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Sociaal Statuut Biohorma B.V. 
 

Ondernemings- en Personeelsbeleid 
 
De naam Biohorma staat voor: “Toegewijd aan het leven”. Het is een samentrekking van het Griekse woord ”Bio” = leven en 
het Hebreeuws woord ‘horma= toegewijd. 
 
Sinds 1955 levert en produceert Biohorma als licentiehouder voor de Benelux een uitgebreid assortiment natuurlijke 
geneesmiddelen onder het merk A. Vogel. De geschiedenis van het bedrijf is nauw verweven met het levenswerk van de 
Zwitserse onderzoeker Alfred Vogel. Zijn realistische visie op de natuur als bron van het behouden of herwinnen van 
gezondheid bepaalt tot op de dag van vandaag het denken en handelen en geeft de kaders aan waarbinnen Biohorma 
actief is. 
 
Dankzij een consistent beleid is Biohorma al geruime tijd een grote speler op het gebied van natuurlijke Over The Counter 
(OTC) geneesmiddelen in de Benelux. In Nederland is Biohorma zelfs één van de grootste aanbieders in het totale OTC 
segment. Op het 8 hectare grote tuinencomplex wordt op biologische wijze (EKO-keur) gekweekt. 
 
De productie verloopt volgens uiterst strenge, internationaal erkende farmaceutische normen. Het hele proces, vanaf het 
zaaien van het zaad tot het verpakken van het eindproduct, staat onder streng apothekerstoezicht. Integrale kwaliteitszorg 
met zorgvuldig gedocumenteerde ‘ in-process’ controles, zorgt ervoor dat de door Biohorma geproduceerde natuurlijke 
geneesmiddelen aan hoge kwaliteitsnormen voldoen. Biohorma doet veel ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek 
naar natuurlijke geneesmiddelen. Daartoe beschikt het bedrijf niet alleen over een eigen staf van academici, 
gespecialiseerd in de medische, farmaceutische en biologische wetenschappen maar zijn er ook contacten en 
samenwerkingsverbanden met universiteiten en universiteitsklinieken in verschillende Europese landen. 
 
Biohorma zal zich ook in de toekomst blijven baseren op de beproefde uitgangspunten van weleer: respect en liefde voor de 
natuur en het verlangen om mensen te helpen op een natuurlijke manier hun gezondheid te behouden of te herwinnen. 
 
Missie Biohorma  
 
Biohorma is een economisch succesvolle, betrouwbare (eerlijk en integer), servicegerichte en vernieuwende organisatie in 
het aanbieden van natuurlijke (genees)middelen, waarbij de klant en de markt centraal staan (een marktgerichte 
organisatie).  
 
Biohorma biedt de consument producten en diensten aan om gezond te worden (curatief) en te blijven (preventief). De 
producten zijn van natuurlijke oorsprong, veilig, van de hoogste kwaliteit en met een bewezen werkzaamheid.  
 
Daarbij biedt Biohorma haar medewerkers een omgeving waar het plezierig samen werken is en waar ruimte geboden 
wordt voor verdere ontplooiing en ontwikkeling van de individuele medewerker. 
 
Biohorma is een organisatie waarin met het oog op de resultaten van de verschillende afdelingen de prestaties en het 
functioneren van de individuele medewerker kernpunten zijn. Dit is ook terug te vinden in honoreringsbeleid gebaseerd op 
beoordelingsafhankelijke beloning. Partijen erkennen hierbij het belang van eenduidige en inzichtelijke functie-rankings-, 
belonings- en beoordelingssystematieken. 
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Tussen ondergetekenden: 
 
Biohorma B.V.  
 
Elk als partij ter ene zijde en 
 
1. FNV Bondgenoten, gevestigd te Amsterdam 
2. CNV BedrijvenBond, gevestigd te Houten; 
3. De Unie, gevestigd te Houten; 
 
elk als partij ter andere zijde, 
 
is de navolgende Collectieve Arbeidsovereenkomst gesloten. 
 
 

Artikel 1 

Begrippen 
 
In deze Collectieve Arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder: 
 
“CAO”: 
De CAO van Biohorma B.V. .Het betreft een collectieve arbeidsovereenkomst, waarop de wet op de Collectieve 
Arbeidsovereenkomst van toepassing is. 
 
“Vakorganisaties”: 
FNV Bondgenoten statutair gevestigd te Amsterdam 
CNV BedrijvenBond statutair gevestigd te Houten 
De Unie, statutair gevestigd te Houten 
 
“Werkgever”: 
Biohorma BV of Sanvert BV, de onderneming (vennootschap) waarmee een medewerker een arbeidsovereenkomst sluit. 
 
“Medewerker”: 
De medewerker, waarop de CAO volgens artikel 2 van toepassing is en die in Nederland in de onderneming werkzaam is uit 
hoofde van een gesloten arbeidsovereenkomst en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt. Daar waar in de 
tekst de aanduiding medewerker wordt gebruikt, kan hiervoor ook medewerkster worden gelezen. 
 
“Dienstrooster”: 
Een arbeidstijdregeling die aangeeft op welke tijdstippen de medewerker zijn werkzaamheden aanvangt, onderbreekt en 
beëindigt. 
 
Bedrijfstijd/dagvenster : de tijd, waarbinnen de werknemer in de gelegenheid is zijn werkzaamheden te 

  verrichten en de organisatie-eenheden hun diensten aanbieden; 
Bloktijden  : de tijden, waarop de werknemer verplicht is aanwezig te zijn; 
Werktijd  : de tijd, die de werknemer feitelijk netto per dag onderscheidenlijk per week 

  werkt. 
Standaard arbeidsduur : de gemiddelde werkweek bedraagt 38 uur per week. 
 
"Jaarloon" / "Maandloon" / "Uurloon" 
Jaarloon (= jaarsalaris) is het salaris wat contractueel is overeengekomen voor een full time dienstverband; het uur- en 
maandloon zijn hiervan afgeleid en worden als volgt berekend: 
 Uren per week 38 x 13 (weken in 3 maanden ) / 3 (mnd) = 164,67 uur per maand. 
 Jaarloon / 13 (12 maandlonen en 1/13 Vakantietoeslag) = maandloon 
 Maandloon / uren p/mnd = uurloon 
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(Een parttime jaarloon wordt berekend door het percentage van de maximale uren per week te vermenigvuldigen met het 
jaarloon: bv 24 uur p/wk = 24/38 x full time jaarloon) 
 
"Maandloon": 
Het tussen werkgever en medewerker overeengekomen bruto maandloon (exclusief vakantiegeld). 
 
NB: In individuele arbeidsovereenkomsten kunnen persoonlijke toeslagen overeengekomen zijn. 
 
"Bruto jaarinkomen": 
Hieronder wordt verstaan: 12 keer het vaste bruto maandloon plus vakantietoeslag. 
 
“Pensioengevend inkomen”: 
Het pensioengevend bruto jaarsalaris zoals vastgelegd in het op de medewerker van toepassing zijnde pensioenreglement. 
 
“Personeelshandboek”: 
De in de onderneming vastgestelde, bedrijfsspecifieke arbeidsvoorwaarden, welke zijn neergelegd in het 
Personeelshandboek.  
 
“Partner”: 
De huwelijkspartner van de medewerker, dan wel de relatiepartner met wie de niet gehuwde medewerker een geregistreerd 
partnerschap als bedoeld in artikel 1:80A van het Burgerlijk Wetboek heeft, danwel de relatiepartner met wie de niet 
gehuwde medewerker samenwoont en, met het oogpunt duurzaam samen te leven, een gemeenschappelijke huishouding 
voert, zoals blijkt uit een notarieel samenlevingscontract. 
 
“Burgerlijk Wetboek (BW)”: 
In de tekst wordt soms verwezen naar artikelen uit boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Vandaar dat deze artikelnummers 
worden voorafgegaan door de aanduiding 7 (bijv. artikel 7: 652 lid 4 BW). 
 
“Arbeidsvoorwaarden in geval van deeltijd (parttime) werk”: 
Indien op grond van de individuele arbeidsovereenkomst (of nadere afspraken) de bedongen arbeidsduur minder bedraagt 
dan de arbeidsduur van een voltijdmedewerker (als bedoeld in artikel 12), zijn de bepalingen van deze collectieve 
arbeidsovereenkomst naar rato van de individuele arbeidsduur, op overeenkomstige wijze van toepassing, tenzij bij de 
desbetreffende artikelen anders is vermeld. 
 
“Indienstneming van uitzendkrachten”: 
“Een uitzendovereenkomst kan van rechtswege eindigen als gevolg van ziekte indien het beding als bedoeld in artikel 7:691 
lid 2 BW in de uitzendovereenkomst is opgenomen en een CAO voor  
Uitzendkrachten van toepassing is. Indien dit het geval is, dan worden de verschillende uitzendovereenkomsten, in afwijking 
van het bepaalde in artikel 7:668a, lid 2 BW, als één arbeidsovereenkomst voor de gezamenlijk duur van de 
uitzendovereenkomsten aangemerkt. De werknemer die na als uitzendkracht bij de werkgever gewerkt te hebben direct bij 
de werkgever in dienst treedt, begint derhalve aan de tweede ketenovereenkomst”. 
 
 

Artikel 2 

Werkingssfeer 
 
Deze CAO is van toepassing op degene die in dienst is van werkgever en waarvan gezien de aard van de werkzaamheden 
de functie is opgenomen in de bijbehorende functielijst. De CAO is uitdrukkelijk niet van toepassing op degenen die binnen 
de onderneming gelegenheidswerk uitvoeren zoals vakantiewerkers, uitzendkrachten en stagiair(e)s. Hun 
arbeidsvoorwaarden worden vastgelegd in een aparte overeenkomst. 
Per 1 april 2009 is de werkingssfeer gemaximeerd op 990 Hay-punten. 
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Artikel 3 

Algemene verplichtingen van de werkgever 
 
1. Redelijkheid en billijkheid 
De werkgever verplicht zich deze collectieve arbeidsovereenkomst te goeder trouw te zullen nakomen. 
 
2. Wijziging in CAO 
De werkgever verplicht zich, generlei actie te zullen voeren of te zullen steunen, welke ten doel heeft wijzigingen te brengen 
in de volgens deze CAO geregelde arbeidsvoorwaarden op een andere wijze dan omschreven in artikel 21 en 22. 
 
3. Algemene toepassing CAO 
Indien de arbeidsvoorwaarden van groepen van medewerkers, die in dienst zijn van de werkgever en waarop de CAO van 
toepassing is, afwijken van deze CAO, kan dit uitsluitend in positieve zin. De betrokken partijen bij de CAO worden hierover 
geïnformeerd. 
 
4.  Geheimhouding 
De werkgever zal zonder toestemming van de medewerker geen zaken openbaar maken die in de persoonlijke levenssfeer 
van de medewerker liggen en waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat geheimhouding vereist is. Hij zal daarbij 
de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Stb.2002,148) in acht nemen. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst. 
 
5. Opleidings- en loopbaanbeleid 
De werkgever streeft naar het optimaal inzetten van de medewerkers. Daartoe faciliteert hij trainings-, scholings- en 
opleidingsmogelijkheden.  
 
Tevens biedt hij een goed inzicht op functiewisseling en doorgroeimogelijkheden. Ook biedt hij ondersteuning aan de 
medewerkers inzake loopbaanplanning, zoals verder wordt uitgewerkt in het artikel 16 inzake Opleiding en Ontwikkeling 
Personeel. 
 
6. Overleg 
De werkgever zal de vakorganisaties minimaal één maal per jaar informeren over de algemene gang van zaken binnen 
Biohorma BV. In geval van fusies en overnames zullen door de werkgever de SER-fusiegedragsregels worden toegepast 
waarbij de sociale gevolgen voor de betreffende medewerkers worden betrokken. 
De werkgever verplicht zich, geen personeel in dienst te nemen of te houden op voorwaarden, die strijdig zijn met hetgeen 
in deze CAO is bepaald. De werkgever zal een exemplaar van deze collectieve arbeidsovereenkomst, alsmede van de 
wijzigingen, aan de werknemer uitreiken. 
 
 

Artikel 4 

Algemene verplichtingen van de vakorganisaties 
 
1. Redelijkheid en billijkheid 
De vakorganisaties verplichten zich, deze CAO naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid te zullen nakomen. 

 
2. Wijziging in CAO 
De vakorganisaties verplichten zich, met alle hun ten dienste staande middelen nakoming van deze CAO door hun 
leden te zullen bevorderen, generlei actie te zullen voeren of te zullen bevorderen, welke beoogt wijzigingen te brengen 
in deze CAO op een andere wijze dan omschreven in artikel 21 en 22. 

 
3. Ondertekening arbeidsovereenkomst 
De vakverenigingen verplichten zich te zullen bevorderen dat hun leden een individuele arbeidsovereenkomst tekenen 
op de grondslag van deze collectieve arbeidsovereenkomst en het Personeelshandboek. 
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Artikel 5 

Algemene verplichtingen van de medewerker 
 
1. Identificatieplicht 
De medewerker is verplicht mee te werken aan de bepalingen die voortvloeien uit de Wet Identificatieplicht. Zo is de 
werkgever gehouden voor indiensttreding de door de medewerker verstrekte persoonsgegevens te controleren met 
behulp van het identiteitsbewijs en een kopie van dit bewijs op te nemen in de personeelsadministratie. Bij controle op 
het werk door bevoegde instanties, b.v. Belastingdienst en/of Uitvoeringsinstelling Sociale Verzekeringen, dient de 
medewerker desgevraagd het identiteitsbewijs te tonen. Een geldboete die wordt opgelegd indien het bewijs niet kan 
worden getoond, is voor rekening van de medewerker. De volgende identiteitsbewijzen zijn geldig: paspoort en 
gemeentelijke identiteitskaart. Het rijbewijs is alleen bij controle geldig. 

