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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Tussen
Ouwehand's Rederij en Visverwerking BV te Katwijk
als partij ter ene zijde

en

CNV BedrijvenBond
FNV Bondgenoten
elk als partij ter andere zijde
is overeenstemming bereikt over voortzetting van de tussen hen bestaande
collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode van 1 januari 2007 tot en
met 31 december 2007.

Artikel 1
DEFINITIES

werkgever

:

werknemer

:

vakverenigingen

:

schaalloon

:

maandinkomen

:

uurloon

:

normale arbeidsduur

:

ondernemingsraad

:

Ouwehand's Rederij en Visverwerking
B.V. te Katwijk;
iedere mannelijke of vrouwelijke
werknemer, wiens functie is opgenomen
in bijlage 1 van deze overeenkomst met
wie een arbeidsovereenkomst is
aangegaan; tenzij anders
overeengekomen, is deze CAO op de
werknemer die in deeltijd werkzaam is,
naar evenredigheid van toepassing;
de in de aanhef van deze overeenkomst
genoemde werknemersorganisaties;
het loon voor een periode van een maand
als geregeld in bijlage II;
het schaalloon vermeerderd met een
eventueel bijzondere beloning als
bedoeld in artikel 7;
maandloon x 12 : 52,18
(aantal weken op jaarbasis) : 39
het aantal uren per week gedurende
welke de werknemers volgens
dienstrooster hun werkzaamheden
verrichten;
de ondernemingsraad als bedoeld in de
Wet op de Ondernemingsraden;

werkingssfeer

:

salarisperiode

:

de arbeidsovereenkomst in deze CAO
geldt voor alle werknemers in dienst van
Ouwehand’s Rederij en Visverwerking
B.V. met uitzondering van werknemers
wier functie niet genoemd is in bijlage I
van deze overeenkomst. Voor hen gelden
de Arbeidsvoorwaarden Salarispersoneel
zoals in hun arbeidsovereenkomst
vastgelegd;
Voor hen zijn wel de secundaire
arbeidsvoorwaarden van deze CAO van
toepassing.
de tijd die gewoonlijk tussen twee
opeenvolgende uitbetalingen van het in
geld vastgestelde loon verstrijkt. De data
hiervan worden voor aanvang van het
kalenderjaar gepubliceerd middels
gangbare publicaties.

Artikel 2
ALGEMENE VERPLICHTINGEN
1.

De werkgever is gehouden tijdens de duur van deze overeenkomst geen
uitsluiting toe te passen of te bevorderen; generlei actie te zullen voeren
of bevorderen welke beoogt wijziging te brengen in deze overeenkomst
en deze overeenkomst ter goeder trouw na te komen.

2.

De werkgever is gehouden aan de werknemer geen arbeid op te dragen
welke niet met het bedrijf van de werkgever in verband staat, indien de
werknemer hiermede niet akkoord gaat.

3.

De vakverenigingen verbinden zich met alle hen ter dienst staande
middelen nakoming van deze overeenkomst door hun leden te zullen
bevorderen, generlei actie te zullen voeren of te bevorderen, welke
beoogt wijziging te brengen in deze overeenkomst en deze
overeenkomst ter goeder trouw na te komen

4.

In geval van een geschil verband houdende met de uitleg, toepassing of
nakoming van deze overeenkomst, beweerde niet nakoming van de bij
deze overeenkomst opgelegde verplichtingen daaronder begrepen,
zullen de partijen al het mogelijke doen om in goed overleg tot een
oplossing te komen.

5.

De werknemers zijn verplicht de hen redelijkerwijs opgedragen
werkzaamheden naar hun beste vermogen en op ordelijke wijze te
verrichten volgens aanwijzingen welke hen worden verstrekt door of
namens de werkgever.

6.

a.

Indien de werkgever overweegt:
een fusie aan te gaan,
een bedrijf of bedrijfsonderdeel te sluiten en/of
de personeelsbezetting ingrijpend te reorganiseren,
zal hij met inachtneming van de verplichtingen
voortvloeiende uit de SER-fusiegedragsregels en de Wet op
de Ondernemingsraden en de Wet op het Collectief Ontslag,
bij het nemen van zijn beslissing de sociale consequenties
betrekken.

b.

c.

Daarbij zal de werkgever tijdig de vakverenigingen en de
Ondernemingsraad inlichten omtrent de overwogen
maatregelen.
Aansluitend hierop zal de werkgever de maatregelen en de
eventueel daaruit voor de betrokken werknemer
voortvloeiende sociale positie bespreken met de
vakvereniging en met de ondernemingsraad. In overleg met
de vakvereniging zal een sociaal begeleidingsplan worden
opgesteld, dat van toepassing is op die werknemers, die
door de overwogen maatregel worden getroffen.

Artikel 2A
ONGEWENSTE INTIMITEITEN
Partijen bij deze CAO achten ongewenste intimiteiten onaanvaardbaar. De
werknemer is verplicht zich te onthouden van ongewenste intimiteiten jegens
een of meerdere collega's en/of personen waarmee men in verband met de
dienstbetrekking in contact komt.
De werkgever zal, indien noodzakelijk, maatregelen treffen met betrekking
tot de werkorganisatie en inrichting van de werkomgeving. Dit ter
voorkoming van ongewenste intimiteiten binnen de arbeidsorganisatie.
De werkgever zal zodra daartoe aanleiding is c.q. door een der CAO-partijen
daartoe de wens te kennen wordt gegeven in overleg met de vakorganisaties
en OR een klachtenprocedure ontwikkelen.
Uitgangspunten bij het vaststellen van een dergelijke klachtenprocedure
zullen zijn:
onafhankelijkheid van de beoordelaars van klachten;

-

betrokkenheid werkgevers- en werknemersorganisaties;
het zo mogelijk instellen van een onafhankelijke vertrouwenspersoon
binnen het bedrijf.

Artikel 3
AANSTELLING EN ONTSLAG
1.

Aan elke werknemer wordt bij zijn indiensttreding door de werknemer
schriftelijk meegedeeld:
a.
de datum van indiensttreding;
b.
de functie waarin hij wordt aangesteld;
c.
de functiegroep waarin hij is ingedeeld;
d.
het salaris dat aan hem is toegekend op basis van leeftijd-,
respectievelijk functie-jarenschaal, die behoort bij zijn
functiegroep, waarin hij is ingedeeld.

2.

a.

b.

3.

De dienstbetrekking wordt aangegaan voor bepaalde of
onbepaalde tijd, tenzij bij het aangaan van de dienstbetrekking
schriftelijk anders overeengekomen.
De dienstbetrekking wordt aangegaan met een proeftijd van twee
maanden.

Een dienstbetrekking voor bepaalde tijd eindigt door tussentijdse
ontbinding met wederzijds goedvinden met een wederzijds in acht te
nemen opzegtermijn van een week of wel van rechtswege na het
verstrijken van de tijd. In afwijking van artikel 7: 668a BW geldt
hetzelfde voor de dienstbetrekking voor bepaalde tijd, die eenmalig
wordt voortgezet.

4.

Behoudens in geval van ontslag op staande voet wegens een dringende
reden in de zin van artikelen 678 en 679 BW en behoudens tijdens of
aan het eind van de proeftijd als bedoeld in lid 2, in welke gevallen de
arbeidsovereenkomst wederzijds met onmiddellijke ingang kan worden
opgezegd neemt de arbeidsovereenkomst een einde door het bepaalde
in artikel 672 BW.

5.

Opzegging dient zodanig te geschieden, dat het einde van de
dienstbetrekking samenvalt met het einde van de salarisperiode.

6.

Indien in de individuele arbeidsovereenkomst schriftelijk voor de
werknemer een langere opzegtermijn is overeengekomen, geldt in
afwijking van het bepaalde in artikel 672 lid 6 BW voor de werkgever
een gelijke opzegtermijn, tenzij uit artikelen 672 lid 2 een langere
termijn voortvloeit.

7.

Voor de werknemer geldt een opzegtermijn van 1 maand.

8.

De werkgever zal niet tot opzegging van de dienstbetrekking overgaan
gedurende de tijd dat de werknemer verhinderd is tot het verrichten van
arbeid wegens arbeidsongeschiktheid, tenzij deze
arbeidsongeschiktheid twee jaar heeft geduurd.

Artikel 4
PARTIEEL LEERPLICHTIGEN
1.

