 a. Deze toeslag bedraagt per maand voor de  
  4-ploegendienst 32,0% van het maandsalaris  
  5-ploegendienst 32,0% van het maandsalaris  
  3-ploegendienst 20,5% van het maandsalaris  
  2-ploegendienst 14,5% van het maandsalaris.  
 voor de continue 3-ploegendienst (beveiligingsbeambten) geldt een toeslag van 
 34% van het maandsalaris.  
 Deze toeslagen gelden alleen voor werknemers die daadwerkelijk in de ploegendienst 
 werken waarvoor zij de toeslag ontvangen. 
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 b. Indien een werknemer niet gedurende een hele maand arbeid in ploegendienst heeft 
 verricht, wordt een evenredig deel van de onder a genoemde toeslag gekort voor 
 elke volledige dienst gedurende welke hij geen arbeid in ploegendienst heeft 
 verricht. 
c. Werknemers in dagdienst die in een maand 10 of minder diensten in ploegendienst 

invallen, worden in die maand beloond volgens het in lid 4 onder g van dit artikel 
bepaalde. Werknemers die in een maand 11 of meer diensten in ploegendienst 
invallen, ontvangen over die maand de in lid 2 onder a van dit artikel bedoelde 
toeslag. 

d.  De werknemer die naar de dagdienst dan wel naar een met een lager percentage 
 beloond ploegendienstrooster wordt overgeplaatst, verliest met ingang van de dag 
 van overplaatsing zijn toeslag, dan wel ontvangt vanaf dat moment de 
 ploegentoeslag van het nieuwe ploegendienstrooster. De werknemer, die anders 
 dan door eigen toedoen of op eigen verzoek wordt overgeplaatst, behoudt, 
 afhankelijk van het tijdvak dat hij in ploegendienst heeft gewerkt, op  het moment 
 van overplaatsing naar de dagdienst of de met een lager percentage  beloond 
 ploegendienstrooster de navolgende percentages van het geldbedrag van het 
 verschil tussen de twee ploegentoeslagen op het moment van overplaatsing.  Indien 
 de overplaatsing plaatsvindt vanuit een tijdelijke 4- of 5-ploegendienst 
 (gedurende een periode van 6 maanden) wordt het verschil tussen de 
 oorspronkelijke ploegentoeslag en de toeslag behorend bij het 4- of 5-
 ploegenrooster in twee maanden afgebouwd conform het hierna volgende sub 2. 

1. Indien hij korter dan 3 maanden in ploegendienst heeft gewerkt geldt het bepaalde 
in lid 2 b van dit artikel.  

2. Indien hij langer dan 3 maanden doch korter dan 3 jaar in ploegendienst heeft 
gewerkt: 

 100% gedurende de lopende maand en  
 90% gedurende de daaropvolgende maand. 

3. Indien hij langer dan 3 jaar doch korter dan 5 jaar in ploegendienst heeft gewerkt: 
 100% gedurende de lopende maand en de daaropvolgende maand  
 80% gedurende 2 maanden  
 60% gedurende 2 maanden   
 40% gedurende 1 maand    
 20% gedurende 1 maand. 

4. Indien hij langer dan 5 jaar doch korter dan 15 jaar in ploegendienst heeft gewerkt: 
  100% gedurende de lopende maand en de daaropvolgende maand  
 80% gedurende 5 maanden  
 60% gedurende 5 maanden  
 40% gedurende 4 maanden  
 20% gedurende 4 maanden. 

5. Indien hij langer dan 15 jaar in ploegendienst heeft gewerkt: 
 100% gedurende de lopende maand en de daaropvolgende maand 
 80% gedurende 6 maanden 
 60% gedurende 6 maanden 
 40% gedurende 6 maanden 
 20% gedurende 6 maanden. 
 Vanaf het bereiken van de leeftijd van 55 jaar wordt de ploegentoeslag niet 

(verder) afgebouwd. 
6.  Indien hij 58 jaar of ouder is, ongeacht de tijd gedurende welke hij ploegendienst 

heeft gewerkt, met dien verstande dat de periode waarover de ploegen 
afbouwregeling wordt toegepast, nimmer langer is dan de  tijdsperiode waarin hij 
in ploegendienst heeft gewerkt: 

 100% gedurende de lopende maand en de daaropvolgende 23 maanden   
 80% gedurende 9 maanden  
 60% gedurende 9 maanden  
 40% gedurende 9 maanden  
 20% gedurende 9 maanden. 
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 e.  Wanneer de sub d. bedoelde overplaatsing een tijdelijk karakter heeft (plaatsing in 
 een project) wordt de inwerkingtreding van de aldaar weergegeven regeling 
 opgeschort voor een periode van maximaal 1 jaar. 

 
3. Vergoeding voor consignatie, semafoondienst en extra opkomst 
 a. De werknemer die in opdracht van de werkgever geconsigneerd is of semafoondienst 

 verricht, ontvangt daarvoor de volgende percentages van het maandinkomen: 
1. voor uren tussen maandag 00.00 uur en vrijdag 24.00 uur: 1,2 resp. 3%  

voor consignaties van 8,16 resp. 24 uren. 
2. voor uren op zaterdagen: 2, 3 resp. 4% voor consignaties van 8, 16 resp. 24 

uren. 
3. voor uren op zon- en feestdagen: 3, 4 resp. 5% voor consignaties van 8, 16 resp. 

24 uren. 
 b. Bij afwijkende perioden van consignatie of semafoondienst wordt de vergoeding naar 

 rato berekend. 
 c. Heeft de werknemer in opdracht van de werkgever een extra reis van huis naar het 

 bedrijf moeten maken, dan ontvangt hij per extra opkomst een vergoeding van 
 1,16% van het maandinkomen.  

 d. De in dit artikellid vermelde vergoedingen kunnen nimmer in de vorm van vrije tijd 
 worden gegeven. 

 
4. Beloningen van afwijkingen van het dienstrooster 

a.  Wanneer in opdracht van de werkgever arbeid is verricht waardoor de normale 
 arbeidsduur volgens het dienstrooster wordt overschreden, geldt voor werknemers 
 ingedeeld in de functiegroepen I t/m X de volgende regeling: 

Werknemers van 55 jaar en ouder zullen op hun verzoek vrijgesteld worden om 
overwerk te verrichten. Voor een deeltijdwerker gelden de onderstaande 
vergoedingen eerst wanneer de arbeidsduur meer bedraagt dan de normale 
arbeidsduur van een vergelijkbare werknemer met een voltijd dienstverband of 
wanneer de uren buiten het eigen dienstrooster vallen en tevens vallen buiten het 
dienstrooster van een vergelijkbaar voltijd dienstverband. In alle andere gevallen geldt 
een meerwerk toeslag van 30% van het uurloon voor de uren vallend buiten en boven 
het eigen deeltijddienstrooster. Het jaarinkomen blijft hierbij gebaseerd op het 
overeengekomen deeltijdpercentage. 

b. De hiervoor bedoelde overschrijdingen van de arbeidsduur zullen, indien de 
bedrijfsomstandigheden dit naar het oordeel van de werkgever toelaten, bij voorkeur 
worden gecompenseerd in vrije tijd. Per dienst kan deze vrije tijd in een blok van 2, 4 
of 8 uur worden opgenomen. Ter afronding tot een hele of halve dienst kan deze 
vrije tijd echter ook in een blok van minder dan 2 uur worden opgenomen. De 
werkgever zal er naar streven dat aan een werknemer in de continue 3-ploegendienst 
die op een roostervrije zaterdag of zondag arbeid heeft verricht de compenserende 
vrije tijd wel op de zaterdag respectievelijk zondag zal worden teruggegeven. 

 c. Het inkomen voor de hier bedoelde overschrijdingen bedraagt, inclusief het 
 doorbetaalde salaris over de op maandag tot en met vrijdag vallende feestdagen, de 
 volgende percentages van het maandinkomen: 

1. Uren tussen maandag 00.00 uur en zaterdag 18.00 uur 0,92% 
2. Uren tussen zaterdag 06.00 uur en zaterdag 18.00 uur  
 uitsluitend indien er in 2 achtereenvolgende diensten  
 wordt overgewerkt      1,02% 
3. Uren tussen zaterdag 18.00 uur en zondag 24.00 uur 1,22% 
4. Uren op feestdagen     1,83% 
5. Uren op dagen waarop personeel in continue  
 3-ploegendienst volgens rooster niet werkt: 
 a. op maandag tot en met vrijdag    1,22% 
 b. op zaterdagen      1,52% 
 c. op zondagen      1,83% 
 d. op feestdagen      2,44%  
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 Het verrichten van arbeid op aan de eigen dienst voorafgaande of aansluitende en 
 deze dienst overschrijdende uren wordt uitsluitend beloond volgens de percentages 
 bedoeld onder de punten 1, 2 en 3 van dit lid c. Opgenomen compenserende vrije 
 tijd als bedoeld onder b wordt op de hiervoor genoemde beloning in mindering 
 gebracht en wel: 
 voor uren opgenomen op maandag t/m vrijdag   0,61% per uur 
 voor uren opgenomen op zaterdagen    0,92% per uur 
 voor uren opgenomen op zondagen    1,22% per uur 

d. Indien van de werknemer in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de hier 
 bedoelde overschrijdingen, al dan niet na een schaft- of rusttijd, aansluitend aan de 
 normale dienst plaatsvinden, wordt hem een vergoeding voor de daardoor ontstane 
 extra opkomst toegekend zoals geregeld in lid 3 sub c van dit artikel. 