 
2. Nevenwerkzaamheden 
Het is de medewerker niet toegestaan enigerlei arbeid voor derden te verrichten of als zelfstandige een nevenbedrijf te 
voeren, indien naar het oordeel van de werkgever, de nevenwerkzaamheden schadelijk zijn voor een goede vervulling 
van het dienstverband dan wel voor zakelijke belangen van de werkgever. Alleen met schriftelijke toestemming van de 
werkgever mag de medewerker arbeid voor derden verrichten. In geval van onduidelijkheid zal de medewerker bij de 
werkgever navraag doen teneinde uit te vinden of een goede functie-invulling of zakelijke belangen geschaad (kunnen) 
worden. In het geval van toestemming of een verbod zal de werkgever dit schriftelijk en gemotiveerd bevestigen aan de 
medewerker. 

 
3. Geheimhouding 
Tijdens het dienstverband en na beëindiging daarvan, verplicht de medewerker zich tot volstrekte geheimhouding 
omtrent al die ondernemingsaangelegenheden waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat geheimhouding 
vereist is, ongeacht de wijze waarop deze ter kennis zijn gekomen. Hieronder worden mede begrepen 
aangelegenheden betreffende klanten of andere medewerkers van de werkgever. 

 
4. Misbruik van positie 
Het is de medewerker in het kader van de functie niet toegestaan, direct of indirect, uitlatingen te doen en/of 
handelingen te verrichten die een inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van anderen. In ieder geval wordt hier 
gedoeld op (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en geweld. 

 
5. Intellectuele Eigendom 
De medewerker zal, zowel tijdens als na beëindiging van het dienstverband, ervaringen en onderzoekingen, die in 
verband staan (stonden) met zijn/haar werkzaamheden niet publiceren, tenzij na schriftelijke goedkeuring van de 
werkgever. 

 
Aan de werkgever komen in binnen- en buitenland het auteursrecht en de eventuele andere rechten van intellectuele 
eigendom toe ten aanzien van alle werken, producten of andere voortbrengselen – waaronder uitdrukkelijk begrepen 
receptuur – die de medewerker gedurende het dienstverband met de werkgever heeft vervaardigd, voor zover deze in 
verband staan (of stonden) met de uit het dienstverband van de werkgever voortvloeiende werkzaamheden. 
Indien en voor zover de medewerker zich ter zake van de hierboven bedoelde werken, producten of andere 
voortbrengselen zou kunnen beroepen op de in artikel 25 lid 1 sub a, b en c van de Auteurswet 1912 vermelde 
persoonlijkheidsrechten, doet hij daarvan afstand ten gunste van de werkgever. 

 
De medewerker is verplicht alle informatie ter zake van c.q. betrekking hebbende op het in (één van de) voorgaande 
leden bepaalde onverwijld aan de werkgever ter beschikking te stellen en voorts alles te doen wat voor de uitoefening 
door de werkgever van de aan haar toekomende rechten bevorderlijk kan zijn en alles na te laten wat deze uitoefening 
zou kunnen schaden.  

 
6. Medewerking vordering tot schadevergoeding 
In geval de werkgever ter zake van arbeidsongeschiktheid van de medewerker tegen één of meer derden een vordering 
tot schadevergoeding kan doen gelden, zal de medewerker daaraan zijn medewerking verlenen zo nodig door het 
geven van de noodzakelijke inzage in medische gegevens aan daartoe bevoegde personen en/of instanties. Bij het 
verlenen van deze medewerking geldt als uitgangspunt dat aan de belangen van de medewerker noch in materiële 
noch in immateriële zin afbreuk wordt gedaan. 
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7. Openbare Uitlatingen 
Het is de medewerker niet toegestaan, direct of indirect, uitlatingen te doen en/of handelingen te verrichten die inbreuk 
maken op de goede naam en/of reputatie van de werkgever of de groep van bedrijven waar de werkgever deel van 
uitmaakt, dan wel bijzonderheden bekend te maken waarvan hij weet of had kunnen weten dat die bekendmaking de 
werkgever of de groep van bedrijven waar de werkgever deel van uitmaakt, schade oplevert of op kan leveren. In geval 
van onenigheid en/of onduidelijkheid kunnen partijen hun geschil voorleggen aan de rechter. 

 
 
8. Belangen van de onderneming 
De werknemer is gehouden de belangen van de onderneming van de werkgever als een goed werknemer te 
behartigen, ook indien daartoe geen uitdrukkelijke opdracht is gegeven. De werknemer zal alle in de onderneming 
overeengekomen geldende regels naleven. 
 

9. Ondertekening arbeidsovereenkomst 
De werknemer is gehouden een individuele arbeidsovereenkomst te tekenen, waarin deze collectieve 
arbeidsovereenkomst van toepassing wordt verklaard. 
 

10. Overtreding  
Overtreding van de in dit artikel opgenomen bepalingen kan een dringende reden tot ontslag op staande voet zijn, als 
bedoeld in art. 7: 677 en art. 7: 678 BW. 

 
 

Artikel 6 

Werkgelegenheid, Sociaal beleid en Veiligheid 
 
1. Om contacten mogelijk te maken tussen vakorganisaties en hun leden en tussen de leden onderling, zal de werkgever 
aan de vakorganisaties naar redelijkheid en billijkheid faciliteiten verlenen. 

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

 het toestaan van aankondigingen op publicatieborden voor bijeenkomsten van kadergroepen en van 
ledenvergaderingen van de vakorganisaties; 

 het vrijaf geven aan kaderleden, voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten, voor het bijwonen van 
voor hen bestemde bijeenkomsten van de vakorganisaties; 

 beschikbaarstelling – als regel buiten werktijd – van bedrijfsruimte voor vergaderingen van de vakorganisaties 
over bedrijfsaangelegenheden; 

 in voorkomende situaties en na overleg beschikbaarstelling van bedrijfsruimten binnen werktijd voor 
contacten inzake bedrijfsaangelegenheden van kaderleden met bezoldigde functionarissen van de 
vakorganisaties. 

 
In de hiervoor vermelde gevallen zal steeds vooraf overleg plaatsvinden met de werkgever. 

 
3. Tijdens de looptijd van de CAO zal in beginsel geen gedwongen collectief ontslag plaatsvinden voor medewerkers, die 
voor onbepaalde tijd in dienst zijn, tenzij er naar de mening van de werkgever zwaarwegende omstandigheden ertoe 
leiden dat dit standpunt niet kan worden gehandhaafd. In het vroegst mogelijke stadium zal met de vakorganisaties 
overleg gepleegd worden over deze omstandigheden en de te nemen maatregelen. 

 
4. De werkgever zal, alvorens een definitieve opdracht wordt verleend aan een extern organisatiebureau om een 
onderzoek in te stellen met betrekking tot de organisatie in de onderneming (zie artikel 6 lid 5), hiervan de 
vakorganisaties in kennis stellen. 

 
5. Indien de werkgever overweegt: 
 

 een fusie aan te gaan, 
 een bedrijf of bedrijfsonderdeel te sluiten, 
 de personeelsbezetting ingrijpend te reorganiseren, 
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 een eventuele verkoop of overname toe doen plaatsvinden, 
 
zal hij bij het nemen van zijn beslissing de sociale consequenties betrekken. In verband daarmee zal hij zo spoedig 
mogelijk de bonden inlichten en in overleg afspreken op welk tijdstip de ondernemingsraad en de medewerkers 
zullen worden geïnformeerd. Indien de te nemen maatregelen gevolgen voor de medewerkers zullen hebben, zal 
de werkgever in overleg met de bonden een sociaal plan opstellen. 
 
Ten aanzien van artikel 6 lid 3, 4 en 5 geldt het zogenaamde vredesplichtartikel niet. 

 
6. Bij het ontstaan van vacatures zullen de medewerkers in de onderneming eerst in de 

gelegenheid worden gesteld daarnaar te solliciteren, alvorens wordt overgegaan tot een externe 
wervingsprocedure. 

 
7. De werkgever maakt alleen gebruik van ingeleende arbeidskrachten van bij de ABU aangesloten uitzendbureaus. 
 

8. De werkgever zal alle maatregelen treffen welke nodig zijn voor de veiligheid, gezondheid en welzijn in het bedrijf. Ter 
bevordering van deze doelstelling zal de werkgever regelmatig met de ondernemingsraad overleggen. 

 
9. Jaarlijks zal de werkgever feitelijke gegevens aan de ondernemingsraad verstrekken, waaruit het gevoerde algemene 
sociale beleid blijkt, alsmede de uitgangspunten die aan het gevoerde beleid ten grondslag hebben gelegen. De 
werkgever stuurt hiervan een afschrift aan de betrokken vakorganisaties. 

 
 

Artikel 7 

CAO-regeling en overlegstructuur 
  
Binnen Biohorma worden 3 niveaus van overlegstructuur onderscheiden: 
 
1. CAO-niveau 
De CAO heeft een basiskarakter. In de CAO zijn diverse, uniforme arbeidsvoorwaarden en regelingen vastgelegd, die 
gelden voor de medewerker van Biohorma BV. Daarnaast zijn er uitgangspunten, randvoorwaarden, 
gemeenschappelijke punten en grenzen opgenomen van het arbeidsvoorwaardenbeleid van Biohorma BV. Eén en 
ander in relatie tot het ondernemings- en Personeelsbeleid. In de CAO is aangegeven waarover met de OR overleg 
plaats vindt en waarover met vakorganisaties overleg wordt gevoerd (zie bijlage I) 

 
2. Personeelshandboek/Bedrijfsregels 
In het Personeelshandboek worden de arbeidsvoorwaarden ingevuld en in de bedrijfsregels zijn de regels op het gebied 
van (samen)werken, overleg Arbo, GMP nader ingevuld. Het overleg op arbeidsvoorwaarden-niveau wordt gevoerd 
tussen de Bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en Ondernemingsraad. Het initiatief 
hiertoe kan door beide worden genomen.  
 
Op dit overleg zijn ter zake van de arbeidsvoorwaarden (conform bijlage I) de bepalingen van art. 27 van de Wet op de 
Ondernemingsraden (WOR) van toepassing (instemmingsrecht). Afspraken in het Personeels-handboek worden geacht 
onderdeel te zijn van deze CAO en hebben derhalve voor de betrokken partijen dezelfde rechtskracht als artikelen in de 
CAO. 

 
3. Individueel niveau 
In de individuele arbeidsovereenkomst worden de afspraken met de medewerker en de van toepassing zijnde 
arbeidsvoorwaarden en bedrijfsregelingen vastgelegd. 

 
De verschillende niveaus van arbeidsvoorwaardenvorming en de onderlinge samenhang daarvan zijn nader uitgewerkt 
en toegelicht in bijlage I. 
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Artikel 8 

Indiensttreding 
 
1. Soort arbeidsovereenkomst 
Een aanstelling gebeurt middels een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan: 

 
a. hetzij voor een bepaalde tijd (bijvoorbeeld voor een bepaalde periode, een min-max contract, een nul-urencontract, 

een seizoenscontract, een bepaald project of een bepaalde omstandigheid); 
 

b. hetzij voor onbepaalde tijd. 
 

ad a. Als sprake is van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd, ontstaat conform art. 7: 
668a lid 1 BW pas een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd, op het moment dat: 
 meer dan 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar steeds binnen niet meer dan 3 maanden hebben 

opgevolgd; of 
 arbeidsovereenkomsten elkaar binnen 3 maanden hebben opgevolgd in een periode van langer dan 3 jaar (36 

maanden). 
 
2. Proeftijd 
Op basis van het gestelde in art. 7: 652 lid 6 BW kan bij het aangaan van elke arbeidsovereenkomst een wederzijdse 
proeftijd van twee maanden worden overeengekomen. In de individuele arbeidsovereenkomst kan een kortere proeftijd 
worden overeengekomen.  
 
Gedurende de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst door beide partijen met onmiddellijke ingang of onverwijld worden 
opgezegd (zie ook artikel 9, Einde van de arbeidsovereenkomst).  
 

3. Inhoud arbeidsovereenkomst 
De medewerker ontvangt een schriftelijke bevestiging van de aanstelling, alsmede een exemplaar van het 
Personeelshandboek en de Bedrijfsregels van de werkgever, waarin de arbeidsvoorwaarden, bedrijfsregelingen en 
overige regelingen staan vermeld. Het personeelshandboek en de Bedrijfsregels maken deel uit van de inhoud van de 
arbeidsovereenkomst. 
In de arbeidsovereenkomst wordt ten minste vermeld: 

 
 de naam van de medewerker en werkgever; 
 of de medewerker voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt aangesteld; 
 indien een medewerker voor bepaalde tijd in dienst treedt, wordt tevens de duur van het dienstverband vermeld; 
 de functie van de medewerker; 
 de afdeling waar medewerker bij aanvang van het dienstverband werkzaam zal zijn; 
 de duur van de proeftijd; 
 of de CAO op de medewerker van toepassing is; 
 het overeengekomen jaarloon; 
 indien van toepassing de Hay-functieschaal waarin de functie is ingedeeld; 
 het aantal uren, de werkdagen en werktijden die op de medewerker van toepassing zijn; 
 of de overwerkregeling op de medewerker van toepassing is. 

 
De werkgever kan in de individuele arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding en/of een beding inzake 
nevenwerkzaamheden opnemen. 

