
 
 

Principeakkoord cao BioMCN 2019-2021, 3 januari 2019 

 

Principeakkoord cao BioMCN 2019-2021 
 

Op 3 januari 2019 hebben BioMCN en vakorganisatie FNV een principeakkoord bereikt over een 

nieuwe cao voor BioMCN, met onderstaande afspraken.  

 

 

1. Looptijd 

De looptijd van de nieuwe cao bedraagt 3 jaar, van 1 januari 2019 tot 1 januari 2022. 

 

2. Inkomen 
 

a. Samenvatting 

Inkomensverbetering 2019-2021 2019 2020 2021 
Totaal in 

3 jaar 

Loonsverhoging 3,67% 3,50% 3,00% 10,17% 

Verhoging eindelaarsuitkering 1,33% 1,00% 1,00%   3,33% 

Totaal 5,00% 4,50% 4,00% 13,50% 

Verhoging reiskosten woon-werkverkeer € 0,07 - - € 0,07 

 

b. Loonsverhoging  

De salarissen en de salarisschalen worden als volgt verhoogd: 

- 3,67% per 1 januari 2019; 

- 3,50% per 1 januari 2020; 

- 3,00% per 1 januari 2021. 

 

c. Eindejaarsuitkering 

De eindejaarsuitkering op grond van artikel 28 van 5% van 12 maal het op 1 november geldende 

bruto maandsalaris (dit is inclusief een eventuele ploegentoeslag) wordt als verhoogd: 

- met 1,33% naar 6,33% per 1 november 2019; 

- met 1,00% naar 7,33% per 1 november 2020; 

- met 1,00% naar 8,33% per 1 november 2021. 

Vanaf 1 november 2021 is er dus sprake van een volledige dertiende maand. 

 

d. Reiskosten woon-werkverkeer 
Per 1 januari 2019 wordt de tegemoetkoming in de reiskosten voor het woon-werkverkeer met € 0,07 

verhoogd naar het fiscaal maximum van € 0,19 per kilometer. 

   

3. Vitaliteitsregeling 

De vitaliteitsregling voor oudere werknemers wordt ingaande 1 januari 2019 verbeterd tot 80% werken, 

90% salaris en 100% pensioenopbouw. De overige voorwaarden blijven ongewijzigd. 

 

4. Betaald verlof bij bijzondere gebeurtenissen 

Het verlof met behoud van salaris op grond van artikel 32.4 eerste gedachtestreepje, geldt ook bij 
overlijden van stiefkinderen. 

 
5. Periodiek Overleg 

Jaarlijks vindt tusen cao-partijen Periodiek Overleg plaats over de gang van zaken binnen het bedrijf. Het 

eerstvolgende Periodiek Overleg vindt plaats in het najaar van 2019. 

 

6. Overwerkvergoeding 

In 2019 wordt een studie uitgevoerd naar mogelijkheden en consequenties van het uitbetalen van 

overwerk op basis van de eigen salarisschaal (het laten vallen van het maximum op het 100% niveau van 

salarisschaal 6, artikel 18.1.3 cao). De resultaten van de studie worden besproken in het Periodiek 

Overleg in het najaar van 2019. 

  

7. Werkgeversbijdrage aan vakorganisaties 

De werkgeversbijdrage aan vakorganisaties op basis van de zgn. AWVN-regeling, wordt gedurende de 

looptijd van de cao voortgezet. 