e. Per maand worden de ingevolge deze collectieve arbeidsovereenkomst toegekende 
 percentages getotaliseerd. 

f. De beloning van arbeid op feestdagen, welke de normale arbeidsduur volgens 
 dienstrooster niet overschrijdt, is geregeld in artikel 10. 

g. Indien in opdracht van de werkgever arbeid wordt verricht op tijden welke gelegen 
 zijn buiten de tijdstippen als bedoeld in artikel 6 lid 3 c.q. buiten de tijdstippen 
 waarop de wisseling van de ploeg plaatsvindt, zonder dat daardoor de normale 
 dagelijkse arbeidsduur volgens het dienstrooster wordt overschreden, wordt daarvoor 
 een toeslag op het maandinkomen gegeven. 
 Deze toeslag bedraagt per uur op maandag tot en met zaterdag 0,29%, op zondag 
 0,58% en op feestdagen 1,16% van het maandinkomen. 

h.  Werknemers in ploegendienst, die overgeplaatst worden naar een andere ploeg of 
dienst, ontvangen daarvoor, in afwijking van het onder g van dit lid bepaalde, per 
overgang een eenmalige toeslag van 1,16% van het maandinkomen, indien de rust 
tussen twee wachten meer dan 8 uur bedraagt c.q. 1,74% van het maandinkomen, 
indien de rust tussen twee wachten 8 uur of minder bedraagt. Bij terugplaatsing wordt 
deze toeslag alleen dan opnieuw betaald, indien de terug plaatsing geschiedt nadat 
de werknemer gedurende 7 diensten in de afwijkende ploeg of dienst heeft gewerkt. 

i.   Inroostering zaterdag Reagent Manufacturing. 
 Indien in de afdeling Reagent Manufacturing door een deel van de ochtend- en 
 middagploeg volgens rooster op zaterdag in respectievelijk ochtend- en 
 middagdienst arbeid wordt verricht, met volgens rooster een compensatie in tiid 
 op de maandag daaraan voorafgaand, zal voor het verrichten van arbeid op die 
 zaterdag het inkomen per uur de volgende percentages van het maandinkomen 
 bedragen: 

1. uren tussen 06.00 uur en 14.00 uur: 0,85% 
2. uren tussen 14.00 uur en 22.00 uur: 0.98% 

j.   Rusttijd in de fabriek nodig geworden door overschrijding van de arbeidstijd aan-
 sluitend aan de normale arbeidstijd, zal tot een maximum van een half uur als 
 zodanig worden betaald. 

 
5.  a.  De aard van de functies, ingedeeld in de functiegroep XI en hoger brengt met zich 

 mee dat de in lid 3 en 4 bedoelde vergoeding niet van toepassing is. 
b. Bovendien zijn voor functies, ingedeeld in de functiegroepen VIII en hoger de sub a 

 aangegeven vergoedingen niet van toepassing op reisuren die in opdracht van de 
 werkgever worden gemaakt. 

c. 1.  In afwijking van het bepaalde sub a maar onverminderd het bepaalde sub b 
  van dit lid, is in die gevallen waarin sprake is van structureel overwerk artikel 
  9 lid 4 ook van  toepassing op de werknemers ingedeeld in de  
  functiegroepen XI en XII.  
 2.  Onder structureel overwerk als hierboven bedoeld wordt uitsluitend verstaan 
  overwerk dat vooraf is vastgesteld, ingeroosterd en schriftelijk goedgekeurd 
  door de Directie. 
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Artikel 10 

 
Zon- en feestdagen 
 
1. Onder feestdagen worden in deze collectieve arbeidsovereenkomst verstaan: 

nieuwjaarsdag, de beide paasdagen, hemelvaartsdag, de beide pinksterdagen en de 
beide kerstdagen en Koninginnedag (30 april). 

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

de zon- en feestdagen geacht een periode van 24 aaneengesloten uren te omvatten. 
 
3. Door de werknemers in 3-, 4- en 5-ploegendienst zal op alle diensten die geheel of 

gedeeltelijk op een feestdag vallen geen arbeid worden verricht, ook indien daardoor de 
in lid 2 genoemde periode wordt overschreden. 

 
4. Op zon- en feestdagen wordt als regel niet gewerkt, tenzij het arbeid in continue 

3-ploegendienst betreft volgens het geldende dienstrooster. 
 
5. Indien op een niet op zaterdag of zondag vallende feestdag niet behoeft te worden 

gewerkt, wordt het maandinkomen met inachtneming van het bepaalde in lid 7 
doorbetaald. 

 
6. Werknemers in continue 3-ploegendienst, die volgens het dienstrooster op een feestdag 

arbeid moeten verrichten, ontvangen over de maand waarin die feestdag  valt een 
toeslag van 1,16% van hun maandsalaris per gewerkt uur. Betreft het echter arbeid op 
maandag tot en met vrijdag dan wordt deze toeslag, in het geval dat het bedrijfsbelang 
het toelaat, dat de werknemers vervangend vrij met behoud van maandinkomen 
ontvangen, teruggebracht met 0,58% per uur opgenomen compenserende vrije tijd. 

 
7. Indien een niet op zaterdag of zondag vallende feestdag voor werknemers in continue 

3-ploegendienst samenvalt met een opgenomen roostervrije dag ontvangen zij op een 
ander tijdstip vrij met behoud van maandinkomen, tenzij het bedrijfsbelang zich tegen 
vrijgeven verzet, in welk geval deze werknemers een compensatie ten bedrage van 
4,64% van hun maandsalaris ontvangen. 

 
 

Artikel 11 
 
Geoorloofd verzuim  
 
Met uitsluiting van het anders en overigens in artikel 629 BW bepaalde geldt het volgende: 
 
1. Bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer is het in artikel 15 bepaalde van 

toepassing. 
 
2. De werknemer kan doorbetaald verlof opnemen als bedoeld in artikel 4:1 van de 

Wet arbeid en zorg mits de werknemer zo mogelijk tenminste een dag van te voren 
aan de werkgever van het verzuim kennis geeft en de gebeurtenis in het desbetreffende 
geval bijwoont. De werkgever kan achteraf van de werknemer verlangen dat hij bewijs 
stukken overlegt. 
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 Het recht bestaat in ieder geval in de navolgende situaties: 
 
 Reden        Aantal dagen 
 
 Huwelijk 
 Van de werknemer       4 
 (het bijzonder verlof bij huwelijk van de werknemer kan 
 naar keuze geheel of gedeeltelijk worden opgenomen bij 
 ondertrouw, burgerlijk huwelijk of kerkelijk huwelijk) 
 Van kind of pleegkind       1 
  
 Van broer of zuster       1 
  
 Van kleinkind        1 
  
 Van zwager of schoonzuster      1 
  
 Van één van de ouders of schoonouders     1 
 
 25/40-jarig huwelijk van de werknemer      1 
 
 25/40/50/60-jarig huwelijk van ouders en schoonouders   1 
 

Vanaf het 65-jarig huwelijk van ouders en schoonouders    
 jaarlijks         1 
  
 50/60-jarig huwelijk van grootouders     1 
  
 Geboorte 
 Bevalling van echtgenote           gedurende de bevalling 
  
 Kraamverlof als bedoeld in artikel 4:2 van de Wet arbeid   2 
  
 en zorg (voor de partner van de echtgenote) 
  
 Professie of Priesterwijding 
 Van kind, broer of zuster       1 
  
 Overlijden 
 Van echtgeno(o)t(e) of tot het gezin van de werknemer    van de dag van over- 
 behorend kind          lijden t/m de dag van de 
         begrafenis of crematie 
 
 Van niet tot het gezin van de werknemer behorend kind, 

schoonzoon of schoondochter      2 
  
 Van één der ouders of schoonouders     2 
  
 Van één der grootouders van de werknemer of van   
 zijn echtgeno(o)t(e)       1 
  
 Van broer of zuster       1 
  
 Van halfbroer of halfzuster      1 
  
 Van zwager of schoonzuster      1 
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Reden        Aantal dagen 
  

Van kleinkind        1 
  
 Examens 
 voor het afleggen van vakexamens        de daarvoor benodigde 
         tijd  
 
 Adoptieverlof 
 De werknemer kan onbetaald verlof opnemen als bedoeld  in artikel 3:2 van de Wet arbeid 

en zorg gedurende vier aaneengesloten weken in verband met de adoptie van een  
 kind dan wel bij opname in het gezin van een pleegkind. De eerste twee dagen worden 

toegekend in de vorm van betaald verlof, daarna heeft de werknemer gedurende  
 deze periode recht op een uitkering die hij via de werkgever aanvraagt bij het UWV. De 

werkgever stelt de ontvangen uitkering van het UWV betaalbaar aan de werknemer door 
middel van een doorsluizing van de uitkering via de salarisstrook. 