 
De medewerker geeft door middel van een handtekening in de arbeidsovereenkomst te kennen, dat akkoord wordt 
gegaan met de inhoud van de arbeidsovereenkomst inclusief de CAO en het Personeelshandboek. 
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Artikel 9 

Einde van de arbeidsovereenkomst 
 
1. Opzegging 
Degene die de arbeidsovereenkomst opzegt, geeft de andere partij op diens verzoek schriftelijke opgave van de reden 
van opzegging. 
 

2. Beëindiging (opzegging met onmiddellijke ingang) dienstverband tijdens de proeftijd 
Tijdens de proeftijd is zowel de werkgever als de medewerker gerechtigd om het dienstverband met onmiddellijke 
ingang op te zeggen en zodoende te beëindigen. Ook hier geldt hetgeen onder 1) is vermeld. 

 
3. Beëindiging dienstverband voor bepaalde tijd 
Tenzij daarover nadere afspraken zijn gemaakt, eindigt een dienstverband voor bepaalde tijd van rechtswege op de 
datum die daaromtrent is afgesproken zonder dat opzegging is vereist. Het bepaalde in artikel 7: 670 lid 1 BW is niet 
van toepassing op de (tussentijdse) opzegging tijdens arbeidsongeschiktheid van een medewerker met een 
arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd. 

 
4. Beëindiging dienstverband voor onbepaalde tijd 
De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op de dag dat de medewerker de 65 jarige leeftijd bereikt, zonder dat 
hiertoe enige opzegging is vereist. 

 
5. Opzegtermijn beëindiging dienstverband voor onbepaalde tijd 
Het dienstverband kan zowel door de werkgever als door de medewerker worden opgezegd met inachtneming van de 
overeengekomen opzegtermijn tegen het einde van een kalendermaand. 
 
Volgens het BW bedraagt voor de medewerker de basis opzegtermijn 1 maand, tenzij met de werkgever andere 
afspraken zijn gemaakt. 
 
In afwijking van artikel 7: 672.3 BW kan bij hoge uitzondering de opzegtermijn voor de medewerker, afhankelijk van de 
functie, ook twee of drie maanden zijn.  
In deze gevallen geldt voor de werkgever, in afwijking van artikel 7: 672.6 (tweede volzin) BW, een gelijke opzegtermijn 
van twee respectievelijk drie maanden. 

 
6. Beëindiging door pensionering 
De arbeidsovereenkomst eindigt op het moment dat de medewerker gebruik maakt van de geldende pensioenregeling, 
overeenkomstig de daarin vastgelegde bepalingen. 

 
7. Getuigschrift 
Bij beëindiging van het dienstverband ontvangt iedere medewerker een getuigschrift 
 
Elk getuigschrift zal tenminste een juiste opgave bevatten omtrent: 
-   de duur van de dienstbetrekking 
-   de aard van de verrichte functie(s) 

 
8. Laatste betaling 
Bij beëindiging van het dienstverband ontvangt de medewerker: 
 het salaris over de laatste maand, tot de datum van uitdiensttreding; 
 pro rato vakantietoeslag tot de datum van uitdiensttreding; 
 reiskosten tot de datum van uitdiensttreding; 
 uitbetaling van niet opgenomen vakantie-uren, voor zover deze niet zijn verjaard, berekend tot de datum van 
uitdiensttreding; treedt men niet per de laatste werkdag van de maand uit dienst, dan wordt het aantal vakantie-
uren voor die maand pro rato berekend en op halve of hele dagen naar boven afgerond; te veel opgenomen 
vakantie-uren worden op overeenkomstige wijze verrekend. 
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9. Vordering 
Indien de werkgever nog vorderingen heeft op de medewerker zal het totale bedrag, dat de medewerker zou ontvangen 
bij het einde van het dienstverband, worden gecompenseerd met hetgeen de werkgever nog te vorderen heeft. De 
eindafrekening zal plaatsvinden uiterlijk een maand na beëindiging van het dienstverband. 

 
10. Inleveren van het Personeelshandboek/Bedrijfsregels 
De medewerker dient bij uitdiensttreding het in zijn bezit zijnde exemplaar van het Personeelshandboek en de 
Bedrijfsregels bij de afdeling P&O in te leveren.  

 
 

Artikel 10 

Honorering 
 
1. Salaris 
Het salaris wordt uiterlijk op de laatste werkdag van elke maand betaalbaar gesteld op een door de medewerker aan te 
geven bank- en/of girorekening. Van de bruto-netto berekening ontvangt de medewerker maandelijks een overzicht. 

 
Het individuele salaris wordt door de werkgever per medewerker vastgesteld. De salarissen zijn gedurende de 
contractsperiode vastgesteld conform bijlage II-A. 

 
2. Vakantietoeslag  

 Het vakantietoeslagjaar loopt van januari tot en met december. Bij een dienstverband van minder dan 12 maanden 
op het tijdstip van betaling, vindt een pro rata betaling plaats op basis van het werkelijke dienstverband in het 
desbetreffende berekeningstijdvak. Medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd krijgen, met in 
achtneming van het bovenstaande, het vakantiegeld uitgekeerd in mei van dat jaar over de gewerkte maanden van 
dat jaar tot en met mei. In december of wanneer het dienstverband eerder eindigt, wordt het vakantiegeld over de 
resterende maanden uitbetaald; 

 Het vakantiegeld bedraagt 1/13 deel van het jaarloon. 
 Wijzigingen in salaris of parttime percentages worden in principe in maand van de wijziging met het vakantiegeld 
verrekend. 

 De uitbetaling van het vakantiegeld zal in de maand mei doch uiterlijk in de maand juni plaatsvinden. 
De hoogte van de minimumvakantietoeslag is vastgelegd in bijlage II-B van deze CAO. 

 
3. Overige beloningsregelingen 
Naast het salaris kunnen per medewerker op individuele basis toeslagen (bijvoorbeeld voor prestaties of voor 
arbeidsmarktomstandigheden) gelden. In het geval dat het gaat om groepen van medewerkers worden deze afspraken 
gemeld aan de partijen die betrokken zijn bij het CAO-overleg. 

 
De werkgever kan in nader omschreven gevallen voor medewerkers of groepen van medewerkers naast de bestaande 
beloningsregelingen gebruik maken van regelingen voor variabele beloningen. In deze regelingen zal specifiek 
omschreven worden voor welke functie of groep van functies deze toegepast zullen worden. Verder zullen in deze 
regelingen vermeld staan: aanvangsdatum, de periode en geldigheid van de regeling, de toe te passen criteria, de uit te 
betalen bedragen, het moment van uitbetaling en diverse bijzondere en bij de functie of groep van functies behorende 
bepalingen. 
 
Een variabele beloningsregeling heeft een maximale duur van één jaar en eindigt van rechtswege op de in de regeling 
vastgestelde datum, behoudens schriftelijke verlenging. Bij tussentijdse functiewijziging zal worden bezien wanneer de 
regeling wordt beëindigd en wanneer een eventuele andere regeling van kracht zal worden. In geval dat variabele 
beloningsregelingen voor groepen van medewerkers worden ingesteld, zal door de werkgever een melding worden 
gedaan aan de OR. 
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Artikel 11 

Spaarloonregeling 
 
Deelname 
De medewerker kan bij de werkgever deelnemen aan een spaarloonregeling. De deelname aan de spaarloon-regeling is 
vrijwillig. Als deelnemer kan toetreden iedere medewerker die een arbeidsovereenkomst heeft. De deelname kan 
aanvangen per de eerste dag van een kalendermaand. De voorwaarden waaronder aan de regeling kan worden 
deelgenomen zijn opgenomen in het Personeelshandboek 
 
Deze regeling geldt onder voorbehoud van wetswijzigingen. 
 
 

Artikel 12 
 

1. Arbeidsduur, werktijden en ploegendienst 
De normale arbeidsduur bedraagt voor medewerker met een fulltime dienstverband 36 uur per week. Uitgaande van 
een standaard werkweek van 36 uur is er de gelegenheid om per dag een half uur pauze te houden. Biohorma streeft 
naar flexibilisering. De leidinggevende bepaalt in overleg met de medewerker welke werktijden het meest ideaal zijn. De 
ondernemingsraad dient haar instemming aan het standaard rooster te geven. Afwijkingen van het standaard rooster 
worden ter kennis gebracht aan de ondernemingsraad. 

 
2. Bedrijfstijd 
Bedrijfstijd/dagvenster 
De bedrijfstijd bij Biohorma BV is gelegen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 18.00 uur. De werkgever 
behoudt zich het recht voor gedurende de looptijd van de CAO, in overleg met de vakorganisaties, de arbeidsduur per 
week te verhogen naar 38 uur. 

 
Verplichte aanwezigheid 
De werknemer is gedurende de bloktijd van 09.00 uur tot 12.00 uur en die van 13.00 uur tot 16.00 uur verplicht 
aanwezig, voor zover er geen sprake is van verlof, ziekte of dienstreis. Voor parttimers gelden overeengekomen 
werktijden c.q. werkrooster. 

 
Dienstrooster en arbeidsduur  
De standaard arbeidsduur bedraagt gemiddeld 36 uur per week. Hieronder wordt verstaan de (gemiddeld) per week te 
werken tijd. De werkgever stelt in overleg met de OR vast op welke wijze de met de werknemer overeengekomen 
wekelijkse arbeidsduur in een rooster wordt gespreid. Met de ondernemingsraad kan een afwijkende afspraak gemaakt 
worden voor bepaalde functie(s), (sub) afdelingen of de gehele onderneming. De ondernemingsraad heeft 
instemmingsrecht bij de vaststelling en wijziging van de dienstroosters. 

 
3. Dienstrooster 2-ploegendienst 
CAO-partijen hebben met ingang van 1 april 2007 overeenstemming bereikt over de voorwaarden van een 2-
ploegendienst. Biohorma BV heeft momenteel geen intentie om de 2-ploegendienst in te voeren, maar mocht dit in de 
toekomst nodig zijn, dan is de regeling opgenomen in de CAO. 

 
a. De werknemer werkt volgens het volgende dienstrooster: 

 
een 2-ploegendienstrooster dat een periode van minimaal twee aaneengesloten weken omvat en een normale 
arbeidsduur aangeeft van 36 uur per week. 
 
Met inachtneming van de overlegnormen van de oude Arbeidstijdenwet (ATW) en het Arbeidstijdenbesluiten (ATB) 
alsmede het bepaalde in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) worden de dienstroosters (inclusief de rusttijden 
binnen de onderneming) vastgesteld. 

 
b.  Een incidentele overschrijding van de normale dagelijkse arbeidsduur van een uur of minder wordt geacht deel uit te 
maken van de in lid a bedoelde werkweek. 
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c.  De werknemer ontvangt van de werkgever mededeling van het dienstrooster  waarin hij zijn werkzaamheden 
verricht. Bij onvoorziene wijzigingen in de te verrichten werkzaamheden kan de werkgever tussentijds het vastgestelde 
individuele dienstrooster aanpassen. Deze aanpassing wordt minimaal 14 dagen vantevoren vastgesteld. 

 
d.  De pauzes zijn voor rekening van de werknemer. 

 
e.  Met inachtneming van het bepaalde in de Wet op de ondernemingsraden zal de werkgever met de betrokken 
werknemers overleg plegen over algemene dienstroosterwijzigingen. 

 
4. Bijzondere beloningen / verzuimuren 2-ploegendienst 
 
a. Algemeen 
Het schaalsalaris bepaald op grond van artikel 10 (van deze CAO), wordt geacht de beloning te zijn voor een normale 
functievervulling in dagdienst. 
 
b. Toeslag voor het werken in ploegen 
Voor geregelde arbeid in ploegendienst wordt een toeslag op het schaalsalaris gegeven. 

 
Deze toeslag bedraagt per maand voor de 2-ploegendienst (maandag tot en met vrijdag):15% van het schaalsalaris. De 
ploegentoeslag telt niet mee voor de vaststelling van het vakantiegeld en andere variabele salariscomponenten en telt 
evenmin mee als basis voor de pensioengrondslag. 
 