De werkgever zal met de jeugdige werknemer, die ingevolge de
Leerplichtwet partieel leerplichtig is een arbeidsovereenkomst aangaan

voor het aantal dagen per week dat resteert na aftrek van het aantal
leerplichtige dagen.
2.

De in het vorige artikel genoemde werknemer heeft slechts aanspraak
op loon, respectievelijk vakantiedagen naar rato van het aantal dagen
per week, waarvoor de arbeidsovereenkomst is gesloten.

3.

De werkgever heeft het recht een van de leerplichtige dagen aan te
wijzen als studiedag, die voor vaktechnische scholing aangewend kan
worden.

4.

Voor zover er gedurende de partiële leerplicht vaktechnische scholing
wordt gevolgd, wordt 1 dag der partiële leerplicht doorbetaald door de
werkgever met een maximum van een 8-urige werkdag.

Artikel 5
ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDEN
1.

De normale arbeidsduur van de werknemers bedraagt 39 uur per week,
respectievelijk 8 uur per dag of dienst,met uitzondering van 1 dag per
week wanneer 7 uur per dag of dienst wordt gewerkt.

2.

a.
b.

De werktijden voor de werknemers in dagdienst liggen tussen
07.00 en 18.00 uur op maandag tot en met vrijdag.
De werktijden voor de werknemers in de ploegendienst
ontdooiafdeling/rokerij zijn vastgelegd in een rooster; de
nachtdiensten liggen tussen 20.00 en 6.30 uur; de vroege
dagdiensten tussen 06.00 - 17.00 uur; de late dagdiensten tussen
10.30 en 20.00 uur.

c.

d.

De werktijden voor de werknemers in de ploegendienst
"expeditie" liggen tussen 06.00 en 14.00 uur van dinsdag tot en
met vrijdag; maandag 00.00 tot 04.00 uur en 17.00 tot 01.30 uur
liggen vast volgens een rooster dat afwisselend een ochtend-,
middag- en avonddienst aangeeft.
Voor zover de bedrijfsvoering dit in bijzondere gevallen vereist,
kan de werkgever in overleg met de Ondernemingsraad voor
bepaalde afdelingen andere dienstroosters (daaronder
ploegendiensten begrepen) vaststellen.
In die gevallen kan gebruik worden gemaakt van de begrenzingen
terzake van de rusttijden en de arbeidstijden, zoals deze in de
overlegregeling van de Arbeidstijdenwet zijn opgenomen

3.

Vaststelling of wijziging van het dienstrooster geschiedt door de
werkgever in overleg met de ondernemingsraad.

4.

Jaarlijks stelt de werkgever vooraf in de maand november in overleg
met de ondernemingsraad voor het komende jaar zes roostervrije dagen
vast. Deze dagen zullen in hele of halve dagen worden ingeroosterd.
Werknemers die op een collectieve roostervrije dag, gezien het
bedrijfsbelang toch dienen te werken, kunnen deze dag opnemen op
een door hen te kiezen tijdstip.
Door het inroosteren van deze roostervrije dagen wordt de werkweek
gemiddeld 38 uur per week.

Artikel 6
FUNCTIEGROEP EN LOONSCHALEN
1.

a.

b.

2.

a.

b.

c.

De functies van de werknemers zijn ingedeeld in functiegroepen
op basis van het ORBA-functiewaarderingssysteem. De indeling
is vermeld in bijlage I van deze overeenkomst.
Bij elk functiegroep behoort een loonschaal. Deze loonschalen
zijn opgenomen in bijlage II van deze overeenkomst.
Werknemers, die over de kundigheden en ervaring beschikken
die voor de vervulling van een bepaalde functie zijn vereist,
worden bij tewerkstelling in die functie in de overeenkomende
functiegroep en loonschaal geplaatst.
Bij indiensttreding wordt het loon van de werknemers die nog
niet over de kundigheden en ervaring beschikken welke voor de
vervulling van hun functie zijn vereist, vastgesteld op basis van
één lagere loonschaal dan met zijn functie overeenkomt. Telkens
na een half jaar wordt beoordeeld of de betrokken werknemer
inmiddels over de benodigde kundigheden en ervaring beschikt,
met dien verstande dat uiterlijk 1½ jaar na indiensttreding de
loonschaal van de betrokken werknemer in overeenstemming
wordt gebracht met de indeling van zijn functie.
Werknemers die bij plaatsing in een hogere functie nog niet over
de kundigheden en ervaring beschikken welke voor de vervulling
van hun functie zijn vereist, kunnen gedurende een beperkte tijd
in een lagere loonschaal worden ingedeeld dan met hun functie
overeenkomt.

De duur van deze periode zal ten hoogste 8 weken bedragen voor
de werknemer ingedeeld in de functiegroepen 1 t/m 6 en ten
hoogste 16 weken voor de werknemer ingedeeld in de
functiegroepen 7 t/m 8, met dien verstande dat deze termijn
eenmaal met respectievelijk 8 en 16 weken kan worden verlengd.
3.

Voor jeugdige werknemers wordt de loonschaal vastgesteld of
gewijzigd met ingang van de week, waarin de verjaardag valt.

4.

Aan werknemers van 25 jaar en ouder, die tenminste 5 jaar in dienst
zijn, wordt een diensttijdtoeslag betaald van 2% van het schaalloon.
Werknemers van 25 jaar en ouder, die tenminste 10 jaar in dienst zijn,
ontvangen een toeslag van 3%.

5.

Werknemers die buiten hun schuld worden overgeplaatst naar een
lagere functiegroep, ontvangen behalve het bij die functiegroep
behorende schaalloon, een persoonlijke toeslag ter grootte van het
verschil tussen het oude en nieuwe schaalloon.

Afbouw persoonlijke toeslagen ontstaan na 1 januari 1997
Bij indeling in een lagere functiegroep als gevolg van
bedrijfsomstandigheden of als gevolg van herziening van de
functieclassificatie of als gevolg van medische indicatie wordt het schaalloon
vastgesteld op basis van de lagere functiegroep. Het verschil tussen het
nieuwe en het oude schaalloon wordt omgezet in een persoonlijke toeslag tot
het moment dat het verschil tussen het oude en het nieuwe schaalloon is
opgeheven. Deze persoonlijke toeslag wordt met de helft van de afgemeten
CAO-verhogingen tot een maximum van 1,5% van het bruto- schaalsalaris
per kalenderjaar derhalve afgebouwd.
6.

Bij indeling in een lagere functiegroep door eigen toedoen, op eigen
verzoek of wegens onbekwaamheid van de werknemer wordt het

schaalloon vastgesteld op basis van de lagere functiegroep met ingang
van de betalingsperiode volgend op die waarin de plaatsing in een
lagere functiegroep is geschied.
7.

a.
b.

c.

d.

De werkgever kan aan een werknemer verzoeken een functie van
een collega waar te nemen in verband met diens afwezigheid.
De werknemer, die een hoger ingedeelde functie 5 of meer
aaneengesloten diensten volledig heeft waargenomen, ontvangt
met terugwerkende kracht vanaf de aanvang der waarneming een
toeslag ter grootte van het verschil tussen de voor hem geldende
loonschaal en de loonschaal behorende bij de functie die
waargenomen wordt als vervangingstoeslag.
De werknemer, die een hoger ingedeelde functie niet
aaneengesloten, doch 10 of meer diensten in één kalendermaand
volledig heeft waargenomen, ontvangt met terugwerkende kracht
vanaf de aanvang der waarneming een toeslag ter grootte van het
verschil tussen de voor hem geldende loonschaal en de
loonschaal behorende bij de functie die waargenomen wordt als
een vervangingstoeslag.
De duur van deze vervanging bedraagt maximaal 6 maanden.

8.

De op de afdelingen "Inleggerij" en "Fileren" van toepassing zijnde
regeling Prestatiepremie is opgenomen in bijlage VIII.

9.

Werknemers van 55 jaar en ouder, die als gevolg van een medische
indicatie aangepast werk gaan verrichten, behouden hun bestaande
arbeidsvoorwaarden.

Artikel 6A
Partijen overleggen over de wijze waarop de lonen moeten worden
aangepast. Het prijsindexcijfer zal daarbij als leidraad dienen.
De salarisschalen en de feitelijke salarissen worden als volgt aangepast:
1.2.2007: 2,5%

Artikel 7
1.