 
Calamiteitenverlof 
De werknemer kan doorbetaald verlof opnemen gedurende de benodigde tijd in zeer 
bijzondere persoonlijke omstandigheden of in verband met noodsituaties die vergen dat 
de werknemer onverwijld een voorziening treft voor zover dit niet in de vrije tijd van de 
werknemer kan geschieden. Bij gebleken misbruik vindt geen doorbetaling van het 
maandinkomen plaats. 
 
Zorgverlof 
De werknemer kan doorbetaald verlof ter hoogte van 85% van het maandinkomen 
opnemen (als bedoeld in artikel 5:1 van de Wet arbeid en zorg) gedurende twee maal de 
arbeidsduur per week op jaarbasis ten behoeve van de noodzakelijke verzorging in 
verband met ziekte van: 
a. Een inwonend kind tot wie de ouder in een 
 familierechtelijke betrekking staat of een van de 
 inwonende kinderen van de onder b genoemde 
 persoon dan wel een van de werknemer 
 inkomensafhankelijk uitwonend (pleeg)kind 
b. De echtgeno(o)t(e) 
 De ouder van de werknemer 
 NB: Met gehuwd of echtgenoot/echtgenote worden in dit artikel gelijk gesteld: niet 
 gehuwde personen van verschillend of gelijk geslacht die duurzaam een 
 gezamenlijke huishouding voeren, tenzij het personen betreft tussen wie 
 bloedverwantschap in de eerste of tweede graad bestaat. Van een gezamenlijke 
 huishouding als hier bedoeld kan slechts sprake zijn indien twee ongehuwde 
 personen gezamenlijk voorzien in de huisvesting en bovendien beiden een bijdrage 
 leveren in de kosten van de huishouding dan wel op andere wijze in elkaars 
 verzorging voorzien. 
 

3.  De werkgever zal voorzover de bedrijfsomstandigheden dit naar zijn mening toelaten, op 
verzoek van de vakvereniging, waarvan de betrokken werknemer lid is, aan een 
werknemer verzuim met behoud van salaris toekennen in de navolgende gevallen: 

 a. het als officieel afgevaardigde deelnemen aan bijeenkomsten van bondscongres, 
 bondsraad, districtvergaderingen, bedrijfsconferenties of andere daarmee vergelijk- 
 bare in de statuten van de vakvereniging opgenomen organen, voorzover opgeno- 
 men in de door de vakvereniging ter beschikking van de werkgever gestelde lijst. 
b. het deelnemen aan een door de vakvereniging georganiseerde vormings- of 

scholingsbijeenkomst. 
 Het verzoek om vrijaf voor een der onder a. en b. van dit lid bedoelde activiteiten zal 

door de vakvereniging als regel schriftelijk en tijdig bij de werkgever worden ingediend. 
 



Polaroid.CAO 
2007-2009 

  

 

22 

4.  De niet-leerplichtige werknemer van 17 jaar wordt gedurende maximaal 1 dag per week 
met behoud van salaris in de gelegenheid gesteld tot het volgen van: 
- een opleiding die in het belang is van de door de betrokkene vervulde of te vervullen 

 functie; 
- een vormingscursus; 
- een combinatie van vorming en opleiding. 

 Bij het toekennen van deze faciliteit is uitgegaan van het feit dat: 
 - vormings- of opleidingscursussen voor 17-jarigen praktisch nooit 52 achtereen 

 volgende weken duren, 
 - het vrijaf uitsluitend geldt gedurende de periode dat de cursus gegeven wordt en 

 voorzover de betrokkene de cursus daadwerkelijk bezoekt. 
 
5. Werknemers van 60 jaar en ouder worden in de gelegenheid gesteld met behoud van 

salaris desgewenst zolang als noodzakelijk doch niet langer dan 5 dagen per jaar 
gedurende ten hoogste 3 jaren, dan wel in één keer tien dagen, deel te nemen aan 
cursussen en bijeenkomsten ter voorbereiding op de aanstaande pensionering. 

 
6. Ouderschapsverlof 
 De werknemer die gebruik wenst te maken van ouderschapsverlof op grond van het 

bepaalde in artikel 6 Wet Arbeid en Zorg zal dit tijdig, doch in ieder geval uiterlijk 3 
maanden voor ingangsdatum van het verlof, schriftelijk aan de werkgever mededelen. 

 Ingeval de aanmeldingstermijn van 3 maanden door overmacht aan de zijde van de 
werknemer te lang zou blijken te zijn, kan hiervan in goed overleg met de werkgever 

 worden afgeweken. De wijze waarop het verlof kan worden opgenomen wordt in overleg 
met de werkgever vastgesteld. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met 
het belang van de werknemer enerzijds en met het bedrijfsbelang anderzijds. 

 Voorzover de premies volledig betaald worden, zullen de pensioenrechten gehandhaafd 
blijven. 

 
7. Het bepaalde in artikel 628 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de 

doorbetaling van salaris is in de daar bedoelde gevallen van kracht, in zoverre, dat de 
werkgever niet gehouden is salaris door te betalen in de navolgende gevallen: 

 a. bij schorsing van de werknemer door de werkgever in de gevallen en onder de 
 voorwaarden als hieronder vermeld: 

1. De werkgever kan een werknemer die een voorschrift in deze overeenkomst of 
in de individuele arbeidsovereenkomst overtreedt of niet opvolgt, schorsen met 
inhouding van het salaris. Deze schorsing bedraagt ten hoogste een week. 

2. Indien het vermoeden bestaat van een ernstig vergrijp kan eveneens schorsing 
met inhouding van salaris worden toegepast. 

3. Indien blijkt, dat de reden van de schorsing ongegrond is geweest, zal het 
ingehouden salaris alsnog aan de werknemer worden uitbetaald. Werkgever 
en werknemer zullen zo nodig overleggen op welke wijze de werknemer 
gerehabiliteerd zal worden. 

b. bij invoering van een verkorte werkweek (een zogenaamde nuluren week daaronder 
begrepen) mits de werkgever voor die invoering de volgens artikel 8 van het Buiten 
gewoon Besluit Arbeidsverhoudingen vereiste vergunning heeft verkregen en hij niet 
tot het aanvragen van een vergunning overgaat dan nadat met de vakverenigingen 
overleg is gepleegd. Partijen achten een termijn van een week voor dit voorafgaande 
overleg voldoende. 

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



Polaroid.CAO 
2007-2009 

  

 

23 

  
 In de gevallen waarin het salaris moet worden doorbetaald, wordt daaronder verstaan 

het maandinkomen naar rato van het aantal gewerkte uren, tenzij partijen een 
afwijkende regeling treffen. 

 
 

Artikel 12 
 
Vakantie 
 
1. Vakantiejaar 
 Het vakantiejaar is gelijk aan het lopende kalenderjaar. 
 
2. Duur der vakantie 

a. De werknemer heeft per volledig vakantiejaar recht op vakantie met behoud van 
salaris van 25 dagen. Werknemers werkzaam in de 5-ploegendienst hebben recht op 
23 diensten vakantie met behoud van salaris. 

 b. Bovendien heeft de werknemer per volledig vakantiejaar recht op extra vakantie met 
 behoud van salaris: 

 bij het bereiken van de 40-jarige leeftijd  1 dag 
 bij het bereiken van de 45-jarige leeftijd  2 dagen 
 bij het bereiken van de 50-jarige leeftijd  3 dagen 
 bij het bereiken van de 55-jarige leeftijd  4 dagen 
 bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd  5 dagen  
  Indien de werknemer op basis van de voor 31 december 1981 geldende regeling 

hogere aanspraken kon doen gelden, blijft de oorspronkelijke regeling van toepassing 
totdat de bovenstaande regeling gelijke of hogere vakantierechten geeft. 

c. De werknemer, die in continue 3-ploegendienst werkt (portiers) heeft recht op 1 extra 
vakantiedag met behoud van salaris. 

d. De werknemer, die is ingedeeld in functiegroep XI en XII heeft recht op 1 extra 
vakantiedag met behoud van salaris. Deze toekenning geschiedt in verband met 
het uitsluiten van deze groep werknemers van de bijzondere beloning krachtens 
artikel 9 lid 4 en 5. 

e. De werknemer die na 30 april van het kalenderjaar jonger is dan 20 jaar heeft in 
dat jaar recht op 5 extra vakantiedagen. 

f. De werknemer die slechts een deel van het vakantiejaar in dienst van de werkgever 
is (geweest) heeft recht op een evenredig deel van de in dit lid genoemde vakantie, 
met inachtneming van het bepaalde in lid 3. 