Indien een werknemer niet gedurende een hele maand in ploegendienst heeft gewerkt, wordt voor elke volledige dienst, 
waarin niet in ploegendienst is gewerkt, een evenredig deel van de onder a genoemde toeslag gekort. Voor de 
toepassing van dit sublid wordt een maand op 30 dagen gesteld. Tijdens vakantie ontvangt de werknemer het 
schaalsalaris plus toeslag. Bij arbeidsongeschiktheid ontvangt de werknemer het schaalsalaris plus toeslag als ware hij 
arbeidsgeschikt.  
 
c. Vervallen van ploegentoeslag 
De werknemer die naar de dagdienst wordt overgeplaatst, verliest met ingang van de dag van overplaatsing zijn 
toeslag.  

 
d. Afbouwregeling ploegentoeslag 
Indien de werknemer langer dan 3 maanden in ploegendienst heeft gewerkt en ten gevolge van 
bedrijfsomstandigheden of om medische redenen wordt overgeplaatst naar de dagdienst en als gevolg van deze 
overplaatsing een lager maandinkomen ontvangt, geldt - rekening houdend met de uitkeringen van de sociale 
verzekeringswetten - de afbouwregeling zoals hierna vermeld. 
De werknemer behoudt - afhankelijk van het tijdvak dat hij ononderbroken in ploegendienst heeft gewerkt - op het 
moment van overplaatsing naar de dagdienst de navolgende percentages van het geldbedrag of het verschil aan 
ploegentoeslag ten gevolge van deze overplaatsing: 
 
indien de werknemer langer dan 3 maanden doch korter dan 6 maanden in ploegendienst heeft gewerkt: 100% 
gedurende de lopende maand; 
 

indien de werknemer langer dan 6 maanden doch korter dan 3 jaar in ploegendienst heeft gewerkt: 100% gedurende de 
lopende en de daaropvolgende maand; 
 
indien de werknemer langer dan 3 jaar doch korter dan 5 jaar in ploegendienst heeft gewerkt: 
100% gedurende de lopende en de daaropvolgende maand 
80% gedurende 2 maanden 
60% gedurende 2 maanden 
40% gedurende 2 maanden 
20% gedurende 2 maanden 
 
indien de werknemer langer dan 5 jaar in ploegendienst heeft gewerkt: 
100% gedurende de lopende en de daaropvolgende maand 
80% gedurende 4 maanden 
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60% gedurende 4 maanden 
40% gedurende 4 maanden 
20% gedurende 4 maanden 
 
indien de werknemer langer dan 5 jaar in ploegendienst heeft gewerkt en bovendien 55 jaar of ouder is op het moment 
van overplaatsing: 
100% gedurende de lopende en de daaropvolgende maand 
80% gedurende 9 maanden 
60% gedurende 9 maanden 
40% gedurende 9 maanden 
20% gedurende 9 maanden 

 
e. Overplaatsing op eigen verzoek 
Indien een werknemer op eigen verzoek (of als gevolg van een disciplinaire maatregel) wordt overgeplaatst van een 
ploegendienst naar dagdienst, vindt direct aanpassing aan de nieuwe dienstroosterbetaling plaats. 
 
f. Ploegentoeslag indien 55 jaar en ouder 
De werknemer van 55 jaar en ouder die minimaal 10 jaar in ploegendienst heeft gewerkt kan op eigen verzoek en in overleg 
met de werkgever (indien er een functie beschikbaar is en indien dit organisatorisch haalbaar is) vanuit de ploegendienst 
kiezen voor een overplaatsing naar een dagdienst. De ploegentoeslag zal bij overplaatsing in de dagdienst behouden 
blijven. 
 
g. Ontheffing voor de ploegendienst 
Een mogelijke dispensatie of ontheffing voor de ploegendienst kan uitsluitend worden verkregen op medische gronden, en 
wel door tussenkomst of op advies van de bedrijfsarts. Indien de werknemer op grond van medische redenen naar de 
dagdienst wordt overgeplaatst, is - rekening houdend met de uitkeringen krachtens de sociale verzekeringswetten - de 
afbouwregeling als genoemd in 4-d op overeenkomstige wijze van toepassing. 
 
h. Sprongtoeslag 
De werknemer in ploegendienst die wordt overgeplaatst naar een andere ploeg of dienst, ontvangt – in afwijking van het 
hierboven in 4-e bepaalde – daarvoor indien de rust tussen twee wachten minder dan 24 uur bedraagt, per overgang een 
eenmalige toeslag van 1% van het maandsalaris. 
Bij terugplaatsing wordt deze toeslag alleen dan opnieuw betaald, indien de terugplaatsing geschiedt nadat de werknemer 
gedurende 7 diensten in de afwijkende ploeg of dienst heeft gewerkt. 
 
 

Artikel 13 

Overwerk, toeslag verschoven werktijd, wachtdienstvergoeding en BHV-vergoeding 
 
1. Overwerk 
Onder overwerk wordt verstaan alle werkzaamheden verricht boven de gemiddelde 36-urige arbeidsduur per week. 
Indien het overwerk wordt verricht gedurende een periode van een uur of en voor zover korter voorafgaande aan of 
aansluitend op de bij of krachtens de arbeidsovereenkomst vastgestelde werktijd, komt deze periode niet voor 
overwerkvergoeding in aanmerking. Vergoeding van overwerk wordt gegeven als de werknemer opdracht of 
toestemming tot het verrichten van het overwerk heeft verkregen. Periodes van een kwartier worden naar boven 
afgerond op een half uur. Minder dan een kwartier wordt na beneden afgerond. Pauzes worden niet als overwerk 
beschouwd. 
Het verrichten van overwerk wordt zoveel mogelijk voorkomen c.q. beperkt, maar is verplicht indien dit naar de mening van 
de werkgever noodzakelijk is. Daarbij zullen de betreffende wettelijke voorschriften en het bepaalde in dit artikel in acht 
worden genomen. Over het verrichten van overwerk door een groot aantal werknemers, dan wel voor langere tijdsduur, zal 
vooraf overleg gepleegd worden met de ondernemingsraad. 

 
Niet als overwerk wordt beschouwd:  
 de verschuiving van uren, mits die uiterlijk bij het einde van de werktijd op de voorgaande dag bekend is gemaakt; 
 de verschuiving van uren, op verzoek van de werknemer; 
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 werkzaamheden voor het inhalen van wegens bedrijfsstagnatie verzuimde of te verzuimen uren, mits het inkomen 
over deze uren doorbetaald wordt; nadere afspraken rondom de toepassing hiervan worden met de OR gemaakt. 

 
2. Vergoeding voor Overwerk 
De buiten het rooster gewerkte tijd dient in beginsel binnen de betreffende periode van vier weken in vrije tijd 
opgenomen te worden. De leidinggevende zal hierop toezien. 

 
Wanneer het opnemen van de vrije tijd in de periode van vier weken niet mogelijk is, is er sprake van overwerk en komt 
de werknemer in aanmerking voor de overwerkvergoeding volgens leden 3 & 4 van dit artikel. 

 
Eetpauzes op uren buiten het rooster worden niet als overwerk beschouwd.  

 
Medewerkers met leidinggevende verantwoordelijkheid voor een afdeling (vanaf schaal I) komen niet in aanmerking 
komt voor de overwerkvergoeding. 

 
3. Vergoeding overwerk binnen dagvenster 
Overwerk vallend binnen het dagvenster wordt vergoed (in geld) met een toeslag van 17,5% ter compensatie van 
vakantietoeslag en vakantierechten. 

 
4. Vergoeding overwerk buiten het dagvenster 
Overwerk buiten het dagvenster wordt vergoed (tijd of geld) met een toeslag van 50%. Overwerk tot 18.00 uur wordt 
berekend zoals onder lid 3 beschreven staat. Wanneer het overwerk doorloopt tot na 18.00 uur worden alle 
aaneengesloten overuren vanaf het einde dagrooster als 150% gerekend.  

 
Om de leden 3 & 4 van dit artikel ten aanzien van vergoedingen van overwerk binnen en buiten het dagvenster nader 
toe te lichten worden hieronder een tweetal voorbeelden gegeven. 

 
 
Voorbeeld 1 
Werknemer Piet begint om 07.00 uur te werken. Volgens rooster moet hij die dag tot half vijf (inclusief een half uur pauze). 
Hij werkt echter door tot 18.00 uur. Zijn overwerk vangt aan op 16.30 uur. Het overwerk duurt langer dan 1 uur. Hij heeft 

betaling van de overuren. Deze uren vallen immers binnen het 
dagvenster.  
 
Voorbeeld 2 
Werknemer Piet begint om 07.00 uur te werken volgens rooster moet hij die dag tot half vijf (inclusief een half uur pauze). 
Hij werkt echter door tot 19.30 uur zonder extra pauze op te nemen. Zijn overwerk vangt aan op 16.30 uur. Hij heeft recht op 
3 uur overwerk met een toeslag van 50%.  
 
 
 
5. Parttimers 
Overwerk voor parttimers buiten het voor hen gangbare rooster wordt vergoed (tijd of geld) met toeslag 17,5% mits 
deze tijd valt binnen het dagvenster. Wanneer het overwerk valt buiten het dagvenster is het bepaalde onder lid 4 van 
toepassing.  

 
Individuele arbeidspatronen (dag/dienstroosters) worden vastgesteld in overleg met de leidinggevende en P&O. 
Individuele wijzigingen worden door de leidinggevende aan P&O doorgegeven. 

 
6. Geldelijke beloning overwerk/meeruren 
De in lid 1 bedoelde vergoeding kan bestaan uit een geldelijke beloning. Deze bestaat uit het uurloon, vermeerderd met 
een percentage van dit uurloon (voor bedragen zie bijlage II-B). Onder uurloon moet worden verstaan het bruto 
uursalaris exclusief vakantierechten en eventuele andere toeslagen. 

 
Wanneer een deeltijdwerknemer arbeid verricht buiten het geldende dienstrooster, maar binnen het dienstrooster als 
bedoeld in artikel 12, wordt over deze meeruren het uurloon betaald. Daarnaast bouwt de werknemer over deze 
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meeruren de vakantietoeslag, vakantierechten en pensioenrechten op. Nadere bepaling met betrekking tot de meeruren 
zijn opgenomen in het Personeelshandboek. 

 
7. Toeslag verschoven werktijd 
Onder de toeslag verschoven werktijden wordt verstaan de vergoeding die wordt verstrekt indien door de werknemer -in 
opdracht van de werkgever en anders dan bij wijze van overwerk- werkzaamheden worden verricht in afwijking van de 
vastgestelde werktijden (zie ook de bepaling in het Personeelshandboek inzake flexibele werktijden). Nadere bepaling 
met betrekking tot de toeslag verschoven werktijd zijn opgenomen in het Personeelshandboek. 

 
8. Wachtdienstvergoeding 
Onder wachtdienstvergoeding wordt verstaan de vergoeding die verstrekt wordt indien de medewerker een 
bereikbaarheids- en/of beschikbaarheiddienst verricht (voor bedragen zie bijlage II-B). 

 
9. BHV-vergoeding 
Op grond van de Arbowet is elke organisatie verplicht om een bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV)op te zetten, 
afgestemd op de bedrijfsrisico’s (voor bedragen zie bijlage II-B). Nadere bepaling met betrekking tot de BHV-
vergoeding zijn opgenomen in het Personeelshandboek. 

 
 

Artikel 14 

Verlof en buitengewoon verlof 
 
1. Feestdagen 
a. Op feestdagen wordt behoudens het gestelde onder b geen werk verricht. Onder feestdagen worden in deze CAO 
verstaan nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Koninginnedag (30 april), Nationale Bevrijdingsdag (5 mei), 
Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en 1e en 2e kerstdag mits deze dagen op doordeweekse dagen vallen. 

b. Het is mogelijk dat (teneinde de noodzakelijke dienstverlening te garanderen en/of contractuele verplichtingen te 
kunnen nakomen) Biohorma een beroep doet op een beperkt aantal van haar medewerkers om op 
bovengenoemde feestdagen werkzaam c.q. beschikbaar zijn. De beloning wordt geregeld in artikel 13. Nadere 
bepalingen worden in het Personeelshandboek ingevuld. Indien op zon en feestdagen niet wordt gewerkt, wordt het 
inkomen over die dagen normaal doorbetaald. 

 
2. Vakantie 
Vanaf 1 oktober 2005 is afgesproken de full time werktijd van 38 uur te verlagen naar 36 uur, zie ook protocol van 
afspraken in de bijlage IX. Vakantie-uren en leeftijdregeling naar rato verrekend. 

 
Per kalenderjaar verwerft de medewerker met een volledig dienstverband afhankelijk van de maximale salarisschaal die 
in de huidige functie te behalen is volgende aantal vakantie-uren. 

 
Functieschalen  Vakantieverlof 

 
A – C  182 
D – F  189 
G– H  197 
I – K  212 

 
De toepassing van deze regeling wijkt voor enkele werknemers af van de oude regeling, die verbonden was met de 
oude schaalindeling. In het geval de toepassing van deze tabel voor een huidige individuele werknemer een negatief 
effect heeft, behoudt de werknemer recht op het aantal uren uit de oude regeling.  

 
 Leeftijdregeling: 

 
Leeftijd Extra verlofuren 

 
50+ 15 uur 
55+ 30 uur 
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60+ 104 uur 
 
Het aantal vakantie-uren is berekend op basis van een fulltime dienstverband gedurende een heel kalenderjaar (staat 
omschreven in de arbeidsovereenkomst). Bij een afwijkend dienstverband en bij een gedeelte van het kalenderjaar, 
wordt het aantal toe te kennen vakantie-uren naar rato berekend. 

 
Jaarlijks mag maximaal 16 uur van het vakantieverlof als snipperuren opnemen, met een minimum van twee uur per 
opname. 
De medewerker die slechts een deel van het kalenderjaar in dienst is, heeft een evenredige aanspraak op vakantie-
uren. Daarbij wordt een dienstverband van minder dan een maand beschouwd als een hele maand. 

 
3. Opnemen van vakantiedagen 
De werkgever kan met instemming van de betrokken OR jaarlijks uiterlijk in december, maximaal 3 werkdagen voor het 
volgende kalenderjaar vaststellen als collectieve vakantiedagen. Tot een maximum van 2 dagen komen deze ten laste 
van de werkgever; 1 dag komt ten laste van het vakantietegoed van de medewerker. 

 
De medewerker en de werkgever stellen in overleg de vrij opneembare vakantiedagen vast. In het geval dat er sprake 
is van een onoverkomelijk verschil van mening, beslist de werkgever. Opname van vakantie gebeurt ten minste 
eenmaal per jaar voor een aaneengesloten periode met een minimum van in de regel 2 weken. 

 
De medewerker dient de vakantiedagen zoveel mogelijk op te nemen in het jaar waarin zij 
worden opgebouwd. De werkgever zal de medewerker daartoe zoveel als mogelijk in de gelegenheid stellen. Niet 
opgenomen vakantiedagen kunnen worden verschoven naar het volgende jaar rekening houdende met wettelijke 
bepalingen. 

 
Volgens het Burgerlijk Wetboek (BW) kunnen vakantiedagen tijdens de dienstbetrekking niet worden omgezet in geld. 
Bovenwettelijke dagen kunnen wel in geld worden omgezet. 

 
Men behoudt gedurende vijf jaren het recht op opgebouwde vakantie. Daarna verjaren deze vakantiedagen. 