Beloning voor arbeid in bijzondere diensten
De werknemers in de ontdooiafdeling / rokerij werken volgens een
ploegenschema welke is vastgelegd in bijlage IV van deze
overeenkomst. Zij ontvangen een ploegentoeslag van 20% van het
schaalloon.
De werknemers van het centrale magazijn / diepvries werken volgens
een ploegenschema welke is vastgelegd in bijlage IV van deze
overeenkomst. Zij ontvangen voor het verrichten van deze diensten een
ploegentoeslag van 25% van het schaalloon.
Magazijnmedewerkers verrichten bij toerbeurt werkzaamheden in de
diepvriesruimten. Gezien de arbeidsomstandigheden in deze
diepvriesruimten, ontvangen werknemers die bij toerbeurt werk
verrichten in deze ruimtes, een diepvriestoeslag van 3% op hun
schaalloon.

2.

Consignatiedienst Technische Dienst
De medewerkers van de Technische Dienst worden per toerbeurt
geconsigneerd, wat wordt vastgelegd in een rooster. Een consignatie is
telkens een week van vrijdag tot vrijdag. De uren die vallen onder de
consignatiedienst zijn als volgt:
maandag tot en met vrijdag na de reguliere werktijd;
weekenddagen gedurende 24 uur per dag, ingaande op
vrijdagmiddag na de reguliere werktijd.
De vergoeding is als volgt:
op maandag tot en met vrijdag per etmaal 1 uur extra uitbetaling;
op zaterdag, zondag en feestdagen 2 uur extra uitbetaling;
indien de medewerker buiten werktijd wordt opgeroepen, wordt
het aantal gewerkte uren betaald tegen het
geldende uurloon, met een minimum van een uurloon, waarbij de
normale overwerktoeslagen gelden.

Artikel 8
OVERWERK
1.

Onder overwerk wordt verstaan arbeid op uren welke vallen buiten de
normale arbeidsduur als omschreven in artikel 5 lid 1 en lid 2.

2.

In de regel zal niet worden overgewerkt, doch, indien het belang van de
onderneming zulks eist en de wettelijke voorschriften in acht zijn
genomen, is de werknemer verplicht dit overwerk te verrichten. De
werkgever zal zoveel mogelijk rekening houden met de
omstandigheden van de werknemers.

3.

a.

b.

c.

4.

a.

Voor overwerk in normale dienst gelden de volgende toeslagen
op het uurinkomen:
Voor uren op maandag tot en met vrijdag van 06.00 tot 20.00 uur
(met een maximum van 2 uur per dag): 30%;
overige uren op maandag tot en met vrijdag: 50%;
voor uren op zaterdag tussen 00.00 en 13.00 uur: 75%;
voor uren op zaterdag na 13.00 uur en op zondag tot 24.00 uur:
100%;
voor uren op niet op zondag vallende erkende Christelijke
feestdagen: 200%.
voor overwerk in ploegendienst centraal magazijn/diepvries
gelden de volgende toeslagen op het uurinkomen:
voor uren op maandag tot en met vrijdag (met een maximum van
2 uur per dag): 30%;
voor de overige uren van maandag tot en met vrijdag: 50%;
voor uren op zaterdag van 00.00 tot 13.00 uur: 75%;
voor uren op zaterdag na 13.00 uur en op zondag tot 24.00 uur:
100%;
Voor uren op niet op zondag vallende erkende Christelijke
feestdagen: 200%.
Voor zover een deeltijdwerker dagelijks meer werkt dan de
overeengekomen uren, zal over de meer gewerkte uren die liggen
binnen de normale arbeidsduur als omschreven in artikel 5 lid 1
en 2, een toeslag worden betaald van 17,5%. Uren die vallen
buiten deze normale arbeidsduur worden beloond conform het
bepaalde in artikel 8 lid 3a en b.

De werknemer kan de werkgever verzoeken om in plaats van
overuren uit te betalen,deze te compenseren met vrije tijd of te
gebruiken voor de regeling genoemd in bijlage X.

b.
c.
d.
e.

5.

a.

b.

c.

In zo'n geval wordt het gewerkte uur geboekt als vrije tijd. De
overwerktoeslag wordt dan wel uitbetaald.
Op deze wijze verkregen vrije uren worden opgenomen buiten de
regulaire vakantieperiodes en in overleg met de bedrijfsleiding.
Op dergelijke wijze verkregen vrije uren zijn nimmer in geld
verrekenbaar, behoudens bij uitdiensttreding.
De keuze van de werknemer om overuren te compenseren met
vrije tijd moet tenminste 1 volle loonperiode zijn.
Ingeval van noodzakelijk te verrichten overwerk van werknemers
in de dagdienst zoals omschreven in lid 1 van dit artikel en
waarvan voor de aanvang voorzienbaar is dat dit zal duren tot na
19.30 uur, wordt de dienst tussen 17.00 uur en 18.00 uur met een
half uur onderbroken om de werknemer in de gelegenheid te
stellen een door de werkgever verstrekte maaltijd te nuttigen.
Deze onderbreking van de werktijd met een half uur wordt als
zodanig niet vergoed.
Wanneer het overwerk voortduurt tot na 20.00 uur wordt op enig
tijdstip het werk onderbroken voor een koffiepauze van maximaal
15 minuten. Deze 15 minuten worden volledig doorbetaald.
Ook indien overwerk wordt verricht aansluitend aan
werkzaamheden in ploegendienst in het centraal
magazijn/diepvries, waarvan voor de aanvang voorzienbaar is dat
het zal voortduren tot na 24.00 uur, zal aan de betrokken
werknemer overeenkomstig het gestelde sub a. een maaltijd
worden verstrekt.
Wanneer overwerk naar verwachting voorspelbaar langer zal
duren dan 19.30 uur, zal de werkgever een aanvullende maaltijd
verstrekken. De dienst zal ter nuttiging van deze maaltijd voor
een half uur worden onderbroken tussen 17.00 - 18.30 uur.

d.

6.

Aan de hand van de door de werkgever vastgestelde
assortimentslijst en volgens de geldende richtlijnen, kan de
werknemer een keuze van de maaltijd aangeven.

Zondagsarbeid.
Ouwehand's Rederij en Visverwerking B.V. zal trachten zondagsarbeid
tot een minimum te beperken en voorzover deze toch onvermijdelijk is,
zal slechts op basis van vrijwilligheid een beroep op de medewerkers
worden gedaan. Voor medewerkers van de Technische Dienst geldt
deze vrijwilligheid overigens slechts voor zaken, die niet te maken
hebben met de veiligheid van het bedrijf.
Artikel 9
FEESTDAGEN

1.

Op erkende Christelijke feestdagen, te weten:
Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede
Pinksterdag en Eerste en Tweede Kerstdag, alsmede Koninginnedag en
de dagen die door de Rijksoverheid als door de werkgever te bepalen
nationale feestdagen worden aangewezen, voor zover deze dagen niet
op een zaterdag of zondag vallen, wordt niet gewerkt en wordt het voor
die week geldende normale weekinkomen doorbetaald.

2.

Ten behoeve van de lustrumviering van de Nationale Feestdag 5 mei
verwerft de werknemer 1 roostervrije dag per 5 jaar indien deze dag
gevierd wordt op een normale werkdag. Voor zover de werkzaamheden
dit toelaten, zal deze dag ook daadwerkelijk collectief worden
opgenomen op de lustrumviering van de Nationale Feestdag.

Artikel 10
VAKANTIE
1.

Het vakantiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

2.

Onder vakantiejaar wordt verstaan de dagen, waarop de werknemer
volgens dienstrooster moet werken.

3.

a.

b.

In het vakantiejaar verwerft iedere werknemer recht op 25
werkdagen vakantie met behoud van salaris, waarvan als regel
drie kalenderweken aaneengesloten worden genoten in de periode
van mei tot en met september.
Bovendien heeft de werknemer, die in het kalenderjaar de
hieronder genoemde leeftijd bereikt, recht op de navolgende extra
vakantie:
voor werknemers van 45 tot en met 49 jaar: 1 dag extra
verlof;
voor werknemers van 50 tot en met 54 jaar: 2 dagen extra
verlof;
voor werknemers van 55 tot en met 59 jaar: 4 dagen extra
verlof;
voor werknemers van 60 jaar: 5 dagen extra verlof;
voor werknemers van 61 jaar: 6 dagen extra verlof;
Jeugdige werknemers die voor 1 juli van het vakantiejaar de
18-jarige leeftijd hebben bereikt, hebben in dat vakantiejaar recht
op 26 dagen vakantie. Werknemers die tussen 1 juli en
31 december van het vakantiejaar de 18-jarige leeftijd bereiken,
alsmede werknemers jonger dan 18 jaar, hebben recht op
27 dagen vakantie.