 
3. Berekening aantal vakantiedagen 

Voor de berekening van het aantal vakantiedagen 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. In afwijking hiervan zal indien het dienstverband korter dan één maand 
heeft geduurd de werknemer een zuiver proportioneel recht op vakantie krijgen. 

 
4. Bij vorige werkgever(s) verworven vakantierechten 

De werknemer dient bij de aanvang van de dienstbetrekking de werkgever mede te delen 
hoeveel rechten op vakantie hij bij zijn vorige werkgever(s) verworven doch niet in natura 
genoten heeft, opdat de werkgever weet op hoeveel verlofdagen zonder behoud van 
salaris de werknemer aanspraak kan maken. 
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5. Aaneengesloten vakantie 
a. Van het aantal vakantiedagen zullen als regel drie kalenderweken aaneengesloten 
 worden verleend. De resterende dagen gelden als snipperdagen. In individuele 
 gevallen kan, indien de bedrijfsomstandigheden dit toelaten, aan een deel van de 
 werknemers op hun verzoek worden toegestaan in plaats van drie aaneengesloten 
 kalenderweken hun vakantie op te nemen in twee aaneengesloten kalenderweken en 
 één volle week op een ander tijdstip. Eveneens kunnen in individuele gevallen 
 afspraken gemaakt worden over een langere verlofperiode van maximaal zes weken,  
  mits de bedrijfsomstandigheden dit toelaten en het verlof tijdig is aangevraagd. De 
 spreiding van de aaneengesloten vakantieweken wordt in onderling overleg tussen 
 bedrijfsleiding/afdelingsleiding en werknemer geregeld. 
b. Mocht het om bedrijfsorganisatorische redenen noodzakelijk zijn dat een deel van de 

aaneengesloten vakantie collectief wordt genoten dan zal deze periode door de 
werkgever in overleg met de ondernemingsraad worden vastgesteld. 

c. Indien een werknemer bij zijn huidige werkgever nog niet zoveel vakantiedagen heeft 
verworven, dat deze tezamen met de eventuele verlofdagen zonder behoud van 
salaris, als bedoeld in lid 4, voldoende zijn voor de aaneengesloten vakantie, kan de 
werkgever bepalen dat de betrokken werknemer:  

 tijdens de aaneengesloten vakantie werkzaamheden moet verrichten en/of 
 zoveel snipperdagen reserveert als nodig zijn voor de aaneengesloten vakantie 

en/of bij vorige werkgever(s) verworven doch niet in nature genoten rechten op 
vakantie reserveert en/of teveel genoten vakantiedagen inhaalt en wel tot uiterlijk 
31 december van het lopende kalenderjaar, in welk geval de inhaaluren niet worden 
beloond. 

d. Werknemers werkzaam in de 5-ploegendienst hebben recht op een aaneengesloten 
 vakantieperiode van 21 kalenderdagen. Het feitelijk aantal verzuimde diensten zal 
 van het vakantietegoed worden afgeboekt. 

 
6. Snipperdagen 

a. Van de snipperdagen kan de werkgever er ten hoogste 3 als vaste snipperdagen 
aanwijzen. De aanwijzing geschiedt bij de aanvang van het kalenderjaar na overleg 
met de ondernemingsraad. 

b. De overblijvende snipperdagen kan de werknemer opnemen op het door hem 
gewenste tijdstip, tenzij het bedrijfsbelang zich naar oordeel van de werkgever 
hiertegen verzet. 

c. Indien de werknemer de snipperdagen niet heeft opgenomen voor 31 december is 
werkgever gerechtigd in overleg met de werknemer data vast te stellen waarop de 
werknemer deze dagen alsnog zal moeten genieten. 

d. Snipperdagen kunnen in hele of halve of kwart dagen worden opgenomen, dan wel 
in uren. 

e. De werknemer in ploegendienst (niet-volcontinue) kan één keer per jaar een halve 
snipperdag aanwenden teneinde de laatste nachtdienst van de week vrijaf te 
genieten. 

 
7. Vakantie bij onderbreking van de werkzaamheden 

a. De werknemer verwerft geen vakantierechten over de tijd gedurende welke hij 
wegens het niet verrichten van zijn werkzaamheden geen aanspraak op in geld 
 vastgesteld salaris heeft. 

b.1.  Het onder a. bepaalde is niet van toepassing indien de werknemer zijn 
 werkzaamheden niet heeft verricht wegens:  

 - ziekte of ongeval, tenzij veroorzaakt door opzet van de werknemer; 
 - het naleven van een wettelijke verplichting of verbintenis ten aanzien van 

 de landsverdediging of openbare orde niet zijnde opkomstplicht voor eerste 
 oefening; 

 - het genieten van verlof, gebaseerd op in een vorige dienstbetrekking 
 verworven doch niet opgenomen verlof; 
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 - het met toestemming van de werkgever deelnemen aan een door de 
 vakvereniging van de werknemer georganiseerde bijeenkomst; 

 - onvrijwillige werkloosheid bij handhaving van het dienstverband; 
 - zwangerschap of bevalling. 

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

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

3. Het tijdstip van de aanvang en het einde van de hier bedoelde onderbreking wordt 
op overeenkomstige wijze bepaald, als bij de berekening van het aantal vakantie 
dagen.  

4.  De hier bedoelde vakantierechten, niet opgenomen, om andere redenen dan 
arbeidsongeschiktheid, vervallen, indien de dienstbetrekking door werknemers 
wordt beëindigd alvorens de arbeid is hervat. 

5. Indien vakantierechten verworven voor of over de eerste 12 maanden waarin geen 
arbeid wordt verricht ook gedurende de daarop volgende 12 maanden vanwege 
voortdurende arbeidsongeschiktheid niet opgenomen kunnen worden en de dienst 
betrekking is beëindigd, dan zullen na verstrijken van de laatste 12 maanden deze 
niet opgenomen vakantiedagen door de werkgever worden uitbetaald. 

 c.  De werknemer, die op 1 mei van het kalenderjaar de leeftijd van 18 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. 

 
8. Vakantie bij ziekte of ongeval 
 Indien de werknemer tijdens de aaneengesloten vakantie of tijdens een snipperdag 

arbeidsongeschikt wordt, kan hij geen aanspraak maken op het later alsnog genieten 
van deze vakantiedag(en), tenzij de werknemer bij arbeidsongeschiktheid tijdens de 
aaneengesloten vakantie uitkering ingevolge de Ziektewet heeft ontvangen, of de 
behandelend geneesheer heeft verklaard, dat de werknemer zodanig in zijn bewegings-
vrijheid beperkt wordt, dat de bedoeling van de vakantie in genen dele tot haar recht is 
kunnen komen. 

 
9. Vakantie bij het beëindigen van het dienstverband 
 a. Bij het beëindigen van het dienstverband zal de werknemer alsnog in de gelegenheid 

 worden gesteld, de door hem nog niet genoten vakantiedagen, waarop hij krachtens 
 het in dit artikel bepaalde recht heeft, te genieten, of zullen hem deze dagen worden 
 uitbetaald. 
b. De nog te genieten vakantiedagen zullen niet in de opzeggingstermijn mogen vallen, 

tenzij de werkgever in overleg met de werknemer anders bepaalt. 
c. De werkgever reikt de werknemer bij het einde van het dienstverband een verklaring 

uit, waaruit blijkt de duur van de vakantie zonder behoud van salaris welke de 
werknemer op dat tijdstip nog toekomt. 

 
10.  Verjaring 

Vakantierechten zijn vervallen vijf jaar na afloop van het kalenderjaar waarin zij zijn 
verworven. 

 
11. Vervangende schadevergoeding 
 Rechten op het genieten van vakantiedagen kunnen behoudens in het in lid 9 sub a 

bedoelde geval nimmer worden vervangen door een schadevergoeding in geld. 
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12. Teveel genoten vakantie 
 Indien bij het beëindigen van het dienstverband blijkt, dat de werknemer die is 

ontslagen op grond van een dringende reden, of wel zelf ontslag heeft genomen, teveel 
vakantie heeft genoten, mag de werkgever de teveel genoten vakantie verrekenen met 
hetgeen hij nog aan de werknemer verschuldigd is, dan wel het teveel betaalde van de 
werknemer terugvorderen. 

 
 

Artikel 13 
 

Vakantietoeslag 
 
1. Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 juli van enig jaar tot en met 30 juni van het 

volgende jaar.  
 
2.  De werknemer ontvangt in de maand mei een vakantietoeslag van 8% over de som van 

de feitelijk genoten maandinkomens in het vakantietoeslagjaar. 
 Bij een volledig vakantietoeslagjaar wordt aan vakvolwassen werknemers een bruto 

minimum uitgekeerd dat gelijk is aan de vakantietoeslag behorend bij salarisgroep IV bij 
1 functiejaar. 