 
Het "oversparen" van vakantiedagen moet zoveel mogelijk worden beperkt tot 10 dagen per jaar. Per jaar dienen (bij 
volledige vakantierechten) derhalve minstens 3 weken vakantie, waarvan 2 aaneengesloten, opgenomen te worden. Is 
men in het desbetreffende kalenderjaar minder dan 12 maanden in dienst, dan worden bovengenoemde perioden in 
overleg met de medewerker door de werkgever vastgesteld. De overige dagen kunnen in bijzondere gevallen, in 
overleg en met toestemming van de manager, worden verschoven naar het volgende jaar. 

 
Volgens het BW worden bij langdurige arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval alleen gedurende de 
laatste 6 maanden van de arbeidsongeschiktheid vakantierechten opgebouwd. Ook deze vakantiedagen verjaren vijf 
jaar na het tijdstip waarop zij worden opgebouwd. De tijdens de arbeidsongeschiktheid opgebouwde vakantiedagen 
vervallen niet indien de medewerker zelf het dienstverband beëindigt voordat de arbeid wordt hervat. Bij gedeeltelijke 
werkhervatting in verband met (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid heeft de medewerker recht op hetzelfde aantal 
kalenderdagen vakantie als hij bij volledige werkuren zou hebben verdiend. 

 
Indien beëindiging van het dienstverband plaatsvindt, wordt het niet opgenomen vakantietegoed c.q. de te veel 
opgenomen vakantiedagen bij het einde van het dienstverband verrekend. 

 
4. Buitengewoon betaald verlof 
In onderstaande gevallen kan de medewerker doorbetaald verlof opnemen, als de gebeurtenis op een werkdag 
plaatsvindt. Voor zover het een voorzienbare omstandigheid betreft, wordt tenminste 3 dagen tevoren en desgevraagd 
onder overlegging van bewijsstukken aan de werkgever van dit verlof kennis gegeven. Indien deze gebeurtenissen 
plaatsvinden op dagen waarop de medewerker niet werkzaam is, komt de toekenning van buitengewoon verlof te 
vervallen:  

 
a. Bij ondertrouw: een halve dag; 
b. Bij huwelijk: twee dagen; 
c. Bij het huwelijk van ouders, schoonouders, grootouders, zwagers, schoonzusters, kinderen, broers, zusters en 
kleinkinderen: de dag van het huwelijk; 

d. Bij de bevalling van de partner en de dag van aangifte: voor beide omstandigheden 1 dag; 
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e. Bij een 25- of 40-jarig huwelijksjubileum: de dag van het jubileum; 
f. Bij 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of schoonouders en bij 50 jarig huwelijksjubileum van 
grootouders van medewerker of diens partner: de dag van het jubileum. 

g. In de situatie dat de partner of nog inwonend ongehuwd (pleeg-)kind komt te overlijden: 1 kalenderweek; 
h. Bij het overlijden van ouders, schoon-, stief-, pleeg- of grootouders van de medewerker of diens partner, niet-
inwonende kinderen, schoonzoon, -dochter, broers of zusters: de dag van overlijden en de dag van begrafenis/ 
crematie; 

i. Bij begrafenis of crematie van zwagers, schoonzusters en kleinkinderen: de dag van begrafenis/ crematie; 
j. Bij het vervullen van een door de wet of overheid zonder geldelijke vergoeding opgelegde verplichting, tenzij dat is 
ontstaan door schuld of nalatigheid van de medewerker; de benodigde tijd 

k. Bij het afleggen van examens van opleidingen die in overleg met Biohorma zijn gevolgd: de tijd die hiervoor 
noodzakelijk is, dit ter beoordeling van Biohorma BV. 

 
Een uitgebreide toelichting op de Wet Arbeid & Zorg is opgenomen in het Personeelshandboek. 
 
 

Artikel 15 
 
Loondoorbetaling en aanvulling bij ziekte waarbij eerste ziektedag ná 1 januari 2004 ligt 
 
1. Ziektewet en arbeidsongeschiktheid 
Bewerkstelligen dat zieke werknemers zo goed en voorspoedig mogelijk terugkeren naar de werkplek, is in het belang 
van zowel de betrokken werknemer als Biohorma. De regels rondom re-integratie en ziekteverzuimbegeleiding zoals 
neergelegd in de Wet Verbetering Poortwachter, geven een heldere rolverdeling tussen partijen in dit proces. 
Verlenging van loondoorbetaling naar twee jaar betekent dat de verplichtingen die de Wet Verbetering Poortwachter 
stelt, ook voor het tweede ziektejaar gelden. Er is een generieke aanvulling op het ziekengeld afgesproken op 
voorwaarde dat werknemers zich houden aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van re-integratie, waaronder de 
Wet Verbetering Poortwachter. 

 
Gedurende de twee eerste ziektejaren vindt een aanvulling op de loonbetaling plaats als volgt:  

  
 over de 1e t/m de 12e maand tot 100% van het inkomen 

over de volgende 12 maanden tot 80% van het inkomen. 
 

Medewerkers die voldoen aan de IVA-condities (dwz 80-100% arbeidsongeschikt) zullen - zonodig met terugwerkende 
kracht - de eerste 2 jaren 100% doorbetaald krijgen. 

 
Biohorma kent voor medewerkers die langer dan twee jaar ziek zijn en in dienst zijn van Biohorma een 
aanvullingregeling. 

 
Indien minder dan 35 % arbeidsongeschikt 
Voor een medewerker (die zich houdt aan de Wet Verbetering Poortwachter) die door het UWV minder dan 35% 
arbeidsongeschikt wordt verklaard, wordt deze aanvulling als volgt berekend: 
Grondslag aanvulling (= laatstverdiende jaarinkomen direct voorafgaand aan ziekte minus het aandeel aan 
arbeidsongeschiktheidsloon). 

 
Aanvulling 
3e ziektejaar 90% x a.o. percentage x grondslag aanvulling 
4e ziektejaar 80% x a.o. percentage x grondslag aanvulling 
5e ziektejaar 70% x a.o. percentage x grondslag aanvulling 
6e ziektejaar 60% x a.o. percentage x grondslag aanvulling 
7e ziektejaar  50% x a.o. percentage x grondslag aanvulling 

 
Aanvulling indien Arbeidsongeschiktheid 35%-80% 
Bij een arbeidsongeschiktheid van 35%-80% ontvangt de medewerker (die zich houdt aan de Wet Verbetering 
Poortwachter)gedurende het derde tot en met het zevende jaar een aanvulling op de arbeidsongeschiktheidsuitkering 
van 5% van het laatstverdiende jaarinkomen voorafgaand aan de ziekte.  



 

 
CAO Biohorma BV – 2009/2010 
   

22 

Deze aanvulling kan in overleg met de medewerker (welke zo nodig kan worden bijgestaan door zijn/haar 
vakbondbestuurder) worden aangewend om tot een maatwerkoplossing te komen voor betrokkene. 

 
2. Pensioenopbouw 
Verder is afgesproken dat de pensioenopbouw gedurende de eerste 2 ziektejaren zal worden voortgezet, alsof een 
werknemer 100% aan het werk is. 

 
3. Interne en externe re-integratie 
Biohorma heeft een inspanningsverplichting om medewerkers zowel intern als extern te re-integreren in een voor zover 
noodzakelijk aangepaste functie. Indien blijkt dat er na 2 ziektewetjaren binnen de onderneming geen passende functie 
beschikbaar is (nader vast te stellen in overleg met een arbeidsdeskundige) zal er geen ontslagprocedure worden 
gestart, voordat de mogelijkheden voor het kunnen blijven functioneren voldoende zijn onderzocht. Partijen spreken af 
dat in dergelijke situaties in overleg tussen Biohorma en betrokkene (zo nodig bijgestaan door zijn of haar vakbond) 
naar een maatwerkoplossing wordt gezocht. Uiteraard heeft de medewerker de verplichting hieraan zijn of haar 
volledige medewerking te geven. Verder zal het protocol Wet Verbetering Poortwachter aangevuld worden met het 
volgende: 

 
“Voor deze werknemers zal gezocht worden naar een herplaatsing extern. Na 13 weken vindt een eerste evaluatie 
plaats, dan overleg en eventueel verlenging van 13 weken. Indien definitief wordt herplaatst, of indien er geen externe 
functie vacant is zal op basis van sociaal ondernemersschap van geval tot geval worden bezien hoe de 
arbeidsrechtelijke en financiële gevolgen van deze plaatsing of ontslag zal worden afgewikkeld”. 

 
Biohorma stelt voor om al deze afspraken te maken onder voorbehoud van de wetgeving op dit gebied. 

 
Tevens is het goed mogelijk dat in de loop van 2005 diverse verzekeringsproducten op dit gebied op de markt zullen 
worden gebracht. Indien deze verzekeringsproducten bovenstaande afspraken in een geheel ander daglicht plaatsen, 
zullen partijen met elkaar overleggen. 

 
4. Ziekmeldingsvoorschriften 
Bij ziekte/arbeidsongeschiktheid moet de medewerker zich ziek melden volgens de bij de werkgever geldende 
voorschriften. De ziekmeldings- en controlevoorschriften zijn opgenomen in het Personeelshandboek. 

 
5. Wet verbetering Poortwachter 
Er is een protocol ten aanzien van Wet verbetering Poortwachter afgesproken (zie bijlage VI). 
 

6. Weigering/intrekking aanvulling/loondoorbetaling 
De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde loondoorbetaling dan wel aanvullingen te weigeren of in te 
trekken ten aanzien van de medewerker die: 
 

 geweigerd heeft gebruik te maken van voorhanden zijnde voorzieningen als veiligheidsmiddelen, dan wel de 
voorschriften met betrekking tot veiligheid en gezondheid heeft overtreden; 

 misbruik maakt van deze voorzieningen; 
 door opzet of grove schuld arbeidsongeschikt is geworden; 
 arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van een aandoening waarover hij bij de aanvang van de dienstbetrekking 
de werkgever onvolledige of onjuiste inlichtingen heeft gegeven; 

 geen wettelijke uitkering ontvangt vanwege weigering door het betreffende uitvoeringsinstelling; 
 in geval van ziekte weigert medewerking te verlenen aan een door de werkgever gevraagde second opinion van de 
betreffende uitvoeringsinstelling. 
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Artikel 16 

Opleiding en Ontwikkeling Personeel 
 
Uitgangspunten 
 
Biohorma heeft als continu transformerende organisatie belang bij wendbare en optimaal inzetbare medewerkers. Ook de 
medewerker heeft vanwege zijn positie op de interne en externe arbeidsmarkt belang bij wendbaarheid en optimale 
inzetbaarheid. Werkgever en medewerker dragen derhalve een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van 
talenten, competenties en vaardigheden van de medewerker en de continuïteit van de inzetbaarheid in dit continu 
veranderende vakgebied, zulks in combinatie te bezien met de situatie op de arbeidsmarkt. Uitgangspunt is dat de 
medewerker zich continu ontwikkelt en inzetbaar blijft, in welke functie en leeftijd dan ook. Dit kan groei in zwaarte en 
complexiteit van de functie tot gevolg hebben, maar bijvoorbeeld ook horizontale functionele verandering noodzakelijk 
maken. Het beleid ter zake is vastgelegd in het Biohorma-opleidingsbeleid. 
 
De Instrumenten voor Opleiding en Ontwikkeling Personeel zijn opgenomen in het Personeelshandboek. 
 
 

Artikel 17 

Jubilea 
 
In het Personeelshandboek heeft de werkgever regelingen opgenomen omtrent jubilea. 
 
 

Artikel 18 

Regelingen in het kader van pensionering en overlijden 
 
1. Pensioen  
Binnen Biohorma gelden pensioenregelingen waaraan de medewerker op basis van de voorwaarden van de 
desbetreffende pensioenregeling deelneemt. Zoals afgesproken in de CAO 2005-2007 is met ingang van 1 april 2007 
een pensioenpremie geïntroduceerd voor de medewerkers. De opbouw van deze premie vindt plaats over een periode 
van 10 jaar. Zie bijlage IIX voor meer details. 

 
2. Wijzigingen 
Wijzigingen in de pensioenregeling, o.a. betrekking hebbend op de werknemersbijdrage in de premie of de hoogte van 
de uitkeringen, zullen door de werkgever eerst in overleg met de vakverenigingen worden vastgesteld. 

 
1. ANW-hiaat faciliteit. 
De werkgever heeft ten behoeve van de medewerkers een collectieve verzekering afgesloten die voorziet in een 
aanvulling op de ANW-uitkering aan nabestaanden. Deelname aan deze verzekering is niet verplicht en mogelijk voor 
iedere medewerker. De aan de verzekering verbonden premie is voor rekening van de medewerker. 

 
4. Uitbetaling bij overlijden 
Bij overlijden van de medewerker kent de werkgever aan de nagelaten betrekkingen een uitkering toe conform artikel 7: 
674 BW. In plaats van de wettelijke uitkering van thans één maal het laatst verdiende maandloon, bedraagt de uitkering 
drie maal het maandloon.  
Biohorma betaalt de overlijdensuitkering aan de nagelaten betrekkingen. Onder nagelaten betrekkingen wordt verstaan: 
a. de langst levende der partners, mits zij niet duurzaam gescheiden leefden; 
b. indien deze niet meer in leven is of de echtgenoten duurzaam gescheiden leefden: de wettelijke en/of natuurlijke 

kinderen. 
 

Op dit bedrag wordt door de werkgever in mindering gebracht de wettelijke inhouding (loonbelasting en sociale 
premies) en hetgeen de nagelaten betrekkingen ter zake van het overlijden toekomt ingevolge wettelijke ziekte of 
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arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De werkgever is geen uitkering verschuldigd, indien door toedoen van de 
medewerker geen aanspraak bestaat op een uitkering op grond van genoemde sociale verzekeringswetten. 