4.

Ingeval van volledige arbeidsongeschiktheid van de werknemer worden
nog vakantierechten opgebouwd over de laatste 6 maanden van deze
arbeidsongeschiktheid. Wanneer de betrokken werknemer binnen 12
maanden het werk na verkregen toestemming van de medische dienst,
mede in overleg met de werkgever, volledig kan hervatten, vindt de
opbouw van vakantierechten plaats over de volledige tijd der
arbeidsongeschiktheid.

5.

a.

b.

6.

De werknemer kan de overblijvende snipperdagen opnemen op
het tijdstip, dat door hem wordt gewenst, mits daartoe tijdig
(tenminste 2 werkdagen van te voren) een aanvraag wordt
ingediend; de bedrijfsleiding zal over deze aanvraag onmiddellijk
uitsluitsel geven en in beginsel zich akkoord verklaren, tenzij het
bedrijfsbelang zich hiertegen verzet.
Indien de werknemer de hem toekomende vakantiedagen niet
heeft opgenomen in het vakantiejaar stellen de werknemer en de
werkgever in overleg de data vast. Het vaststellen van de dagen
vindt plaats voor 1 april volgend op het vakantiejaar.

De werknemer die na 1 januari van het lopend vakantiejaar in dienst is
getreden van de werkgever of voor het einde van het lopende
vakantiejaar uit de dienst is getreden van de werkgever, heeft in
afwijking van het in lid 3.a bepaalde, in het lopende vakantiejaar voor
iedere maand dienstverband recht op 1/12 van de vakantierechten in het
vakantiejaar.
Voor de berekening van het aantal vakantiedagen wordt een werknemer
die voor of op de 15e van enige maand in dienst treed c.q. de dienst
verlaat, geacht op de eerste van die maand in dienst te zijn getreden c.q.
de dienst te hebben verlaten.

Indien het dienstverband korter dan een maand heeft geduurd zal, in
afwijking van het bovenstaande, de werknemer een evenredig recht op
vakantie krijgen.
7.

In de regel zijn vakantierechten nimmer in geld verrekenbaar, tenzij bij
beëindiging van het dienstverband.
Bij het beëindigen van het dienstverband kunnen niet opgenomen
vakantiedagen worden uitbetaald. Tevens reikt de werkgever een
verklaring uit waaruit blijkt het aantal vakantiedagen zonder behoud
van salaris, waarop de werknemer op dat tijdstip recht heeft.

8.

Bij het beëindigen van het dienstverband zullen eventueel teveel
genoten vakantierechten/dagen bij de laatste salarisafrekening worden
verrekend.

9.

Bij opzegging van de dienstbetrekking door de werkgever, zal, indien
lid 3 van artikel 3 van toepassing is, de opzegtermijn niet
eenzijdig kunnen worden aangewend voor het verlenen van
vakantie.

10.

Onder navolgende voorwaarden is werkgever bereid een verzoek van
een werknemer om 6 weken aaneengesloten met vakantie te gaan, in
overweging te nemen:
er moet sprake zijn van een gezinssituatie, die daartoe aanleiding
geeft;
de betrokken werknemer moet over voldoende vakantiedagen
beschikken;
de bedrijfsorganisatorische omstandigheden moeten het verlof
mogelijk maken (dit ter beoordeling van de werkgever);
een zodanig verlof kan slechts éénmaal per twee jaar
plaatsvinden;

-

een verzoek moet voor 1 januari van enig jaar worden ingediend;
de werkgever beslist, voor zover nodig, over de toewijzing per
toerbeurt.

Artikel 11
VERZUIM MET BEHOUD VAN SALARIS
1.

De werknemer kan doorbetaald verlof opnemen als bedoeld in artikel
4:1 van de Wet Arbeid en Zorg mits de werknemer zo mogelijk ten
minste 1 dag van tevoren aan de werkgever van het verzuim kennis
geeft. De werkgever kan achteraf van de werknemer verlangen dat hij
bewijsstukken overlegt. Het verlof geldt in ieder geval in de na
volgende gevallen.
a.
De noodzakelijk te verletten tijd tot ten hoogste een dag bij de
vervulling van een wettelijk voorschrift of door de overheid aan
de werknemer opgelegde verplichting, indien deze verplichting
persoonlijk moet worden nagekomen, die niet in de vrije tijd kan
geschieden en niet te wijten is aan schuld of nalatigheid van de
werknemer en onder aftrek van de vergoeding welke hij van
derden hiervoor kan ontvangen.
b.
Bij bevalling van de echtgenote de tweevolgende werkdagen.
c.
De dag waarop de plechtigheid plaats heeft, respectievelijk het
feest wordt gevierd, mits deze plechtigheid of dit feest wordt
bijgewoond:
1.
bij ondertrouw
1 dag;
2.
bij huwelijk van de werknemer:
2 dagen;
ouders, schoonouders, broers,
zusters, zwagers, schoonzusters,
kinderen, pleegkinderen,

3.

4.

5.

6.

d.
e.

f.

kleinkinderen:
bij 25-, 40-, 50- en 60-jarig
huwelijksfeest van:
de werknemer/ouders/schoonouders/
grootouders:
bij 25- en 40-jarig jubileum
van de werknemer:
bij overlijden en/of uitvaart
van echtgenote en inwonende
ongehuwde kinderen:

bij overlijden en/of uitvaart
van ouders/schoonouders, niet
inwonende of gehuwde kinderen
inwonende grootouders,
schoonzoons, schoondochters:

1 dag;

1 dag;
1 dag;
de dag van
het overlijden
t/m de dag
van de
uitvaart;

2 dagen;

bij overlijden en/of uitvaart
van grootouders, kleinkinderen,
aangehuwde kinderen, broers, zusters
zwagers, schoonzusters, inwonende
andere bloed- en aanverwanten:
1 dag;
bij verhuizing van de werknemer:
1 dag;
de werkgever zal aan de werknemers op verzoek van hun
vakorganisatie verzuim met behoud van loon toestaan tot een
maximum van 5 dagen voor het deelnemen als afgevaardigde aan
reglementaire bijeenkomsten van deze organisatie en het volgen
van een kaderopleiding welke door de vakorganisatie wordt
georganiseerd, tenzij het bedrijfsbelang zich daartegen
aantoonbaar verzet.
Calamiteitenverlof

Buiten de in dit lid genoemde gevallen kan de werkgever de
werknemer op diens verzoek kort verlof (variërend van enkele
uren tot maximaal 2 dagen) met behoud van inkomen verlenen
indien persoonlijke omstandigheden van dringende aard dit naar
het oordeel van de werkgever rechtvaardigen.
Werknemer en werkgever hebben hierover overleg.
2.

Onder salaris wordt in dit artikel verstaan, het gederfde inkomen over
de door de afwezigheid vervallen werkuren, berekend op basis van het
inkomen dat de werknemer zou hebben ontvangen, indien hij was
blijven werken.

3.

Het hele artikel 11 is eveneens van toepassing op werknemers die leven
in een duurzaam samenlevingsverband, gelijkgesteld aan het huwelijk.
Dit samenlevingsverband dient bekend te zijn bij de werkgever.

4.

Het bepaalde artikel 7a: 628 van het BW met betrekking tot de
doorbetaling, is in de daar bedoelde gevallen van kracht, in zoverre dat
de werkgever niet gehouden is loon door te betalen in het volgende
geval: bij invoering van een verkorte werkweek (een zgn. nul-urenweek
daaronder begrepen), mits de werkgever voor die invoering de volgens
artikel 8 van het Buitengewoon Besluit
Arbeidsverhoudingen vereiste vergunning heeft verkregen en hij niet
tot het aanvragen van een vergunning overgaat dan nadat er met de
vakverenigingen overleg heeft plaatsgevonden.
Palliatief verlof
De werknemer kan met de werkgever in overleg treden voorzover hij
verlof wenst op te nemen voor de verzorging van een ernstig zieke
naaste Voor de financiering van dit verlof kan de werknemer de
levensloopregeling gebruiken alsmede kan een beroep worden gedaan
op door werknemer en werkgever te maken afspraken.

6.