  
2. Onder maandinkomen wordt in dit artikel verstaan het maandinkomen inclusief de 

loondoorbetaling en/of aanvullingen bij arbeidsongeschiktheid. In de vakantietoeslag zijn 
niet begrepen eventuele vakantie-uitkeringen krachtens WAO, IVA, WGA en WW.  

3. De vakantie toeslag wordt eveneens toegekend over de consignatietoeslag, voorzover 
deze structureel is. 

 
4. Indien het dienstverband eindigt op een andere datum dan 1 juli, ontvangt de werknemer 

een evenredig deel van de vakantietoeslag. 
 
 

Artikel 14 
 
Jaarlijkse uitkering 
 
1. Iedere werknemer die op 1 januari van het lopende kalenderjaar in dienst van de 

werkgever is en gedurende het gehele kalenderjaar in dienst van de werkgever blijft, 
heeft recht op een extra uitkering, groot het op 1 december geldende maandinkomen. 

2. De werknemer die na 1 januari van het lopende kalenderjaar in dienst is getreden en/of 
niet gedurende het gehele kalenderjaar in dienst is geweest dan wel bij wie sprake is 
van onbetaalde afwezigheid, heeft recht op de hiervoor in lid 1 genoemde extra 
uitkering naar rato.  

3. Met betrekking tot de betaling van deze extra uitkering zal het gehele jaar als periode 
van afrekening gelden. 

 
 

Artikel 14A 
 
Resultaatafhankelijke beloningsregeling 
 
In 2004 wordt een resultaatafhankelijke beloningsregeling ingevoerd van maximaal € 275, - 
bruto. De minimale uitkering bedraagt € 150,- bruto. De uitbetaling van de resultaat-
afhankelijke beloningsregeling vindt plaats in oktober van enig jaar. 
 
1. Op de werknemer is een regeling voor resultatendeling van toepassing, waarbij doelen 

worden gesteld ten aanzien van de bedrijfsvoering. Afhankelijk van de realisatie van deze 
doelen wordt een uitkering in twee delen gedaan. 
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2. De doelen worden jaarlijks per kalenderjaar vastgesteld. Het aantal doelen bedraagt 4. 
3. De doelen worden uiterlijk in de maand januari van het betreffende kalenderjaar 

vastgesteld door de werkgever in overleg met de ondernemingsraad. 
4. Het behalen van de doelstellingen leidt tot een bepaalde uitkering. De uitkering voor de 

werknemer bedraagt een nominaal bedrag van € 150,- bruto, uit te keren in oktober van 
enig jaar. Daarenboven kan maximaal € 125,- worden uitgekeerd afhankelijk van de 
realisatie van de gestelde doelen. Deze variabele uitkering wordt in de maand februari 
volgend op het betreffende kalenderjaar uitgekeerd. 

5. Indien voor de werknemer gedurende het betreffende kalenderjaar een wijziging heeft 
plaatsgevonden in de individueel overeengekomen arbeidsduur (bijvoorbeeld onbetaald 
verlof) zal hiermee bij de vaststelling van de uitkering rekening worden gehouden. Indien 
de werknemer niet het volledige kalenderjaar in dienst is geweest wordt de uitkering naar 
rato vastgesteld. 

6. De uitkering maakt geen deel uit van het salaris, het pensioengevend salaris, de 
grondslag voor de berekening van de vakantietoeslag/jaarlijkse uitkering of enige andere 
arbeidsvoorwaardelijke grondslag. 

 
 

Artikel 14B 
 
Spaarloonregeling 
 
In het bedrijf van de werkgever bestaat een met vakverenigingen overeengekomen 
spaarloonregeling. 
Ingevolge deze regeling kan de werknemer een deel van zijn bruto inkomen sparen. 
 
 

Artikel 15A 
 
Loondoorbetaling en aanvulling bij ziekte voor werknemers waarbij de eerste ziektedag voor 
1-1-2004 ligt. 
 
1. Met uitsluiting van het anders en overigens in artikel 629 BW bepaalde, ontvangt de 

werknemer die volledig arbeidsongeschikt is, gedurende maximaal 52 weken 70% van 
het maandinkomen (tot maximaal het voor de werknemer geldende maximum dagloon 
inzake de Coördinatiewet SV), met een aanvulling tot 100% van het maandinkomen. 
Indien de arbeidsongeschiktheid na een periode van 1 jaar nog voortduurt en de 
werknemer een WAO-uitkering is toegekend terzake van volledige 
arbeidsongeschiktheid, ontvangt hij gedurende maximaal 1 jaar een bovenwettelijke 
aanvulling tot hetzelfde niveau als voorzien in de vorige alinea. 

 
2.a. Indien de volledige arbeidsongeschiktheid wordt onderbroken door gehele of 

gedeeltelijke daadwerkelijke werkhervatting, gedurende een tijdvak van minder dan drie 
maanden, worden de perioden van volledige arbeidsongeschiktheid samengeteld voor de 
berekening van de bovengenoemde perioden van in totaal maximaal twee jaar 
aanvulling. 

b.  Indien van de werkgever redelijkerwijze niet gevergd kan worden de gehandicapte 
werknemer tewerk te stellen, zal de werkgever de WAO-uitkering en de WW-uitkering 
aanvullen tot 100% van het netto maandsalaris gedurende (het restant van) de periode 
van 24 maanden na aanvang van de arbeidsongeschiktheid met dien verstande dat het 
bedrag van deze aanvulling niet meer kan bedragen dan in geval van volledige 
arbeidsongeschiktheid. 

 
3. In de volgende gevallen is de in lid 1 bedoelde loonbetaling en/of aanvulling niet 

verschuldigd: 
 - voor zover de werknemer terzake van zijn ziekte, jegens derden, een vordering 

 tot schadevergoeding wegens derving van inkomen kan doen gelden; 
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 Draagt de werknemer deze vordering over aan de werkgever, dan zal deze de 
 werknemer voorschotten verstrekken ter hoogte van de aanvulling. Deze 
 voorschotten zullen worden verrekend met de terzake de vordering geïnde bedragen; 

 - indien aan de betrokken werknemer door het desbetreffende uitvoeringsorgaan de 
 wettelijke uitkering wordt geweigerd; 

 - indien de aanvulling in mindering wordt gebracht op de uitkering; 
 - indien het dienstverband is verbroken. 

De werknemer met wie het dienstverband na twee jaar volledige arbeidsongeschiktheid 
wordt verbroken ontvangt bij blijvende volledige arbeidsongeschiktheid onder de 
onderstaande voorwaarden een aanvulling op zijn WAO-uitkering. Om voor aanvulling in 
aanmerking te komen moet sprake zijn van: 
- volledige arbeidsongeschiktheid; 
- het dienstverband is (na twee jaar arbeidsongeschiktheid) beëindigd; 
- bij beëindiging van het dienstverband wordt voldaan aan de in het schema gestelde 

 vereisten, waarbij onder diensttijd wordt verstaan de duur van een direct aan het 
 hierboven bedoelde ontslag voorafgegaan ononderbroken dienstverband met 
 Polaroid te Enschede. 
 
De maandelijkse aanvulling in procenten van het laatstelijk verdiende maandinkomen 
bedraagt: 
min. Leeftnd min. diensttnd aanvulling
55 jr 10 jr 5%
55 jr 20 jr 10%
60 jr 10 jr 10%
De aanvulling vervalt zodra deze in mindering op enige uitkering wordt gebracht. 
 
De aanvulling wordt gegeven: 
• tot en met de maand waarin wordt vastgesteld dat hij/zij niet meer volledig 

arbeidsongeschikt is; 
•  tot en met de maand waarin hij/zij overlijdt; 
•  uiterlijk tot aan de maand waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt. 
 
Re-integratie 
 
1. Bij herplaatsing vanwege re-integratie van een Polaroid medewerker in een nieuwe of 

aangepaste functie binnen Polaroid ontvangt de werknemer minimaal 95 % van het 
oude loon. Het nieuwe loon bestaat uit een nieuwe loonwaarde, een WAO-uitkering en 

 een PT welke het verdienverlies tussen de oude en nieuwe verdiencapaciteit (deels) 
opvangt. Deze PT wordt, met in acht neming van het bovenstaande, behandeld conform 
artikel 8 lid 3 c van de CAO. 

 
2. De re-integratie is succesvol als beide partijen dat zo schriftelijk overeenkomen. 
 
3. Polaroid verplicht zich tot het schriftelijk doen van een aanbod tot passende arbeid, 

zowel naar een interne als een externe functie. Elk aanbod vermeldt het recht van de 
werknemer om bij twijfel of het aanbod passend is, een Second opinion aan te vragen 
bij het UWV. 