 
5. Geen nagelaten betrekkingen 
Indien de overledene geen betrekkingen nalaat als bedoeld in lid 4 a en b van dit artikel, zal de werkgever een bedrag 
ter grootte van maximaal de overlijdensuitkering geheel of ten dele aanwenden voor de betaling van de kosten van de 
laatste ziekte en van de lijkbezorging, indien de nalatenschap van de overledene ontoereikend is voor de betaling van 
die kosten. 

 
 

Artikel 19 

Uitleg en geschillen 
 
1. Algemeen 
De uitleg van deze CAO berust bij partijen. 

 
2. Overleg tussen partijen 
Indien partijen van mening zijn dat er een geschil bestaat omtrent de toepassing van deze CAO, zal de meest gerede 
van hen de overige partijen uitnodigen voor nader overleg, teneinde te trachten het geschil in der minne op te lossen. 

 
3. Bijlagen  
De bijlagen behorende bij deze CAO maken onderdeel uit van deze CAO. 

 
 

Artikel 20 

Werkgeversbijdrage 
 
De werkgever zal gedurende de looptijd van deze CAO een werkgeversbijdrage (AWVN-regeling) in het kader van de 
Stichting Fonds Industriële Bonden verstrekken. De hoogte van deze zogenaamde vakbondsbijdrage wordt jaarlijks 
vastgesteld. 
 

Artikel 21 

Tussentijdse wijzigingen 
 
1. In geval van ingrijpende veranderingen in de algemene sociaaleconomische verhoudingen in Nederland, zijn partijen 
bevoegd gedurende de looptijd van deze CAO tussentijdse herzieningen aan de orde te stellen. 

 
2. Ingeval tussen partijen verschil van mening bestaat over de vraag of er inderdaad sprake is van ingrijpende 
veranderingen in de algemene sociaaleconomische verhoudingen in Nederland, zal over deze vraag een advies aan de 
Stichting van de Arbeid worden gevraagd, dat partijen zal binden. 

 
3. Indien over de voorgestelde wijzigingen binnen 2 maanden, nadat deze aan de orde zijn gesteld, geen 
overeenstemming wordt bereikt, is de partij welke de wijzigingen heeft voorgesteld, gerechtigd deze collectieve 
arbeidsovereenkomst met een termijn van een maand per aangetekend schrijven aan alle overige partijen op te 
zeggen. 
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Artikel 22 

Duur van de Collectieve Arbeidsovereenkomst 
 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 april 2009 en eindigt zonder dat opzegging vereist is, van 
rechtswege op 31 maart 2010 
. 
Aldus overeengekomen en getekend ter respectieve woonplaatsen. 
 
Partij enerzijds        Partijen anderzijds 
 
 
 
Biohorma BV        FNV Bondgenoten 
te Elburg        te Amsterdam 
 
 
 
         CNV BedrijvenBond 
         te Houten 
 
 
 
         De Unie  
         te Houten 
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Bijlage I 

Overlegprocedures en niveaus Arbeidsvoorwaarden en Bedrijfsregelingen. 
 
 

ARBEIDSVOORWAARDENONTWIKKELING Biohorma BV 
 CAO-niveau Ondernemingsniveau 

 
 Directie Biohorma BV / 

Vakorganisaties 
Directie Biohorma BV / 

OR 

I. Arbeidsvoorwaarden  
 Kader Invulling Kader Invulling 
     
Overlegprocedures x x  x 
     
Indiensttreding x   x 
Gedragsregels en algemene 
verplichtingen Werkgever/Medewerker x   x 

     
FuWa-systematiek x   x 
Beoordelingssystematiek   x x 
Systematiek salarisschalen x   x 
Aanpassing niveau salarisschalen x x   
Systematiek salarisaanpassing x   x 
Vakantietoeslag x x   
Generieke variabele 
beloningsregelingen   x x 

Spaarloonregeling x x   
Normale Arbeidsduur x x   
Arbeidstijdenwetregeling x   x 
Overwerkregeling x   x 
Ploegendienst x x   
Deeltijd werken x   x 
Feestdagen x x   
Vakantie x x   
Verplichte vrije dagen x   x 
Buitengewoon verlof x x   
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Overlegprocedures en niveaus Arbeidsvoorwaarden en Bedrijfsregelingen (vervolg) 
 

 
ARBEIDSVOORWAARDENONTWIKKELING Biohorma BV 

 CAO-niveau Ondernemingsniveau 
 

 Directie Biohorma BV / 
Vakorganisaties 

Directie Biohorma 
BV/OR 

I. ARBEIDSVOORWAARDEN  
 (VERVOLG)     

 kader invulling kader invulling 
Arbeidsongeschiktheid/loondoorbetaling x x   
WAO-WGAhiaatverzekering x x   
ANW-hiaatverzekering x   x 
WAO-WGAexcedentverzekering x   x 
Pensioenregeling x x   
Uitbetaling bij overlijden x x   
Flexibele en geïndividualiseerde 
arbeidsvoorwaarden x   x 

Talent Management x   x 
Levensfasenbeleid X   x 
Jubilea x x   
Opzegtermijnen x x   
Einde van de arbeidsovereenkomst x   x 
Combineren Arbeid en Zorg taken x   x 
Overwerk (compensatieregeling) x   x 
Bijzondere werktijdregelingen (stand by, 
verschoven uren, wachtdiensttoeslag) x   x 

Reiskostenvergoeding woon-
werkverkeer   x x 

Regeling Personeelsopleiding   x x 
Arbo-zaken   x x 
Ziekmeldingsvoorschriften   x x 
Bedrijfsregels   X X 
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Overlegprocedures en niveaus Arbeidsvoorwaarden en Bedrijfsregelingen (vervolg) 
 

ARBEIDSVOORWAARDENONTWIKKELING Biohorma BV 
 CAO-niveau Ondernemingsniveau 

 
 Directie Biohorma BV / 

Vakorganisaties 
Directie Biohorma BV / OR 

 
OVERIGE REGELINGEN/FACILITEITEN 
 Kader Invulling Kader Invulling 
Regeling kostenvergoedingen, binnen- 
en buitenland, (functiegebonden) 
toeslagen, daggeld 

  x x 

Regeling bedrijfsauto’s (lease)   x x 
Regeling zakelijk gebruik privéauto   x x 
Regeling werkkleding   x x 
Feestdagbetalingen   x x 
Bedrijfsfaciliteiten/ kortingsregelingen   x x 
Regeling PC-privé   x x 
Regeling voor het gebruik van e-mail en 
internet   x x 

Regeling Ziektekostenverzekering   x x 
Regeling Bedrijfsmiddelen   x x 
Regeling studiefaciliteiten   x x 
Regeling Verhuiskosten   x x 
Regeling dranken en maaltijden   x x 
Regeling tijdschriften   x x 
Regeling BHV   x x 
Regeling persoonlijke bezittingen   x x 
Regeling Zwangerschapsverlof, 
kraamverlof, kortdurend zorgverlof, 
adoptieverlof en calamiteiten verlof 

X   
X 
 

 
 
III ORGANISATIEVERANDERINGEN 
Leidraad organisatorische aanpassingen x   x 
Transformaties Landniveau/NL   x x 
Transformaties afdelingsniveau   x x 
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Bijlage II-A 

 
De salarisschalen voor de CAO worden gedurende de looptijd verhoogd met 1,5%, en wel op de volgende data:  
 

 1% per 1 april 2009 
 0,5% per 1 september 2009 

Salaristabel per 1 april 2009 (+ 1%) 
            

schaal A B C D E F G H I J K 
            
trede 1,25%           
1 18.995 20.339 22.180 24.446 27.207 30.605 34.852 40.090 46.674 55.309 66.924 
2 19.232 20.594 22.457 24.751 27.547 30.987 35.287 40.592 47.257 56.000 67.761 
3 19.473 20.851 22.738 25.061 27.891 31.375 35.729 41.099 47.848 56.700 68.608 
4 19.716 21.112 23.022 25.374 28.240 31.767 36.175 41.613 48.446 57.409 69.465 
5 19.963 21.376 23.310 25.691 28.593 32.164 36.627 42.133 49.051 58.126 70.334 
6 20.212 21.643 23.601 26.012 28.950 32.566 37.085 42.660 49.665 58.853 71.213 
7 20.465 21.913 23.896 26.337 29.312 32.973 37.549 43.193 50.285 59.589 72.103 
8 20.721 22.187 24.195 26.667 29.678 33.385 38.018 43.733 50.914 60.333 73.004 
9 20.980 22.465 24.498 27.000 30.049 33.802 38.493 44.279 51.550 61.088 73.917 
10 21.242 22.745 24.804 27.337 30.425 34.225 38.975 44.833 52.195 61.851 74.841 
11 21.507 23.030 25.114 27.679 30.805 34.653 39.462 45.393 52.847 62.624 75.776 
12 21.776 23.318 25.428 28.025 31.190 35.086 39.955 45.961 53.508 63.407 76.723 
13 22.049 23.609 25.746 28.375 31.580 35.525 40.454 46.535 54.177 64.200 77.682 
14 22.324 23.904 26.068 28.730 31.975 35.969 40.960 47.117 54.854 65.002 78.653 
15 22.603 24.203 26.393 29.089 32.375 36.418 41.472 47.706 55.539 65.815 79.637 
16 22.886 24.506 26.723 29.453 32.779 36.873 41.990 48.302 56.234 66.637 80.632 
17 23.172 24.812 27.057 29.821 33.189 37.334 42.515 48.906 56.937 67.470 81.640 
18 23.461 25.122 27.396 30.194 33.604 37.801 43.047 49.517 57.648 68.314 82.660 
19 23.755 25.436 27.738 30.571 34.024 38.274 43.585 50.136 58.369 69.168 83.694 
20 24.052 25.754 28.085 30.953 34.449 38.752 44.130 50.763 59.099 70.032 84.740 
21 24.352 26.076 28.436 31.340 34.880 39.236 44.681 51.397 59.837 70.908 85.799 
22 24.657 26.402 28.791 31.732 35.316 39.727 45.240 52.040 60.585 71.794 86.872 
23 24.965 26.732 29.151 32.129 35.757 40.223 45.805 52.690 61.343 72.692 87.958 
24 25.277 27.066 29.515 32.530 36.204 40.726 46.378 53.349 62.109 73.600 89.057 
25 25.593 27.404 29.884 32.937 36.657 41.235 46.958 54.016 62.886 74.520 90.170 
26 25.913 27.747 30.258 33.349 37.115 41.751 47.545 54.691 63.672 75.452 91.297 
27 26.237 28.094 30.636 33.766 37.579 42.273 48.139 55.375 64.468 76.395 92.439 
28 26.565 28.445 31.019 34.188 38.049 42.801 48.741 56.067 65.274 77.350 93.594 
29 26.897 28.801 31.407 34.615 38.524 43.336 49.350 56.768 66.089 78.317 94.764 
30 27.233 29.161 31.799 35.048 39.006 43.878 49.967 57.477 66.916 79.296 95.948 
31 27.573 29.525 32.197 35.486 39.494 44.426 50.591 58.196 67.752 80.287 97.148 
32 27.918 29.894 32.599 35.929 39.987 44.982 51.224 58.923 68.599 81.290 98.362 
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Salaristabel per 1 september 2009 (+ 0,5%) 
 

schaal A B C D E F G H I J K 
            
trede 1,25%           
1 19.090 20.441 22.291 24.568 27.343 30.758 35.026 40.291 46.907 55.585 67.259 
2 19.329 20.697 22.570 24.875 27.685 31.142 35.464 40.795 47.493 56.280 68.099 
3 19.570 20.955 22.852 25.186 28.031 31.532 35.907 41.305 48.087 56.984 68.951 
4 19.815 21.217 23.137 25.501 28.381 31.926 36.356 41.821 48.688 57.696 69.813 
5 20.063 21.483 23.427 25.820 28.736 32.325 36.811 42.344 49.297 58.417 70.685 
6 20.313 21.751 23.720 26.142 29.095 32.729 37.271 42.873 49.913 59.147 71.569 
7 20.567 22.023 24.016 26.469 29.459 33.138 37.737 43.409 50.537 59.887 72.463 
8 20.824 22.298 24.316 26.800 29.827 33.552 38.208 43.951 51.169 60.635 73.369 
9 21.085 22.577 24.620 27.135 30.200 33.972 38.686 44.501 51.808 61.393 74.286 
10 21.348 22.859 24.928 27.474 30.577 34.396 39.169 45.057 52.456 62.161 75.215 
11 21.615 23.145 25.240 27.818 30.959 34.826 39.659 45.620 53.111 62.938 76.155 
12 21.885 23.434 25.555 28.165 31.346 35.261 40.155 46.191 53.775 63.724 77.107 
13 22.159 23.727 25.874 28.517 31.738 35.702 40.657 46.768 54.448 64.521 78.071 
14 22.436 24.024 26.198 28.874 32.135 36.149 41.165 47.353 55.128 65.327 79.047 
15 22.716 24.324 26.525 29.235 32.537 36.600 41.680 47.944 55.817 66.144 80.035 
16 23.000 24.628 26.857 29.600 32.943 37.058 42.201 48.544 56.515 66.971 81.035 
17 23.288 24.936 27.193 29.970 33.355 37.521 42.728 49.151 57.221 67.808 82.048 
18 23.579 25.248 27.533 30.345 33.772 37.990 43.262 49.765 57.937 68.655 83.074 
19 23.874 25.563 27.877 30.724 34.194 38.465 43.803 50.387 58.661 69.514 84.112 
20 24.172 25.883 28.225 31.108 34.622 38.946 44.350 51.017 59.394 70.383 85.164 
21 24.474 26.206 28.578 31.497 35.054 39.433 44.905 51.655 60.137 71.262 86.228 
22 24.780 26.534 28.935 31.891 35.493 39.926 45.466 52.300 60.888 72.153 87.306 
23 25.090 26.866 29.297 32.289 35.936 40.425 46.034 52.954 61.649 73.055 88.397 
24 25.403 27.201 29.663 32.693 36.386 40.930 46.610 53.616 62.420 73.968 89.502 
25 25.721 27.541 30.034 33.102 36.840 41.442 47.192 54.286 63.200 74.893 90.621 
26 26.042 27.886 30.409 33.515 37.301 41.960 47.782 54.965 63.990 75.829 91.754 
27 26.368 28.234 30.789 33.934 37.767 42.484 48.380 55.652 64.790 76.777 92.901 
28 26.698 28.587 31.174 34.359 38.239 43.015 48.984 56.347 65.600 77.737 94.062 
29 27.031 28.945 31.564 34.788 38.717 43.553 49.597 57.052 66.420 78.708 95.238 
30 27.369 29.306 31.959 35.223 39.201 44.097 50.217 57.765 67.250 79.692 96.428 
31 27.711 29.673 32.358 35.663 39.691 44.648 50.844 58.487 68.091 80.688 97.634 
32 28.058 30.044 32.762 36.109 40.187 45.207 51.480 59.218 68.942 81.697 98.854 
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Bijlage II-B 

 
 
Spaarloon: 
Maximum spaarbedrag voor het jaar 2009: € 613. 
 