Kortdurend zorgverlof
De werknemer kan doorbetaald verlof ter hoogte van 70% van het
maandinkomen opnemen (artikel 5:1 van de Wet Arbeid en Zorg)
gedurende maximaal tweemaal de arbeidsduur per week op jaarbasis
ten behoeve van de noodzakelijke verzorging in verband met ziekte
van:
een inwonend (pleeg) kind;
de echtgenoot of partner;
de ouder van de werknemer.
Aanmeldingen dienen te verlopen via de afdeling Personeel en
Organisatie.

7.

Adoptieverlof
De werknemer kan onbetaald verlof opnemen als bedoeld in artikel 3:2
van de Wet Arbeid en Zorg gedurende maximaal 4 aaneengesloten
weken in verband met de adoptie van een kind. De werknemer heeft
gedurende deze periode recht op een uitkering die hij via de werkgever
aanvraagt bij het UWV.
Aanvragen dienen te verlopen via de afdeling Personeel en Organisatie.

Artikel 12
VAKANTIETOESLAG
1.

Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

2.

Jaarlijks, uiterlijk voor 1 juli, ontvangt iedere werknemer een
vakantietoeslag ter grootte van 8% over 12 keer het in de maand mei
van het vakantietoeslagjaar verdiende maandinkomen (derhalve
exclusief vergoedingen voor overwerk).
Voor werknemers van 22 jaar en ouder geldt een minimum van
€ 1255,-.

3.

Aan de werknemers, die in de loop van het kalenderjaar in dienst zijn
getreden, c.q. de dienst hebben verlaten zal naar rato van het aantal
maanden dienstverband een evenredig deel van de vakantietoeslag
worden uitbetaald.
Eventueel teveel ontvangen vakantietoeslag zal bij het verlaten van de
dienst bij de laatste loonbetaling worden verrekend.
Voor de berekening van het aantal maanden dienstverband wordt
verwezen naar het bepaalde in artikel 10 lid 6.

Artikel 13
EINDEJAARSUITKERING
Aan de werknemers die op dat moment in dienst zijn, zal aan het einde van
het kalenderjaar een extra uitkering worden verstrekt. Deze bedraagt voor
alle werknemers van 22 jaar en ouder € 170,-. Voor jeugdige werknemers

bedraagt de uitkering een percentage van € 170,- dat overeenkomt met de
verhouding tussen hun weeksalaris en dat van loongroep IV.
Aan de werknemers die in de loop van het jaar in dienst zijn getreden, wordt
de uitkering naar rato van de duur van het dienstverband uitbetaald.

Artikel 13A
SPAARLOONREGELING/LEVENSLOOPREGELING
1.

De werknemer kan deelnemen aan de spaarloonregeling volgens het
Reglement Spaarloonregeling Ouwehand's Rederij en Visverwerking
B.V. Bovendien heeft de werknemer naast het wettelijk recht op de
levensloopregeling de mogelijkheid deel te nemen aan een collectieve
levensloopregeling. In enig jaar kan slechts van één van beide
regelingen gebruik gemaakt worden.

2.

Werkgever zal per werknemer met een volledig dienstverband een
spaarbedrag ter grootte van € 227,- ter beschikking stellen.
Voor jeugdige werknemers bedraagt het spaarbedrag een percentage
van € 227,-, dat overeenkomt met de verhouding tussen hun
weeksalaris en dat van loongroep IV.

3.

De werknemer kan de werkgever machtigen de eindejaarsuitkering,
zoals omschreven in artikel 13, als spaarbedrag te storten op de
spaarloonrekening of de levensloopregeling.

4.

Werkgever stelt een extra spaarbedrag ter beschikking ter grootte van €
136,-.

5.

Werknemers die in aanmerking komen voor een
werkkledingvergoeding op basis van artikel 15, ontvangen een extra
spaarbedrag ter grootte van € 91,-.

6.

De werkgever stelt een spaarbedrag van € 123,- ter beschikking aan de
werknemer die in een kalenderjaar minder dan 6 dagen ziek is geweest.
Dit spaarbedrag zal in de maand januari van het volgende kalenderjaar
ter beschikking worden gesteld.

7.

Aan de werknemers die in de loop van het kalenderjaar in dienst zijn
getreden, worden de spaarbedragen genoemd in de leden 2, 3, 4, 5 en 6
van dit artikel naar rato van de duur van het dienstverband uitbetaald.

8.

Indien de werknemer niet deelneemt aan de spaarloonregeling of de
levensloopregeling zullen de bedragen genoemd in de leden 2, 3, 4, 5
en 6 als bruto bedragen worden uitgekeerd.

9.

Werknemers kunnen op vrijwillige basis de inleg in de
spaarloonregeling van € 227,- (artikel 13A, lid 2), € 170,- (artikel 13,
lid 3), € 136,- (artikel 13a, lid 4) en € 91,- (artikel 13a, lid 5) verhogen
naar het maximaal wettelijk toegestane bedrag.

Artikel 14
UITKERING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID
1.

a.

Indien een werknemer ten gevolge van ziekte-, zwangerschap of
bevalling niet is staat is de bedongen arbeid te verrichten, gelden
voor hem de bepalingen van artikel 7a: 629 BW, de ZW, de
WAO/AAW, voor zover hierna niet anders is bepaald.

b.

Per werknemer wordt het individuele ziekteverzuimpercentage
over het voorafgaande jaar vastgesteld. Het
ziekteverzuimpercentage geeft de verhouding aan van het aantal
ziektedagen t.o.v. het aantal werkdagen. De uitkomst hiervan
vormt de basis voor de aanvullingsregeling.
Bij een individueel ziekteverzuimpercentage van:
0% t/m 6% wordt 100%, vanaf het 4e ziektegeval zullen 2
wachtdagen per ziektegeval worden ingehouden;
7% t/m 8% wordt 90%, vanaf het 3e ziektegeval zullen 2
wachtdagen per ziektegeval worden ingehouden;
9% tot en met 14% wordt 80%, vanaf het 2e
ziektegeval zal 1 wachtdag en vanaf het 3e ziektegeval 2
wachtdagen per ziektegeval worden ingehouden.
15% of meer wordt 70%, vanaf het 2e ziektegeval zal 1
wachtdag en vanaf het 3e ziektegeval 2 wachtdagen per
ziektegeval worden ingehouden. Van het weekinkomen
(CAO, artikel 1) vermeerderd met de diensttijdtoeslag
(artikel 6 lid 4) en de persoonlijke toeslag (artikel 6 lid 5)
gedurende het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid
doorbetaald.

2.

De loondoorbetalingen genoemd onder b. worden verstrekt vanaf de
eerste dag van het ziekteverzuim.

3.

a.

b.

Indien het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door een
beroepsrisico geldt de categorie van 0-6% genoemd onder lid
1 van dit artikel.
Wachtdagen gelden niet indien het ziekteverzuim is
veroorzaakt door een bedrijfsongeval. Het Reglement
Beoordeling Ziekteverzuim is van toepassing.

4.

De aanvullingsrechten van de werknemers met een dienstverband dat
nog geen jaar heeft geduurd, zijn gebaseerd op een
ziekteverzuimpercentage van 0% t/m 6%, totdat het
ziekteverzuimpercentage over de afgelopen periode op enig moment
daarboven uitstijgt.
In het laatste geval geldt gedurende de rest van het eerste jaar van het
dienstverband de staffel opgenomen in lid 1 van dit artikel.

5.

a.

b.

De Beoordelingscommissie Ziekteverzuim heeft tot taak de
toepassing van lid 1 van dit artikel te toetsen, op basis van het
Reglement Beoordeling Ziekteverzuim.
Het Reglement Beoordeling Ziekteverzuim is opgenomen in
bijlage X.

6.

De werkgever zal gedurende het tweede en derde jaar van de
arbeidsongeschiktheid de WAO-uitkering aanvullen met 10% van het
laatst geldende bruto salaris.

7.

De loondoorbetalingen of de bovenwettelijke aanvullingen gedurende
het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid volgens lid 1 van dit
artikel komen te vervallen, indien de werknemer zich niet houdt of
gehouden heeft aan de geldende voorschriften bij ziekteverzuim. Voor
de loondoorbetaling gedurende de eerste 6 weken van het
ziekteverzuim en de bovenwettelijke aanvullingen na deze periode
gelden de voorschriften zoals deze zijn afgesproken met de
Ondernemingsraad. In afwachting van de afspraken met de
Ondernemingsraad over dit onderwerp zullen de voorschriften van het
UWV worden toegepast.

8.