 
4. Indien de zieke werknemer zijn recht voor een Second Opinion gebruikt t.a.v. het 

aanbod van Polaroid voor passende arbeid geldt het volgende. Als het UWV oordeelt 
dat de werknemer onterecht het (aanbod tot vervangend) werk bij Polaroid of een 
andere werkgever heeft geweigerd, mag deze weigering (die ter toetsing aan het UWV 
is voorgelegd) geen reden zijn tot looninhouding en/of ontslag door werkgever, mits de 
werknemer de aangeboden arbeid alsnog direct de dag volgend op ontvangst UWV- 
beschikking aanvaardt. De Second Opinion moet binnen 3 weken na het aanbod voor 
passende arbeid zijn uitgevoerd, tenzij de vertraging voortvloeit uit de handelwijze van 
het UWV. 
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5. In alle situaties die een wettelijke verplichting tot loondoorbetaling inhouden voor 

Polaroid, vult Polaroid het loon aan tot 100% bruto. 
 
6. Indien Polaroid en werknemer gezamenlijk besluiten om de aanvraag voor de WAO 

uit te stellen betaalt Polaroid het volle loon gedurende de periode van uitstel. 
 
7. Bij externe re-integratie werkt Polaroid mee aan overdracht van de opgebouwde 

pensioenrechten en prepensioenrechten. Bij eventuele knelpunten kunnen leden van 
de vakverenigingen zich wenden tot hun bestuurder die in overleg met de directie zal 
trachten tot bevredigende oplossingen te komen. 

 
8. De werknemer heeft te allen tijde het recht een second opinion aan te vragen bij het 

CWI/UWV. 
 

 
Artikel 15B 

 
Loondoorbetaling en aanvulling bij ziekte waarbij eerste ziektedag ligt op of na 1 januari 2004 
 
Indien een werknemer ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling niet in staat is de 
bedogen arbeid te verrichten, en waarbij de eerste ziektedag ligt op of na 1 januari 2004, 
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  werk en inkomen naar arbeidsvermogen 
(WIA) , 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 Wet 
financiering sociale verzekeringen, worden doorbetaald. 

 
2. Aanvulling wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 52 weken 
 Gedurende de eerste 52 weken 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. 

 
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 Wet financiering sociale 
verzekeringen, 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 
100% van het maandinkomen, indien werknemer volledig voldoet aan de verplichtingen 
en re-integratie inspanningen zoals opgenomen in het verzuimprotocol en in  de Wet 
Verbetering Poortwachter.. 

 
Bij het bepaalde onder 3 en 4 geldt dat de pensioenopbouw gedurende deze 52 weken  
plaatsvindt als ware 100% van het maandsalaris toegekend geworden. 

 
5.  Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA): arbeidsongeschiktheid van  

 80% of meer. Deze werknemer ontvangt gedurende de eerste 2-ziektejaren, met  
 terugwerkende kracht, een aanvulling tot 100% van het maandinkomen. 
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 Met inachtneming van de geldende wettelijke regels wordt voor deze werknemer na  
 instroom IVA de arbeidsovereenkomst beëindigd. 

 
6. Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA): arbeidsongeschiktheid tussen 

de 35 en 80%. 
De werkgever en de werknemer zullen voor de gedeeltelijke arbeidsongeschikte 
werknemer met een arbeidsongeschiktheidspercentage tussen de 35% en 80% (WGA 
gerelateerd) een gezamenlijke maximale inspanning leveren voor interne re-integratie 
en maximale benutting van de resterende verdiencapaciteit van deze werknemer. 

 
Indien er, binnen de termijn van de eerste 2 ziektejaren, geen en ook niet 
voorzienbaar interne herplaatsingmogelijkheden aanwezig zijn, worden inspanningen 
verricht te komen tot externe herplaatsing.  

 
Indien na de eerste 2 ziektejaren van re-integratie inspanningen er voorzienbaar géén 
interne en géén externe herplaatsingsmogelijkheden aanwezig zijn, dan wordt door 
werkgever, al dan niet voor het arbeidsongeschikte deel, ontslag voor deze 
werknemer aangevraagd. Hierbij zal de werkgever in het kader van sociaal 
werkgeverschap maatwerk nastreven en op individuele basis kijken naar de 
implicaties en daarnaar handelen. 
 
De werknemer die valt onder de WGA en krachtens de WGA een uitkering ontvangt, 
wordt gedurende het 1ste  WGA jaar als gevolg van het verlies van de verdiencapaciteit 
een aanvulling gegeven van 10% op het arbeidsongeschikte deel.  

 
7. Arbeidsongeschiktheid van minder dan 35%. 

Bij werken in eigen functie: 
Bij onverminderd functioneren, blijven het inkomen en de arbeidsvoorwaarden 
ongewijzigd.  
Bij minder functioneren gerelateerd aan een beperkte mate van inzet, worden indien 
van toepassing het aantal gewerkte uren en als gevolgd daarvan de daaraan 
gerelateerde arbeidsvoorwaarden (zoals loon en verlofdagen) naar rato aangepast. 
De beperkte mate van inzet bij onverminderd functioneren, vormt geen reden tot 
ontslag. 

 
 Bij werken in andere of een aangepaste functie of ander aantal uren: 
 Beloning conform beloning nieuwe functie of nieuw aantal uren. 
 
 De werknemer die de resterende verdiencapaciteit niet of gedeeltelijk kan benutten 

en waarvan het aantal uren neerwaarts wordt bijgesteld of die een andere functie 
krijgt die lager is ingeschaald dan de vorige functie, wordt als gevolg hiervan in het 
3de ziektejaar, een aanvulling gegeven van 10% van het verschil van de oude 
loonwaarde minus de nieuwe loonwaarde.  

 
8. In de volgende gevallen is de in de leden 1 t/m 4 bedoeld loonbetaling en/of aanvulling 

niet verschuldigd: 
 - voor zover de werknemer terzake van zijn ziekte, jegens derden, een vordering tot 

 schadevergoeding wegens derving van inkomen kan doen gelden; draagt de 
 werknemer deze vordering over aan de werkgever, dan zal deze de werknemer 
 voorschotten verstrekken ter hoogte van de aanvulling.  
De voorschotten zullen worden verrekend met de terzake de vordering geïnde 
bedragen; 

 - indien aan de betrokken werknemer door het desbetreffende uitvoeringsorgaan de 
 wettelijke uitkering wordt geweigerd; 

 - indien de aanvulling in mindering wordt gebracht op de uitkering; 
 - indien het dienstverband is verbroken. 
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Artikel 16 

 
Ziektekosten 
 
De werknemer kan deelnemen aan een door de werkgever gesloten collectieve 
ziektekostenverzekering. De  werknemer ontvangt een tegemoetkoming in de kosten voor de 
ziektekostenverzekering van € 13,50 bruto per maand. 
 
 

Artikel 17 
 
Pensioenregeling 
 
1. In het bedrijf van de werkgever bestaat een pensioenregeling. 
2. Deze regeling is neergelegd in het pensioenreglement. 
3. Deelname aan de pensioenregeling is voor de werknemers verplicht met inachtneming 

van de bepalingen van het reglement. 
4. Wijzigingen in de pensioenregeling worden alleen ingevoerd in overleg met de betrokken 

vakbonden. Vakbonden worden geïnformeerd inzake wijzigingen van het 
pensioenreglement.  

 
 

Artikel 18 
Levensloop 

 
1. De levensloopregeling biedt de werknemer de mogelijkheid te sparen voor verlof dat later, 

in overleg met de werkgever te bepalen tijdstip kan worden opgenomen. De voorwaarden 
betreffende het sparen in de levensloopregeling zijn vastgelegd in het reglement 
levensloopregeling. 

2. De werkgever heeft een collectieve levensloopregeling afgesloten bij ABN AMRO. De 
werknemer kan hieraan op vrijwillige basis deelnemen.  

 
 

Artikel 19 
 
Tijdspaarreqeling 
 
In het bedrijf van de werkgever bestaat een tijdspaarregeling. De voorwaarden zijn 
opgenomen in bijlage III bij deze CAO. 
 
 

Artikel 20 
 
Bedrijfsreglement 
 
De werkgever is bevoegd een bedrijfsreglement in te voeren, houdende nadere regelen ten 
aanzien van de arbeid in het bedrijf. 
 
 

Artikel 21 
 
Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst 
 
1. Wijzigingen tijdens de duur van de overeenkomst zijn slechts mogelijk indien naar het 

oordeel van partijen bijzondere omstandigheden, die zij aan het begin van de contract 
periode niet konden voorzien, zulk een wijziging rechtvaardigen. 



Polaroid.CAO 
2007-2009 

  

 

32 

 
 

2. Indien één der partijen bijzondere omstandigheden als in lid 1 bedoeld aanwezig acht 
en op grond daarvan aan de andere partijen bij aangetekend schrijven verzoekt een 
wijziging van de overeenkomst te overwegen, zullen alle partijen tot gezamenlijk overleg 
hierover gehouden zijn. 