Artikel 10 lid 2  Minimum vakantietoeslag 
De minimum vakantietoeslag bedraagt 1/13 deel van het bruto jaarinkomen zoals vermeld in de salaristabel 
onder D-1. 
 
Artikel 13 1-B Geldelijke beloning overwerk/meeruren 
 

Overwerk vergoeding in geld (% toeslag op uurloon) na goedkeuring MT  
dag  toeslag 

maandag/vrijdag vanaf 18.00 tot 07.00 uur 50 % 
zaterdag tot 18.00 uur 50 % 
 vanaf 18.00 uur 100 % 
zon- en feestdagen  100 % 
 
 
Artikel 13 1-B Wachtdienstvergoeding 
 
Vergoedingen 
 

Technische dienst BHV Automatisering 

Belast 
€ 75, per kalenderweek € 75, per kalenderweek € 75, per kalenderweek 

€ 0,60 per uur 
Vaste vergoeding 
 
Overwerkvergoeding door 
opkomst als gevolg van een 
oproep 
 

Volgens bestaande 
overwerkregeling; bij elke 
opkomst ten minste 1 uur 
vergoeding 

Volgens bestaande 
overwerkregeling; bij elke 
opkomst ten minste 1 uur 
vergoeding 

Volgens bestaande 
overwerkregeling; bij elke 
opkomst ten minste 1 uur 
vergoeding 

Slaapurenvergoeding 
 

Vanaf 22.00 uur tot 06.00 uur 
overwerk: recht op slaapuren 

Vanaf 22.00 uur tot 06.00 uur 
overwerk: recht op slaapuren 

Vanaf 22.00 uur tot 06.00 uur 
overwerk: recht op slaapuren 

Onbelast 
Vergoeding extra reiskosten 
 

Forfaitaire km vergoeding Forfaitaire km vergoeding Forfaitaire km vergoeding 

 
 
Artikel 13 1-B  BHV-vergoeding 
 

Maandelijkse vergoeding BHV per 1 april 2009 Maandelijkse vergoeding BHV per 1 september2009 

Medewerker BHV+ in opleiding € 41,00 € 42,00 
Medewerker BHV+ € 81,81 € 82,22 
Hoofd BHV + BHV+ € 106, 05 € 106, 58 
 € 102,00 € 105,00 
     
 
Per 1 april 2009 wordt de BHV-vergoeding voortaan geïndexeerd met de algemene CAO-loonsverhoging 
binnen Biohorma BV en worden de gewerkte uren uitbetaald op € 15,- per uur. 
 
De EHBO-vergoeding bedraagt € 35,35 en € 35,53 per maand. 
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Bijlage III 
 

Salarisbeleid 
 
Salarisbeleid binnen Biohorma is een onderdeel van een geïntegreerd P&O-beleid waarvan o.a. Opleiding en 
Ontwikkeling Personeel, Beoordeling, Opleidingen, Functie-Ranking en Job Rotation onderdelen zijn. De 
waardering van het salaris wordt mede bepaald door de mogelijkheid om interne beloningsverschillen te 
verklaren ((de)motivator) en te rechtvaardigen. 
 
Uitgangspunten Biohorma – vaste beloning 
Functies worden in een functiefamilie op basis van relatieve zwaarte geplaatst in een rangorde/functiegroep. 
Functiegroepen en daaraan gekoppelde salarisschalen zijn openbaar binnen de werkingssfeer van de CAO. 
In een jaar worden salarissen en salarisschalen één keer bezien en zo mogelijk/nodig aangepast.  
Voor de overige (flexibele) beloningsregelingen verwijzen we naar artikel 10.3. 
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Bijlage IV 

Functielijst  
Status 1 april 2009 
Job 
Grade 

Staf & 
Algemeen 

Commercie Productie Financiën O&K 

K 
700-
849 

    Manager Logistiek   Manager O&K 

J 
540-
699 

  Channelmanager 
 Hoofd Communicatie, PR 
& Educatie 
 Productgroup Manager 

 Hoofd Logistiek 
 Manager 
Inkoop/accountm. 
Sanvert 
  

 Controller  Medewerker MRA 
(Sr) 
 Medewerker 
Farmaceutische  
  Ontwikkeling (Sr) 

I 
435-
539 

  Hoofd P&O   E-business Manager 
 
 
 

 Strategisch Inkoper 
 Hoofd Technische 
Dienst 
 Hoofd Tuinen 
 Hoofd  Productie  

  Medewerker MRA 
 Hoofd Kwaliteit 

H 
354-
434 

  Productmanager 
 
 

 Projectmanager 
Contaracting 

 Applicatiebeheer 
Sap R(Sr) 
  Assistent 
Controller (coörd.) 

 Medewerker MRA 
(Jr) 
 Medewerker 
Farmaceutische  
  Ontwikkeling 

G 
287-
353 

  Productmanager (Jr) 
 Trainer Sr 
 Medewerker 
Communicatie & PR 
 Medewerker  
Communicatie &PR / 
Trainer 

 Inkoper (Sr)  Assistent 
Controller 

 Medewerker 
Kwaliteitscontrole 
(Sr) 
 Validatiespecialist 
 Medewerker 
Farmaceutische  
  Ontwikkeling (Jr) 

F 
234-
286 

 P&O 
Functionaris 
 P&O 
functionaries 
(jr) 

 Rayonmanager 
 Account Support 
Manager/ Trademarketeer 
 Trainer 
 E-business support 
medewerker 
 
 

 Medewerker 
Elektrotechniek (Sr) 
 Assistent Inkoper 
 MLT Planner  
 Productie Operator (Sr)/ 
Vervangend Hoofd 
Productie 
 Inkoper (Md) 

 Medew.  Beheer & 
Support (Sr) 
 Salaris 
Administrateur 

 Microbiologisch 
Analist 
 Laboratorium 
Analist (Sr) 

E 
191-
233 

 Assistent P&O  Medewerker 
Informatiecentrum 
 

 Productie Operator (Sr) 
 Medewerker 
Werktuigbouw 
 Medewerker 
Elektrotechniek 
 Commercieel Planner  
 Medewerker Backoffice 
(Sr) 

 Webmaster 
 Medewerker 
Administratie (Sr.) 
 Medewerker 
Beheer & Support 

 Medewerker MRA 
 Medewerker 
Kwaliteitscontrole 
 Laboratorium 
Analist 

D 
156-
190 

  Medewerker Marketing 
Support 
 Commercieel  mdw 
binnendienst 
/Medewerker Sales 
Support 
 
 

 Medewerker Tuinen (Sr) 
 Medewerker Voorlichting 
en Promotie 
 Magazijnmedewerker 
(Sr)  
 Medewerker Backoffice 
 Inkoper (Jr) 

 Medewerker 
Administratie 

 Medewerker 
Kwaliteitscontrole 
(Jr) 
 Laboratorium 
Analist (Jr) 

C 
127-
155 

 Managementassistent M 
& S 

 Medewerker Tuinen 
 Productie Operator 
 Assistent Facilitaire 
Inkoop 
 Medewerker Backoffice 
(jr) 

 Medewerker 
Administratie (Jr) 
 
 

 

B 
103-
126 

   Productie Operator (Jr) 
 Medewerker Facilitaire 
Dienst 
 Magazijnmedewerker 

  

A 
0-102 

    Magazijnmedewerker 
(Jr) 
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Bijlage V 

Beroepsprocedure Functiewaardering Biohorma 
 
Artikel 1 Als een medewerker de indeling van zijn functie onjuist acht, kan hij dat aan zijn direct leidinggevende 
en aan de afdeling P&OO kenbaar maken. Het daartoe bestemde formulier is bij de afdeling P&OO 
verkrijgbaar. P&OO stuurt z.s.m. een kopie hiervan naar de klachtencommissie, die de ontvangst schriftelijk 
bevestigt. De leidinggevende en P&OO nemen de klacht in behandeling. Uiterlijk een maand na het indienen 
van de klacht doet de leidinggevende aan de medewerker uitspraak.  
 
Artikel 2 Indien de betrokken medewerker niet met uitspraak akkoord gaat, kan hij zijn klacht binnen één 
maand voorleggen aan de klachtencommissie. Het daartoe bestemde formulier is verkrijgbaar bij P&O. De 
commissie heeft tot taak, om maximaal binnen 1 maand, na te gaan of aan de indeling van de functie en aan de 
behandeling van de klacht voldoende zorg is besteed. In het bijzonder gaat de commissie na of de inhoud van 
de functie zorgvuldig is vastgesteld en omschreven en of de medewerker hierbij op de afgesproken wijze 
betrokken is geweest. De medewerker wordt in de gelegenheid gesteld persoonlijk zijn klacht bij de commissie 
toe te lichten. Ook de leidinggevende kan worden gehoord. 
 
Artikel 3 De klachtencommissie bestaat uit 3 leden, van wie één aan te wijzen door de werkgever en één door 
de ondernemingsraad. Beide leden wijzen gezamenlijk een derde lid als voorzitter aan. Alleen personen die bij 
de werkgever in dienst zijn, komen voor het lidmaatschap in aanmerking. De commissie ontvangt, voorafgaand 
aan de werkzaamheden, passende scholing op kosten van de werkgever.  
 
Artikel 4 Als de commissie de uitspraak doet, dat aan de inhoud, de procedure en de behandeling van de 
klacht voldoende zorg is besteed, kan de betrokken medewerker, als hij het daarmee niet eens is, de klacht 
voorleggen aan de directie of aan de vakorganisatie waarbij hij is aangesloten. Als de commissie de uitspraak 
doet dat aan de behandeling van de klacht onvoldoende zorg is besteed, wordt de klacht opnieuw in 
behandeling genomen door de direct leidinggevende en de afdeling P&OO. Uiterlijk binnen 1 maand wordt een 
nieuwe uitspraak gedaan. Als de betrokken medewerker het met deze volgende uitspraak van de 
leidinggevende en de afdeling P&OO nog niet eens is, kan hij zijn klacht voorleggen aan de directie of aan de 
vakorganisatie waarbij hij is aangesloten. 
 
Artikel 5 Indien de klacht aan de directie wordt voorgelegd, zal zij bij de behandeling daarvan zo nodig een 
deskundige van Hay Management Consultants inschakelen. De uitspraak van de directie, maximaal binnen 1 
maand, is bindend en wordt schriftelijk aan de betrokken medewerker en zijn direct leidinggevende 
meegedeeld. 
 
Artikel 6 Indien de klacht aan een vakorganisatie wordt voorgelegd, is de door de vakorganisatie aangewezen 
deskundige bevoegd een onderzoek in te stellen. Ten aanzien van de bij een vakorganisatie en externe 
deskundige aangevraagde eindbeslissing is de uitspraak van de deskundigen van de vakorganisatie en van de 
externe deskundige bindend, nadat tussen deze deskundigen overeenstemming is bereikt. De uitspraak wordt 
schriftelijk aan de betrokken medewerker en aan de werkgever meegedeeld. De werkgever zal in redelijkheid 
en billijkheid zorgdragen voor de eventuele kosten van het externe advies aan de medewerker. Ook deze stap 
wordt uitgevoerd binnen een periode van maximaal 1 maand.  
 
Artikel 7 Als het onderzoek tot een hogere indeling leidt, gaat deze in per de datum waarop de medewerker 
herziening van de indeling van zijn functie heeft aangevraagd. Bij de invoering van het systeem wordt ingeval 
van bezwaar uitgegaan van de start per 1 januari 2004. 
 
Artikel 8 In onvoorziene gevallen, waarin toepassing van deze procedure zou leiden tot een individueel 
onbillijke situatie kan de werkgever van deze bepalingen afwijken in een voor de medewerker gunstige zin. 
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Bijlage VI 

Protocol Wet Verbetering Poortwachter 
 
1. Indien het UWV bij de behandeling van een aanvraag tot een WAO/WGA uitkering vaststelt dat door de 
werkgever onvoldoende re-integratie inspanningen zijn verricht en vervolgens beslist dat het tijdvak 
waarop de medewerker recht heeft op loon wordt verlengd, ontvangt de medewerker gedurende deze 
verlengde periode een aanvulling conform artikel 15 van de CAO. Deze periode van loondoorbetaling zal 
maximaal 104 weken bedragen, gerekend vanaf de eerste ziektedag. Het voorgaande is tevens van 
toepassing indien de werkgever en de medewerker in onderling overleg besluiten de aanvraag voor een 
WAO/WGA uitkering uit te stellen. 