Werkgever zal ten behoeve van de in dienst zijnde werknemers
optreden als intermediair voor een aanvullende
arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uitgangspunten daarbij zijn:
dekking van het zogenaamde WAO-gat;
verplichte collectieve deelname voor werknemers;
premieberekeningen op basis van de individuele situatie.
Voor zover de premie van deze verzekering verlaagd zal worden,
komt deze verlaging ten goede aan de werknemers.

9.

Het relatief hoge ziekteverzuim bij Ouwehand’s Rederij en
Visverwerking B.V. te Katwijk werkt zeer verstorend op de goede gang
van zaken in het bedrijf en is bedreigend voor de continuïteit van en de
werkgelegenheid bij de onderneming. Het relatief hoge ziekteverzuim
leidt onder meer tot problemen in de vervanging van de zieke
medewerkers, legt een onevenredig grote druk op collega’s en leidt tot
onverantwoorde kosten. Daarbij kan worden vermeld dat de werkgever
al gedurende lange tijd een gestructureerd gedegen Arbo-beleid voert
en het ziekteverzuim onderwerp van gesprek is tussen partijen. Zo
hebben CAO-partijen sedert enige jaren arbeidsvoorwaardelijke
stimulansen om het ziekteverzuim terug te dringen afgesproken.

10.

Arbeidsongeschiktheid na 1.1.2004
De bestaande regeling met betrekking tot het eerste jaar van
ziekte (art. 14 lid 1b en volgende van de CAO) wordt
gehandhaafd. Onder de in dat artikel genoemde voorwaarden
wordt in het eerste jaar van ziekte 100% betaald.
Voor wat betreft het tweede jaar van ziekte verklaart werkgever
er alles aan te zullen doen om de betrokken werknemer te reintegreren (dit met inachtneming van de bepalingen van de Wet
Poortwachter). Voor zover tijdens de re-integratie arbeid wordt
verricht worden de gewerkte uren voor 100% doorbetaald. Over
niet gewerkte uren wordt 70% van het loon doorbetaald.

-

Werknemers, die gedurende het gehele tweede jaar volledig
arbeidsongeschikt zijn, krijgen het loon voor 90% doorbetaald.
Werkgever zal voor 1 april 2006 voorstellen doen om de
gevolgen voor de werknemers van de nieuwe wetgeving inzake
de WIA te regelen en daarover met vakbonden overleg plegen.

Artikel 15
WERKKLEDING

1.

Werknemers ontvangen bedrijfskleding overeenkomstig de wijze zoals
vastgelegd in het bedrijfsreglement.

2.

Alle werknemers, wier functie is opgenomen in bijlage I, ontvangen
een aanvullende werkkledingvergoeding van € 2,04 bruto per gewerkte
dag alsmede de zogenaamde tijd voor tijd verlofdagen.

3.

Met betrekking tot onderhoud en verstrekking van bedrijfskleding is
een apart collectief bedrijfskledingreglement opgesteld.

Artikel 15A
EHBO-VERGOEDING / BHV
Werknemers die op verzoek van de werkgever in het bezit komen dan wel
blijven van een geldig EHBO-diploma, krijgen daarvoor een vergoeding van
€ 136,00 bruto per jaar.

Deze werknemers krijgen tevens het lidmaatschap van de EHBO-vereniging
vergoed.
De scholing EHBO en BHV zal zoveel als mogelijk in werktijd worden
gegeven.
Artikel 16
PENSIOENVOORZIENING
1.

a.

b.

Voor de werknemers bestaat een pensioenvoorziening, waaraan
deelname verplicht is op basis van het geldende
pensioenreglement.
De werknemers, die om dringende redenen niet tot de
pensioenvoorziening willen toetreden, dienen een
afstandsverklaring te tekenen.

2.

Toetreding tot het fonds is verplicht voor werknemers, die een jaar of
langer in dienst van de werkgever zijn en de leeftijd van 25 jaar hebben
bereikt.

3.

De verschuldigde premie wordt door de werknemer en de werkgever
gezamenlijk opgebracht, met dien verstande dat de werknemer 8% van
de pensioengrondslag, zoals omschreven in het pensioenreglement, als
premie betaalt en de werkgever het overige deel.

4.

De werkgever zal reglementswijzigingen, die beogen veranderingen te
brengen in de omvang van de pensioenuitkering of in de bijdragen der
deelnemers bespreken met de vakverenigingen.

5.

Indien de werknemer gebruik maakt van de mogelijkheid
ouderschapsverlof op te nemen zal gedurende die periode de
pensioenopbouw volledig plaatsvinden.

Artikel 17
Regeling vervroegd uittreden en collectief ouderenbeleid
1.
Voor de regeling vervroegd uittreden en de regeling collectief
ouderenbeleid wordt door de werkgever jaarlijks een bedrag van 1,7%
van de loonsom gereserveerd. Van dit bedrag is 1,3% van de loonsom
beschikbaar voor een regeling vervroegd uittreden voor werknemers
van 64 jaar, die tenminste tien jaar in dienst van het bedrijf zijn.
2.

Voor werknemers van 62 en 63 jaar geldt een 4- daagse werkweek,
waarbij over de niet gewerkte dag 85% van het maandinkomen wordt
doorbetaald. In overleg tussen werkgever en de werknemer zullen de
vrije dagen worden ingeroosterd. De werkweek in de maatjescampagne
is afhankelijk van de bezetting; ingeval van een 5- daagse werkweek
worden de extra gewerkte dagen op een ander moment gecompenseerd.
Vanaf 62 jaar komen senioren-, ouderen- en atv- dagen te vervallen.
Het aantal vakantiedagen blijft 25 dagen.

3.

De werknemer die in het kalenderjaar de hieronder genoemde leeftijd
bereikt, heeft recht op de navolgende seniorenverlofdagen:
Voor werknemers van 55 jaar:
7 seniorenverlofdagen;
Voor werknemers van 56 jaar:
8 seniorenverlofdagen;
Voor werknemers van 57 jaar:
9 seniorenverlofdagen;
Voor werknemers van 58 jaar:
10 seniorenverlofdagen;
Voor werknemers van 59 jaar:
11 seniorenverlofdagen;
Voor werknemers van 60 jaar:
15 seniorenverlofdagen;
Voor werknemers van 61 jaar:
20 seniorenverlofdagen.

Over de seniorenverlofdagen wordt 85% van het schaalloon uitbetaald.
Indien de gemiddelde verdiensten inclusief overwerk en
prestatiepremie, over de afgelopen 5 jaar meer dan 15% boven het
schaalloon uitstijgen, dan wordt over de seniorenverlofdagen 100% van
het schaalloon uitgekeerd.
Het is de werknemer die aan de regeling seniorenverlof deelneemt niet
toegestaan overwerk te verrichten.
4.

Een werknemer van 55 jaar en ouder met een dienstverband van meer
dan 30 uur per week, kan gebruik maken van de regeling
seniorenverlof.

5.

Het recht op seniorenverlof kan worden gebruikt voor de regeling
genoemd in bijlage X. Alsdan is artikel 3 niet van toepassing.

6.

Overige uitvoeringsvoorschriften zijn opgenomen in het
Bedrijfsreglement.

Artikel 18
ONDERNEMINGSRAAD
In de onderneming bestaat een ondernemingsraad waarvan de
vertegenwoordigers gekozen worden door het personeel. Het overleg in de
ondernemingsraad is geregeld volgens de Wet op de Ondernemingsraden.

Artikel 19
TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN
1.

Ingeval van ingrijpende wijzigingen van sociaaleconomische aard in
Nederland, zijn partijen bevoegd tijdens de duur van deze
overeenkomst wijzigingen aan de orde te stellen, voor zover deze
verband houden met de loonbepalingen.

2.

Indien over de voorgestelde wijzigingen binnen 3 maanden nadat deze
aan de orde zijn gesteld geen overeenstemming wordt bereikt, is de
partij, welke de wijziging heeft voorgesteld, bevoegd deze
overeenkomst met een termijn van een maand op te zeggen.

Artikel 20
WERKGEVERSBIJDRAGE
Aan de CNV BedrijvenBond zal jaarlijks een werkgeversbijdrage worden
betaald van € 1361,--. De CNV BedrijvenBond zorgt voor een verdeling
onder de partijen.

Artikel 21
DUUR, OPZEGGING EN VERLENGING
1.

Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode, aanvangende op 1
januari 2007 en eindigende op 1 januari 2008 .

2.