3. Indien dit overleg binnen één maand na ontvangst van het verzoek niet is beëindigd, zijn 
partijen gerechtigd deze overeenkomst met een termijn van een week op te zeggen. 

 
 

Artikel 22 
 
Duur der collectieve arbeidsovereenkomst 
 
Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode beginnende op 1 april 2007 en eindigende 
van rechtswege op 31 maart 2009, derhalve zonder dat enige opzegging is vereist. 
 
 
Aldus overeengekomen en getekend ter respectieve woonplaatsen: 
 
Partij ter ene zijde     Partijen ter andere zijde 
 
Polaroid (Europa) B.V. te Enschede   FNV Bondgenoten 
 
 
 

CNV BedrijvenBond 
 
 
 

De Unie   
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Protocol bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor Polaroid (Europa) B.V. te Enschede 
 
1. Scholing 
 Partijen zijn zich ervan bewust dat het zowel voor de werknemer als voor het bedrijf van 

belang is om blijvend aandacht te besteden aan scholing van de werknemers. Tijdens 
periodieke besprekingen van partijen zal daarom scholing in al haar aspecten 
onderwerp van gesprek zijn. 

 
2. Bestrijding ziekteverzuim 
 Het reeds eerder bij Polaroid ingezette verzuimbeleid zal worden gecontinueerd. Gezien 

de tot heden geconstateerde effecten achten partijen het op dit moment ongewenst om 
additionele maatregelen te nemen. 

 
3. WGA 
 Gedurende de looptijd van de CAO maakt de werkgever geen gebruik van het recht het 

werknemersdeel van de WGA premie te verhalen op de werknemer. 
 
4. Hulpfonds Polaroid 
 De werknemer kan deelnemen in het Hulpfonds Polaroid door een maandelijkse 

bijdrage, waarvan de hoogte jaarlijks wordt vastgesteld. In geval van individuele sociale 
problemen die mogelijk van invloed zijn op de werksituatie van betrokkene, zal de 
werkgever in overleg met de werknemer trachten een passende oplossing te vinden. 

 
5. Leeftijdsbewust personeelsbeleid 
 Hierbij wordt verwezen naar het Polaroid Intranet op de P&O-page Verslag onderzoek 

ouderenbeleid bij Polaroid. 
 Gedurende de looptijd van de CAO wordt een studie gedaan naar de onderbouwing van 

de leeftijdsbepalingen in de CAO. 
 
6.  Uitzendkrachten  
 Voor het inzetten van uitzendkrachten maakt Polaroid gebruik van uitzendbureaus 

die NEN-gecertificeerd zijn. 
 
5. EVC 

 Partijen onderkennen de toegevoegde waarde van het EVC (Erkenning Verworven  
 Competenties). Polaroid zal waar mogelijk EVC aanbieden. 
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Bijlage I  
Als bedoeld in artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Polaroid (Europa) B.V. en Polaroid Tradina B.V. te Enschede  
 
Waar hier wordt gesproken in de mannelijke vorm kan als zodanig ook de vrouwelijke vorm bedoeld worden. 
 
GROEP Components Film Assembly Mold/Press Materials Services Technical Services F.& A.
XII 
246-275 

   Mngr. Materials 
services (23.01.3)

  

XI  
201-220 

Manager Reagent 
Production (42.36.1) 

   Manager Engineering 
Workshops (44.02.5)

Hoofd fin.plann. & 
anal. (72.01.4) 

X  
201-220 

 Shiftleader integral 
(42.32.1) 

  Sr. project-engineer (E) 
(51.21.1)  
Superv. Pree. 
Meas./instrum.(53.06.2)

 

IX  
181-200 

Proj. engin. (reag. 
Manuf.) (22.32.1) 

 Prod. Superv. 
Mold./presses (41.03.2)

 Superv. MTD molding 
(53.09.1)  
Project-engineer (M) 
(51.17.1) 

Financial analyst 
(72.05.2)  
Admin. medew. centr. 
boekh. (73.05.3) 

VIII  
161-180 

 Teamleider 
filmassembly 
(42.22.2) 

Mold/press.  
Production-spec. 
(41.13.1) 

 Constructeur MTD 
(52.23.1)  
Techn. spec. ETD 
(53.13.1)  
Jr.project-engineer (E) 
(51.19.1)

 

VII 
140.5-160 

   Components-planner 
(23.12.1) 

Werkv./tek. MTD 
(52.24.1) 

Admin.kas-bank/centr. 
Boekh. (70.06.2) 

VI 
120.5-140 
 

Labspecialist 
(14.02.19) 

Crewchief integral 
(42.12.1) 

  Mech. Tech. Mont. 
(08.01.06)  
Admin. Medew. techn. 
mag. (52.08.2) 
Stempelmaker  
(08-04-02-03)  
Serv./proj. electromont. 
(08 02 05 2)

Bedrijfsadmin. Film 
(72.11.2) 
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V  
100.5-120 

 Eerste operator 
integral 
(18.01.02.2)

   Afdelingssecretaresse 
MCC (80.02.1) 

IV 
80.5-100 
 

Shifttechnician 
(17.01.20.1) 
Processor 
(14.02.17.2) 

  Ass. Magazijnmeester 
(10.01.11.2) 

Medewerker 
ontvangststation 
(52.10.1) 

Medew. Salarisadmin. 
(73.12.1) 

III 
60.5-80 

Podmach. Oper. 
Integral (14.02.10) 

 Monteur (m/v) 
(15.03.12)  
Operator molding 
(15.03.05.2)

Mat. Handler I 
(10.01.10) 

  

II 4O.5-60  Oper. Caseloading 
(18.01.05.2) 

    

I 
0-40 
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Waar hier wordt gesproken in de mannelijke vorm kan als zodanig ook de vrouwelijke vorm bedoeld worden. 
 
GROEP I.M.G. P.&O. Inkoop Quality Engineering General Services I.D.S.C.
XII  
246-275 

 Manager Opleiding en 
Ontwikkeling (10.12.1)

    

XI  
201-220 

Hfd inform. Services 
(71.15.1) 

 Sr. lnk.inv. goed. 
(24.02.2)

Dep.-mngr. Quality 
control (22.37.1)

Veiligheidskundige 
(21.04.4)

 

X 
201-220 

     Hoofd IDSC F&C 
(74.02.1)  
Manager central 
warehouse (90.07.2) 

IX  
181-200 

Systems-programmer 
(71.19.1) 

  Proj.engin. (P) 
(22.26.1)

Supervisor electro 
facilities (21.09.3)

 

VIII 
161-180 

Programmer/analyst 
(71.06.2) 

  Shift 
superv.qual.contr. 
(22.06.2) 

 Foreign doe. & shipp. 
Coord. (90.06.3)  
Sales administrator 
(90.02.3)

VII 
140.5-160 

 Eerste adm.ass. p.b. 
&arbeidsv. (10.7.1) 

Ass.ink.techn.onderd. 
(24.08.1) 

Ass.vendor-engin. 
(12.02.01.2) 

Groepsleider Security 
(02.01.14.3) 

Groepsleider 
warehouse operations 
(90.46.2)  
Techn. specialist 
(06.02.11)

VI 
120.5-140 

Operator I.S.&S. 
(71.20.1) 

Applicatiebeheerder 
P&O (10.08.2)

  Machinist (07.01.14.2)  

V 
100.5-120 

 Adm.ass.pers.beh. & 
arbv. (10.06.1) 

Inkoopassistent(e) 
(05.01.01.2) 

Prod.prof.techn. 
(22.35.1) 

 Voorraadcontr./admin 
strateur (03.04.10.4) 
Business planner 
(90.37.2) 
Admin.medew. F&C
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IV 
80.5-100 

   Inprocess-inspector 
(22.18.1)

Bode (02.01.03.2) Tester/reparateur 
(90.19.1)

III 
60.5-80 

     Orderpicker/medew. 
dir.distr. (90.27.3) 
Medew. Export 
(03.04.08.3)

II 
40.5-60 

    Cleaner (14.04.01.2) Lader/losser (90.25.2) 

I 
0-40 
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Bijlage II. 
PERIODIEKENSCHAAL PER 1 APRIL 2007 POLAROID (EUROPA) B.V.