Indien geen der partijen de overeenkomst uiterlijk twee maanden voor
het einde van de onder 1 genoemde periode heeft opgezegd, wordt deze
overeenkomst geacht met een jaar te zijn verlengd en zo vervolgens.

Aldus overeengekomen ter respectieve woonplaatsen,

Partij enerzijds:

Partijen anderzijds:

Ouwehand's Rederij en
Visverwerking B.V.

CNV BedrijvenBond

FNV Bondgenoten

BIJLAGE I
OVERZICHT FUNCTIEGROEPEN

nr.

functienaam

pnt. ORBA

groep 0
aanloop functies
groep 1
vaten, kisten en pottenwasser
1e medewerker huishoudelijke dienst

35

110.08
150.03

groep 2
algemeen medewerker eindproducten

45

120.04

55

110.03
122.03

groep 3
medewerker grondstoffen
operator stortcellen
groep 4
all-round medewerker grondstoffen
operator/machinebediende multivac
operator MH fileermachine
kwaliteitscontroleur
magazijn medewerker
heftruckchauffeur
kantinebeheerder

65

110.02
120.04
121.02
310.01
410.02
420.02
150.01

nr.

functienaam

pnt. ORBA
80

110.04
110.06
110.07
120.02
120.05
122.02
130.01
320.01

groep 5
nachtdienstmedewerker
rookkast operator
operator klatschinstallatie
lijnassistent
all-round operator/machinebediende multivac
operator inleggerij
beheerder magazijn verpakkingsmateriaal
medewerker waterzuivering
groep 6
operator/machinebeheerder grondstoffen
voorman inpak
voorman cm/dv
voorman intern transport/buitendienst

95

110.05
123.01
410.01
420.01

groep 7
afdelingsmonteur
afdelingsmonteur/specialist koeltechniek
afdelingsmonteur/specialist verp. mach.

110

210.02
210.03
210.04

groep 8
chef grondstoffen/verwerking/ontdooi
chef rokerij
chef maatjesfilet
chef marinaden
chef grondstoffen/fust
all-round monteur

125

110.00
111.00
121.00
122.00
160.00
210.01

BIJLAGE II
SALARISSCHAAL CAO FUNCTIES PER 1 februari 2007 (incl 2,5% per
1.2.2007

JEUGDSCHAAL
FUNCTIEGROEPEN

Schalen gebaseerd op

A
trede 1

B
trede 1

C
trede 1

I
trede 1

II
trede 1

III
trede 1

IV
trede 1

V
trede 1

VI
trede 1

VII
trede 1

VIII
trede 1

16 JAAR (50%)

648,62

668,26

681,09

762,39

805,68

875,65

967,02

992,18

1018,36

1062,41

1122,81

17 JAAR (60%)

778,34

801,91

817,31

914,87

966,81

1050,78

1160,42

1190,62

1222,03

1274,89

1347,37

18 JAAR (70%)

908,07

935,56

953,53

1067,35

1127,95

1225,91

1353,82

1389,05

1425,70

1487,37

1571,93

19 JAAR (80%)

1037,79

1069,21

1089,74

1219,82

1289,08

1401,04

1547,22

1587,49

1629,38

1699,85

1796,50

20 JAAR (88%)

1141,57

1176,13

1198,72

1341,81

1417,99

1541,14

1701,95

1746,24

1792,31

1869,83

1976,15

21 JAAR (94%)

1219,41

1256,32

1280,45

1433,29

1514,67

1646,22

1817,99

1865,30

1914,52

1997,32

2110,88

Schalen gebaseerd op

I trede
4

II trede
4

III trede
4

16 JAAR (50%)

809,20

855,01

929,25

17 JAAR (60%)

971,04

1026,01

1115,10

18 JAAR (70%)

1132,88

1197,01

1300,95

19 JAAR (80%)

1294,72

1368,01

1486,80

20 JAAR (88%)

1424,19

1504,81

1635,48

21 JAAR (94%)

1521,30

1607,41

1746,99

VAKVOLWASSENSCHAAL CAO FUNCTIES

FUNCTIEGROEPEN

A

B

C

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Trede 1

1297,24

1336,51

1362,18

1524,78

1611,35

1751,30

1934,03

1984,36

2036,72

2124,81

2245,62

Trede 2

1310,33

1350,09

1403,95

1555,48

1643,58

1786,03

1972,79

2024,13

2077,50

2167,60

2290,42

Trede 3

1323,41

1362,18

1447,74

1586,68

1676,30

1821,77

2012,05

2064,41

2118,77

2210,89

2336,23

1618,40

1710,01

1858,50

2052,33

2105,69

2161,05

2254,69

2383,55

Trede 4

*VERMELDE SALARISSEN ZIJN MAANDSALARISSEN

N.B. In deze salarisbedragen is 2,5 % structurele salarisverhoging van 1 februari 2007 verwerkt.

BIJLAGE III
PROTOCOL TER ZAKE VAN DE WERKGELEGENHEID
1.

Binnen het kader van de mogelijkheden van Ouwehand's Rederij en
Visverwerking B.V., terzake van:
vraagstukken (nationaal en internationaal) in de bedrijfstak,
de continuïteit van de onderneming en
de arbeidsmarkt (nationaal) en met name de
personeelsvoorziening ter zake van eenvoudige functies zal de
directie alle aandacht schenken aan de kwaliteit en de kwantiteit
bij Ouwehand's Rederij en Visverwerking B.V.

2.

In dat verband is de directie voornemens het in het verleden en thans
gevoerde open overleg met de gekozen leden van de ondernemingsraad
te continueren: dit open overleg zal met name ook betrekking hebben
op de voorgenomen investeringsbeslissingen.

3.

De directie verklaart zich bereid om regelmatig (bijv. 1 keer per jaar)
in een open gesprek de vakorganisaties te informeren over de algemene
gang van zaken binnen de organisatie en met name over de
ontwikkeling van de werkgelegenheid.
Bij ontwikkelingen, die mogelijkerwijs in een relatief belangrijke mate
de werkgelegenheid zouden kunnen aantasten, zal de directie in een
vroeg stadium met de vakorganisaties overleggen over die
ontwikkelingen en de te nemen maatregelen.

BIJLAGE IV
PLOEGENSTELSEL ROKERIJ/ONTDOOIAFDELING
wn

week 1

week 2

week 3

week 4

a
b
c
d

20.00-06.30
20.00-06.30
06.15-16.30
10.15-20.00

06.15-16.30
10.15-20.00
20.00-06.30
20.00-06.30

20.00-06.30
20.00-06.30
10.15-20.00
06.15-16.30

10.15-20.00
06.15-16.30
20.00-06.30
20.00-06.30

PLOEGENDIENST CENTRAAL MAGAZIJN/DIEPVRIES
A
Maandag 05.30-14.30
tot en met
donderdag
Vrijdag
05.30-13.30

B
14.30-23.30

C
17.00-02.00

13.30-21.30

13.30-21.30

In bovengenoemde roosters zijn de tijdstippen waarop de pauze plaatsvindt
inbegrepen.

BIJLAGE V
EMANCIPATIE

ORV komt met concrete voorstellen in het kader van de emancipatie, welke
uitzicht bieden op verbetering van de bestaande verhoudingen, in overleg met
de OR en de Bedrijfsleiding vast te stellen. De directie acht het wenselijk dat
vrouwen in hogere c.q. leidinggevende functies terechtkomen, en zal, indien
noodzakelijk, de hierbij benodigde opleiding en begeleiding geven.

BIJLAGE VI
REISKOSTENVERGOEDING

De reiskostenvergoeding bedraagt € 22,69 per maand bij een enkele
reisafstand van 10 km en meer. Door de overheid daar in aan te brengen
wijzigingen zullen worden opgevolgd.

BIJLAGE VII
KWALITEIT VAN DE ARBEID
De kwaliteit van de arbeid zal de onverminderde aandacht van de werkgever
hebben. In dat kader zullen onder meer navolgende onderwerpen de aandacht
blijven houden:
1.

in overleg met de Bedrijfsvereniging en de bedrijfsarts zal worden
getracht om in het kader van de Wet Poortwachter gehandicapte
personeelsleden in dienst te houden;

2.

bestrijding ziekteverzuim en daarmee verband houdende maatregelen;

3.

de vakbonden krijgen de mogelijkheid om zich op de hoogte te stellen
van de activiteiten van het Sociaal Medisch Team, inzake de
systematiek van de verzuimbegeleiding;

4.

voortdurend onderzoek teneinde bestaande systeem op gebied van
bedrijfsgezondheid te verbeteren;

5.

loopbaanbeleid zal nadere aandacht krijgen;

6.

gefaseerde invoering van werkoverleg.