(incl. 2% algemeen)

Punten ORBA/UGM 0-40 40,5-60 60,5-80 80,5-100100,5-120 20,5-140 40,5-160

Functiegroep -- I -- -- II -- -- III -- -- IV -- -- V -- -- VI -- -- VII -- periodiek

Vakvolw. leeftijd 22 22 22 23 23 23 24

Periodiek 0 1664 1683 1702 1762 1832 1944 2071 0

1 1697 1717 1738 1801 1874 1992 2119 1

2 1729 1752 1773 1842 1918 2037 2169 2

3 1764 1788 1810 1882 1960 2084 2218 3

4 1799 1824 1849 1925 2003 2131 2267 4

5 - 1861 1886 1966 2046 2178 2317 5

6 - - 1926 2009 2088 2224 2366 6

7 - - - - 2130 2271 2416 7

8 - - - - - - 2465 8

Punten ORBA 161-180 181-200 201-220 221-245 246-275

Functiegroep -- VIII -- -- IX -- -- X -- -- XI -- -- XII -- periodiek

Periodiek 0 2250 2454 2740 3060 3556 0

1 2341 2589 2889 3220 3742 1

2 2430 2721 3039 3380 3928 2

3 2520 2855 3187 3540 4113 3

4 2570 2929 3288 3655 4243 4

5 2619 3004 3388 3768 4374 5

6 2670 3078 3488 3881 4505 6

7 2707 3130 3553 3968 4602 7

8 2744 3182 3617 4053 4700 8

9 2781 3234 3682 4138 4799 9

10 2818 3285 3747 4223 4896 10  
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PERIODIEKENSCHAAL PER 1 APRIL 2008 POLAROID (EUROPA) B.V.

(incl. 2% algemeen)

Punten ORBA/UGM 0-40 40,5-60 60,5-80 80,5-100100,5-120 20,5-140 40,5-160
Functiegroep -- I -- -- II -- -- III -- -- IV -- -- V -- -- VI -- -- VII -- periodiek
Vakvolw. leeftijd 22 22 22 23 23 23 24

Periodiek 0 1698 1717 1737 1798 1869 1983 2113 0
1 1731 1752 1773 1838 1912 2032 2162 1
2 1764 1788 1809 1879 1957 2078 2213 2
3 1800 1824 1847 1920 2000 2126 2263 3
4 1835 1861 1886 1964 2044 2174 2313 4
5 - 1899 1924 2006 2087 2222 2364 5
6 - - 1965 2050 2130 2269 2414 6
7 - - - - 2173 2317 2465 7
8 - - - - - - 2515 8

Punten ORBA 161-180 181-200 201-220 221-245 246-275
Functiegroep -- VIII -- -- IX -- -- X -- -- XI -- -- XII -- periodiek

Periodiek 0 2295 2503 2795 3121 3627 0
1 2388 2641 2947 3284 3817 1
2 2479 2775 3100 3448 4007 2
3 2570 2912 3251 3611 4195 3
4 2621 2988 3354 3728 4328 4
5 2671 3064 3456 3843 4461 5
6 2723 3140 3558 3959 4595 6
7 2761 3193 3624 4047 4694 7
8 2799 3246 3689 4134 4794 8
9 2837 3299 3756 4221 4895 9

10 2874 3351 3822 4307 4994 10  
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Bijlage III  
als bedoeld in artikel 19 van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Polaroid (Europa) 
B.V. en Polaroid Trading B.V. te Enschede 
 
 
TIJDSPAARREGELING voor Polaroid (Europa) BV 
 
Doel van de tijd spaarregeling 
Deze regeling heeft ten doel werknemers de mogelijkheid te bieden tijd te sparen. De 
gespaarde tijd kan op een later tijdstip gebruikt worden: 
• tijdens de actieve loopbaan voor kort en lang verlof, of 
• aan het einde van de loopbaan om eerder te stoppen met werken. 
 
Wie kunnen er deelnemen 
De regeling is van toepassing: 
Op alle werknemers van Polaroid (Europa) BV / Polaroid Trading BV voor wie de cao van 
toepassing is; voor werknemers in deeltijd gelden de rechten in de verlof spaarregeling naar 
rato van de omvang van het dienstverband. 
 
Sparen van dagen 
Het uitgangspunt van de tijdspaarregeling is tijd voor tijd. Dit betekent dat een werknemer 
tijd kan sparen in de vorm van uren of dagen en op een later tijdstip deze gespaarde tijd kan 
opnemen. Hiermee wordt onder meer voorkomen dat vakantiedagen verjaren en daarmee 
vervallen. De werknemer geeft eenmaal per kalenderjaar (voor 1 februari) aan hoeveel 
dagen c.q. uren van het voorafgaande jaar hij/zij voor de tijdspaarregeling wil bestemmen. 
Het saldo mag op enig moment niet meer dan 250 dagen dan wel 2000 uur bedragen. 
De eenmaal ten behoeve van de tijdspaarregeling bestemde dagen kunnen niet worden 
teruggeboekt naar het saldo van vrij beschikbare vakantiedagen. De dagen op de 
tijdspaarrekening kunnen, met uitzondering van uitdiensttreding en overlijden, niet worden 
uitbetaald. 
 
Opbouw van de tiidspaarregeling 
Een werknemer kan de volgende dagen/uren voor de regeling gebruiken: 
• de bovenwettelijke vakantiedagen, dat betekent in de huidige situatie jaarlijks alle dagen 

boven de 20; 
• het volledige restant aan vakantiedagen van voorafgaande vakantiejaren (eenmalig); 

het is de bedoeling om dit restant, indien de werknemer dat wenst, bij ingang van de 
regeling over te boeken. 

 
Bestedingsvormen 
In overleg met zijn/haar leidinggevende bepaalt de werknemer het tijdstip waarop en de 
vorm waarin de gespaarde tijd kan worden opgenomen. De gespaarde tijd kan worden 
ingezet om: 
• aan het einde van de loopbaan eerder of om te stoppen met werken, dan welom een 

bepaalde tijd korter te gaan werken; 
• tijdens de actieve loopbaan voor kort of lang verlof, waarbij mogelijkheden zijn ten 

behoeve van danwel in aanvulling op studieverlof, zorgverlof, ouderschapsverlof, 
zwangerschaps- en bevallingsverlof, calamiteitenverlof en sabbatical leave. 

 
Aanvraagprocedure 
De werknemer dient minimaal 3 maanden voorafgaand aan de door hem/haar gewenste 
ingangsdatum van het verlof een beargumenteerd schriftelijk verzoek in bij de werkgever. 
Deze termijn is niet van toepassing wanneer er sprake is van aanwending voor 
zorgdoeleinden en het moment van aanvang van het verlof niet in redelijkheid kan worden 
voorzien. 
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De werkgever stemt in met het verlof, tenzij bedrijfsomstandigheden zich tegen het 
voorgestelde tijdstip en/of vorm van het verlof verzetten. In dat geval deelt de werkgever dat 
schriftelijk en gemotiveerd binnen 2 weken na ontvangst van het verzoek mee. In onderling 
overleg wordt er dan naar een alternatief gezocht. Indien een en ander niet tot een 
bevredigende oplossing leidt, kan de betrokkene zich wenden tot een commissie bestaande 
uit twee vertegenwoordigers namens de directie en twee vertegenwoordigers namens de 
OR. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
• Doorbetaling salaris; tijdens het spaarverlof wordt het op dat moment geldende periode 

inkomen (salaris en vaste toeslagen) doorbetaald, inclusief verhogingen op grond van 
de CAO die tijdens de verlofperiode ingaan. Ook de sociale verzekeringen, pensioen en 
pre pensioen opbouw en de ziektekostenverzekering lopen tijdens de verlofperiode 
gewoon door, ervan uitgaande dat de werknemer de gebruikelijke premies blijft 
bijdragen tijdens de verlofperiode. 

• Onkostenvergoedingen; ten aanzien van de onkostenvergoedingen en incidentele 
toeslagen, zoals tegemoetkoming in de kosten voor woon-werk verkeer en consignatie 
toeslagen, worden tijdens het opnemen van spaarverlof dezelfde regels toegepast als 
bij (langdurige) arbeidsongeschiktheid. 

• Opbouw vakantie; tijdens de verlofperiode gaat de opbouw van vakantie- en ADV-dagen 
op normale wijze door. 

• Ziekte tijdens het verlof; in geval de werknemer ziek wordt tijdens het verlof gelden 
dezelfde regels als bij ziekte tijdens reguliere vakanties. Dit betekent dat bij ziekte de 
normale ziekmeldingsprocedure geldt. 

• Vervanging/overdracht werkzaamheden; de leiding en de werknemer zullen in nauwe 
samenwerking de overdracht van de werkzaamheden ten behoeve van vervanging 
regelen. Van de werknemer wordt verwacht dat hij/zij hieraan meewerkt. 

• Terugkeer in functie; de werknemer komt na afloop van het spaarverlof in de regel terug 
in zijn/haar oude functie, hierover worden individuele afspraken gemaakt. 

• Verlenging verjaringsperiode; op de door de werknemer gespaarde verlofrechten zijnde 
wettelijke verjaringstermijnen niet van toepassing zolang het dienstverband duurt. 

• Beëindiging deelname; bij overlijden en uitdiensttreding wordt het spaartegoed 
uitbetaald, in andere gevallen is uitbetaling niet toegestaan. 

 
Datum inwerkingtreding 
Deze verlofspaarregeling treedt op 1 januari 2003 in werking. 