BIJLAGE VIII
PRESTATIEPREMIE

Afdeling inleggerij
-

premiebetaling vanaf 85% x norm;
plafond: 150% x norm;
indien de lijn stilstaat zal geen premie worden doorbetaald.

Afdeling fileren
a.

Buiten het seizoen
premiebetaling vanaf: 84% x 120 (norm) = 100 stuks;
150% x 120 (norm) = 180 stuks.

b.

In het mh-seizoen
premiebetaling vanaf 110 stuks;
200% x 120 (norm) = 240 stuks.

Avond fileerwerk (in campagne)
-

Tarief bedraagt € 0,054 netto per stuk;
Het wordt evenals voor dagwerk: 240 stuks.

Kwaliteit
Een verscherpte controle op kwaliteit zal worden uitgevoerd.

BIJLAGE IX
REGLEMENT BEOORDELING ZIEKTEVERZUIM

Beroepsrisico
Indien de werknemer meent dat de ziekmelding het gevolg is van een
bedrijfsongeval, is de meldingsprocedure beroepsrisico van toepassing.
Het Sociaal Medisch Team (SMT) beslist per ziektegeval of er sprake is van
een bedrijfsongeval. De uitslag wordt schriftelijk aan de werknemer
bevestigd. De werknemer heeft de mogelijkheid om tegen de uitslag in
beroep te gaan.
Hardheidsclausule
In januari van enig jaar worden de individuele verzuimpercentages over het
voorgaande jaar naar alle werknemers bekend gemaakt en de eventueel
daaruit voortvloeiende toepassing van
artikel 14 uit de CAO. Als het verzuimpercentage de 6% te boven gaat, vindt
er een korting plaats van uitbetaling van het ziekengeld conform artikel 14
van de CAO. De werknemer kan hiertegen in beroep gaan om aanspraak te
maken op de toepassing van de hardheidsclausule. De hardheidsclausule
houdt in dat op basis van het ziekteverzuim in het verleden kan worden
afgeweken van toepassing van artikel 14 van de CAO.
Personeelszaken doen onderzoek naar het verzuimverleden van de laatste 5
jaar en overlegt met de leidinggevende. Besproken wordt of de
hardheidsclausule al dan niet moet worden toegepast. De uitslag van het
overleg wordt schriftelijk aan de werknemer bevestigd. De werknemer heeft
de mogelijkheid om tegen de uitslag in beroep te gaan.

Beroepsprocedure
Binnen twee maanden na het verschijnen van de brief met de toepassing van
artikel 14 van de CAO of indien een ziekteperiode (na melding hiervan) niet
wordt aangemerkt als beroepsrisico kan de werknemer schriftelijk tegen de
uitslag in beroep gaan. Hiertoe moet de werknemer een verzoek indienen bij
de afdeling Personeelszaken. Personeelszaken bevestigen de ontvangst van
het beroep.

Personeelszaken roept de beoordelingscommissie op een zo kort mogelijke
termijn bijeen.
De beoordelingscommissie is als volgt samengesteld:
•
1 vertegenwoordiger van de vakorganisaties;
•
1 vertegenwoordiger uit de Ondernemingsraad;
•
1 vertegenwoordiger aangewezen door de werkgever;
•
1 vertegenwoordiger uit het Sociaal Medisch Team.
De beoordelingscommissie neemt een beslissing. De beslissing van de
beoordelingscommissie is bindend. Personeelszaken bevestigt de beslissing
schriftelijk aan de werknemer.

BIJLAGE X
COMPENSATIEREGELING
In overleg kan met de individuele werknemer op vrijwillige basis worden
overeengekomen dat compensatie-uren worden opgebouwd.
Protocol
1.

Het bestaande opleidingsplan binnen Ouwehand's Rederij en
Visverwerking B.V. zal worden uitgewerkt en geïmplementeerd in
samenwerking met de OR. Individuele wensen van werknemers zullen
bij de vaststelling van het budget worden betrokken. In dit kader zal
zeer in het bijzonder aandacht worden geschonken aan de lagere
functiegroepen.

2.

Aanvullende afspraken inzake de Wet Poortwachter

•

Voor zover buiten de schuld van de werknemer de Ziektewet periode
verlengd wordt zal op basis van artikel 14 van de CAO het voor de
werknemer geldende loonpercentage worden doorbetaald.
Indien een second opinion wordt aangevraagd, dat medisch gezien
nadien gegrond blijkt te zijn zal de loonbetaling plaatsvinden conform
het geldende percentage volgens artikel 14 van de CAO. Daarbij geldt
dat de aanvraag binnen 15 werkdagen moet zijn gedaan en dat uiterlijk
na 6 weken een evaluatie wordt gedaan.
Ingeval van interne herplaatsing in een lager gewaardeerde functie is
artikel 6 lid 5 van de CAO van toepassing. Voor werknemers van 55
jaar en ouder vindt geen afbouw plaats.

•

•

3.

Werknemers van Ouwehand's Rederij en Visverwerking B.V. kunnen
met inachtneming van de wettelijke en fiscale voorschriften gebruik
maken van het binnen de onderneming van kracht zijnde fietsenplan.

Ter financiering daarvan kan gebruik worden gemaakt van:
•
brutoloon (inclusief de vakantietoeslag);
•
verlof (vakantie- en / of ADV-dagen).’
4.

Periodiek overleg
Navolgende onderwerpen zullen gedurende de looptijd van de CAO in
het periodieke overleg ter sprake komen:
a.
consequenties van de functieaanpassingen als gevolg van het
FUWA-systeem:
b.
uitzendkrachten;
c.
tijdspaarsysteem;
d.
ziekteverzuim.

5.

Vakbondscontributie
a.
Werknemers die lid zijn van een vakbond, partij bij deze CAO,
kunnen op hun verzoek hun vakbondscontributie voldoen via een
korting op het brutoloon.
b.
De werknemer maakt uiterlijk 30 november van het betreffende
kalenderjaar bij de werkgever kenbaar gebruik te willen maken
van de regeling en sluit daartoe een overeenkomst met de
werkgever.
c.
De werknemer overlegt uiterlijk 1 december van het jaar waarin
de vakbondscontributie fiscaal wordt verrekend een op naam
gestelde verklaring van de werknemersorganisatie of een
betalingsbewijs met daarop vermeld het door hem betaalde
bedrag van de vakbondscontributie.

d.

e.

f.

Als de werknemer niet voor 1 december het bewijsstuk heeft
overlegd, wordt de fiscale verrekening van de contributie over het
voorgaande jaar teruggedraaid.
Indien bij controle door de inspecteur der belastingen of de
inspecteur der uitvoeringsinstelling sociale verzekeringen blijkt
dat de belasting- en premievrije vergoeding ten onrechte of tot
een te hoog bedrag is uitbetaald en dientengevolge naheffing bij
de werkgever plaatsvindt, dan komt deze naheffing (inclusief
eventuele rente en boete) voor rekening van de werknemer.
Deze regeling is van toepassing indien en voorzover de fiscale
regels dat toelaten.

6.
7.

Diversen

-

CAO-partijen zullen tijdens de looptijd van deze CAO de
mogelijkheden van een overgang naar de CAO HPK bespreken.
Daarbij zal ook aan de orde komen de wijze waarop het huidige niet
CAO-personeel al dan niet onder de werkingssfeer kan worden
gebracht
De werkgever zal tot 1.1.2008 geen gebruik maken van zijn
bevoegdheid de gedifferentieerde WGA-premie voor 50% te
verrekenen. Met het loon van de werknemers reeds verrekende premie
wordt in april terugbetaald.
Aan werknemers, die niet onder de cao vallen, zal worden meegedeeld
welke onderdelen van de nieuwe cao op hen van toepassing zijn.
Aan de vakorganisaties zal het regelingen boek ter informatie worden
toegezonden.
De bepalingen inzake arbeidsongeschiktheid blijven gedurende de
looptijd van deze cao ongewijzigd.

-

-

-

Leeftijdsbewust personeelsbeleid zal aan een studie door werkgever
worden onderworpen. De leeftijdspijdspiegel zal onderdeel zijn van
deze studie. De resultaten van de studie zullen met de vakorganisaties
worden besproken en er zullen nadere vervolgafspraken worden
gemaakt over de verdere aanpak.