 
2. De medewerker heeft het individuele recht om zijn persoonlijk medisch dossier op zijn verzoek schriftelijk 
te ontvangen. 

 
3. De werkgever zal een aanbod tot passend werk - zowel bij een interne als een externe functie - 
schriftelijk (laten) doen. Indien bij herplaatsing na een periode van arbeidsongeschiktheid de 
medewerker niet in zijn oorspronkelijke functie kan worden geplaatst, zal een functie worden gezocht die 
zoveel mogelijk aansluit bij de kennis, kunde, vaardigheid en salarisniveau van de oude functie. Het 
aanbod vermeldt tevens het wettelijk recht van de medewerker een deskundigenoordeel aan te vragen 
bij het UWV. De medewerker dient dit deskundigenoordeel binnen 10 dagen aan te vragen. 

 
4. Indien de medewerker bij twijfel over een aanbod tot passend werk een deskundigenoordeel aanvraagt 
bij het UWV, zal de werkgever het loon tot en met het deskundigenoordeel doorbetalen, totdat het 
deskundigenoordeel heeft uitgewezen of de weigering van de medewerker gerechtvaardigd is. Indien de 
medewerker een aanbod tot passend werk heeft geweigerd en het UWV zou aansluitend tot het oordeel 
komen dat deze weigering onterecht is geweest, zal dit geen reden voor de werkgever zijn voor 
looninhouding en/of ontslag, mits de medewerker alsnog de aangeboden arbeid direct aanvaard. 
Ditzelfde geldt voor de kosten van een second opinion: indien blijkt dat het UWV de medewerker in het 
gelijk stelt, zal de werkgever deze kosten betalen. 

 
5. Reiskosten bij een bezoek aan de bedrijfsarts en bij een deskundigenoordeel worden door de werkgever 
vergoed. 
 

6. Behoort passend werk bij eigen werkgever niet (meer) tot de mogelijkheden, dan komt passend werk bij 
een andere werkgever aan bod in eerste instantie op basis van detachering. 
 

7. Bij detachering of proefplaatsing moeten de reguliere arbeidsvoorwaarden in ieder geval van toepassing 
blijven totdat duidelijk is dat de medewerker zijn eigen werk niet meer zal kunnen verrichten. Bij 
bemiddeling naar een definitieve plaatsing bij een andere werkgever, dient overleg plaats te vinden over 
de financiële voorwaarden waaronder beëindiging van het oude dienstverband zal plaatsvinden. 

 
8. De werkgever draagt zorg voor voorlichting aan de medewerker over de rechten en plichten 
voortvloeiend uit de Wet Verbetering Poortwachter. Dit betekent onder meer voorlichting over moment 
van ziekmelding, plan van aanpak, re-integratieverslag, aanvraag WAO/WGA uitkering en aanvraag 
persoonsgebonden budget. 

 
9. De werkgever zal in overleg met de Ondernemingsraad komen tot een selectie van een of meer re-
integratiebedrijven waarmee kan worden samengewerkt in het kader van het re-integratieproces van 
medewerkers. Eventueel kunnen de re-integratiediensten ook worden geleverd door de bedrijfsarts van 
de werkgever. Bij de keuze van het re-integratiebedrijf zal onder meer aandacht worden besteed aan 
zaken als privacyreglement, maatwerk per medewerker en andere kwaliteitsdiensten. 
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10. Voor deze werknemers zal gezocht worden naar een herplaatsing extern. Na 13 weken vindt een eerste 
evaluatie plaats, dan overleg en eventueel verlenging van 13 weken. Indien definitief wordt herplaatst, of 
indien er geen externe functie vacant is zal op basis van sociaal ondernemerschap van geval tot geval 
worden bezien hoe de arbeidsrechtelijke en financiële gevolgen van deze plaatsing of ontslag zal 
worden afgewikkeld. 
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Bijlage VII 

Arbeids(on)geschiktheid/loondoorbetaling 
 
1. Loondoorbetaling en aanvulling bij ziekte waarbij eerste ziektedag vóór 1 januari 2004 ligt 
 
Indien een medewerker ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling niet in staat is de bedongen 
arbeid te verrichten, en waarbij de eerste ziektedag voor 1 januari 2004 ligt, gelden voor hem de bepalingen 
van artikel 7:629 BW, de Ziektewet (zoals die luidden tot 1 januari 2004), de Wet arbeid en zorg en de Wet 
op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), voor zover hierna niet anders is bepaald. 
 
Biohorma betaalt de medewerker gedurende het tweede ziektejaar 80 % van het salaris. Op grond van de 
WAO, ontvangt de volledig arbeidsongeschikte medewerker, na het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid, 
een uitkering van maximaal 70% van het laatst verdiende loon. Dit noemt men de loondervinguitkering. De 
hoogte van de uitkering bedraagt maximaal 70% van het maximum WAO-dagloon.  
 
De duur van de loondervinguitkering is afhankelijk van de leeftijd van de medewerker bij ingang van de 
WAO. 
 
Na het tweede ziektejaar is door middel van een verzekering een uitkering van maximaal 70% van het 
laatstgenoten salaris gewaarborgd. De regeling voor het tweede ziektejaar en volgende ziektejaren geldt 
zolang de Wet op de Arbeidsongeschiktheid van kracht is en de WAO-hiaat verzekering dit risico dekt. 
 
2. WAO-vervolguitkering 
Na het verstrijken van de loondervingperiode eindigt deze uitkering en ontvangt de medewerker een uitkering 
op grond van de WAO-vervolguitkering. Deze bedraagt 70% van het bruto minimumloon, verhoogd met een 
toeslag. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van het laatst verdiende loon, de hoogte van het 
minimumloon en de leeftijd van de medewerker op het moment van ingang van de WAO. 
 
3. WAO-hiaat  
Het WAO-hiaat, ook wel bekend als het WAO-gat, is het verschil tussen de WAO-loondervings- en WAO-
vervolguitkering. Om dit verschil op te vangen is collectief de WAO-hiaatverzekering afgesloten bij de 
Goudse Verzekeringen, mits de medewerker aan de verzekeringsvoorwaarden voldoet. 
Voor de medewerker vanaf 58 jaar wordt geen voorziening getroffen voor het WAO-hiaat. Voor deze 
categorie medewerkers voorziet de WAO-loondervingsuitkering immers in een uitkering van 70% van het 
salaris tot de 65-jarige leeftijd. De premie voor de verzekering van het WAO-hiaat wordt volledig door 
Biohorma betaald. 
 
4. WAO-excedent 
Om het gemis aan inkomsten bij arbeidsongeschiktheid op te vangen met een salaris boven de € 40.160,-(in 
2002) kan door de werknemer een WAO-excedentverzekering worden afgesloten. De premie voor de WAO- 
Excedent verzekering wordt door de werkgever betaald, mits de medewerker voldoet aan de voorwaarden 
die door de verzekering gesteld worden. 
 
5. Ziekmeldingsvoorschriften 
Bij ziekte/arbeidsongeschiktheid moet de medewerker zich ziek melden volgens de bij de werkgever 
geldende voorschriften. De ziekmeldings- en controlevoorschriften zijn opgenomen in het 
Personeelshandboek. 
 
6. Wet verbetering Poortwachter 
Er is een protocol ten aanzien van Wet verbetering Poortwachter afgesproken (zie bijlage VI). 
 
7. Weigering/intrekking aanvulling/loondoorbetaling 
De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde loondoorbetaling dan wel aanvullingen te 
weigeren of in te trekken ten aanzien van de medewerker die: 
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 geweigerd heeft gebruik te maken van voorhanden zijnde voorzieningen als veiligheidsmiddelen, 
dan wel de voorschriften met betrekking tot veiligheid en gezondheid heeft overtreden; 

 misbruik maakt van deze voorzieningen; 
 door opzet of grove schuld arbeidsongeschikt is geworden; 
 arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van een aandoening waarover hij bij de aanvang van de 
dienstbetrekking de werkgever onvolledige of onjuiste inlichtingen heeft gegeven; 

 geen wettelijke uitkering ontvangt vanwege weigering door het betreffende uitvoerings-instelling; 
 in geval van ziekte weigert medewerking te verlenen aan een door de werkgever gevraagde second 
opinion van de betreffende uitvoeringsinstelling. 
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Bijlage VIII 
 

Protocol van afspraken CAO 2009-2010 
 
Overgangsmaatregel “4 naar 5 dagen” 
In nader onderling overleg, zullen we per 1 september a.s. weer naar een 5-daagse werkweek gaan. Het 
aantal uren per week blijft gemiddeld 36 uur. Nadere afstemming en informatie zal zo spoedig mogelijk 
volgen. Medewerkers die onverhoopt in de problemen komen door deze maatregel worden verzocht dit aan 
te geven bij hun direct leidinggevende. Door de ingangsdatum op 1 september te zetten gaan wij ervan uit 
dat eventuele probleemsituaties bij medewerkers de komende periode kunnen worden opgelost. De invulling 
van deze overgang vindt plaats in overleg met de Ondernemingsraad. 
 
Verdere ontwikkeling studie Levensfasebeleid 
Gedurende de looptijd van de CAO zullen partijen met elkaar spreken over verdere concretisering van 
mogelijkheden op het gebied van Levensfasebeleid.  
Ziektebonus 
Partijen zijn het erover eens dat de bestaande ziektebonus niet altijd voldoet aan de doelstellingen. 
Gedurende de looptijd van de CAO zal de huidige ziektebonus gehandhaafd blijven en zullen partijen met 
elkaar bespreken hoe en op welke wijze wij hier in de toekomst mee om zullen gaan. 
 
Uitzendkrachten 
Biohorma erkent dat uitzendkrachten worden gebruikt voor de zogenaamde “piek-ziek” situaties. Concreet 
houdt dit in dat indien een vaste arbeidsplaats gedurende langere tijd (meer dan 9 maanden) door een 
uitzendkracht wordt ingenomen, zal worden gekeken of deze (of een andere) uitzendkracht een vast contract 
kan worden aangeboden. Tevens maakt Biohorma in principe alleen gebruik van uitzendbureaus die 
gecertificeerd zijn (NEN-certificering). 
 
WGA-premie 
Al sinds 1 januari 2007 maakt Biohorma gebruik van de mogelijkheid om de helft van de WGA-premie te 
verhalen op het loon van de werknemer. Omdat in 2007, 2008 en 2009 Biohorma gecompenseerd wordt voor 
deze kosten, behoeft er niets verhaald te worden. Mocht het verhalen in de toekomst nodig zijn, dan zal 
Biohorma in overleg met de vakorganisaties deze premie introduceren. 
 
Vakbondscontributie 
Partijen zijn overeengekomen dat werkgever de mogelijkheid biedt dat vakbondsleden, die dit wensen, in 
resp. december 2009 hun in het jaar 2009 betaalde vakbondscontributie in mindering kunnen brengen op het 
bruto salaris of de extra uitkering waardoor voor de betrokken werknemer een fiscaal voordeel ontstaat. 
Deze afspraak wordt geboden gedurende de looptijd van de CAO mits en voor zolang deze fiscale 
mogelijkheid bestaat.  
 
Werkgeversbijdrageregeling  
Biohorma BV zal de bijdrage aan de AWVN-werkgeversbijdrageregeling, zoals overeengekomen tussen 
AWVN en de vakorganisaties continueren. 
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7-2009 
 
Pensioenpremie 
Zoals afgesproken in de CAO 2005-2007 wordt met ingang van 1 april 2007 een pensioenpremie 
geïntroduceerd voor de medewerkers. De opbouw van deze premie vindt niet plaats over 5 jaar, maar over 
een periode van 10 jaar. 
 
In de vorige CAO (2005-2007) zijn afspraken gemaakt tussen werkgever en de vakorganisaties inzake de 
invoering van een bijdrage aan de pensioenpremie door de medewerkers. Deze afspraken zijn verwoord in 
het principeakkoord dat Biohorma BV en de betrokken vakbonden in 2005 met elkaar hebben afgesloten. 
 
Premievoorziening van Biohorma  
De premievoorziening van Biohorma is gebaseerd op het middelloon en is voor de deelnemers tot nu toe 
premievrij. Partijen hebben afgesproken om in de nieuwe CAO van 2007 te streven naar een meer 
marktconforme premieverdeling tussen werkgever en werknemer en wordt de werkgeversbijdrage aan de 
pensioenopbouw geregeld. Daarbij geldt als uitgangspunt dat er een verdeling 1/3 werknemer. 2/3 werkgever 
komt, op te bouwen over een periode van 5 jaar. 
 
In 2004 is er afgesproken dat er een bedrag van € 50.000,-- wordt gereserveerd voor een eerste bijdrage 
aan de opbouw van de werknemerspremie. Tijdens dit CAO-overleg hebben partijen afgesproken dat dit 
bedrag in 2007 voor dit doel zal worden aangewend. 
 
Uitgangspunten inzake invoering bijdrage werknemers 

 De systematiek van inhouding zal volledig transparant en een consistent karakter moeten bevatten. 
 Daarnaast zal de systematiek betrekkelijk eenvoudig in de uitvoering moeten zijn. 

 
In overleg met de vakorganisaties zijn de volgende uitgangspunten als basisgenomen om tot een 
evenwichtige verdeling te komen van de pensioenlasten: 
 
Basis voor berekening bijdrage is de maximale pensioengrondslag. Hierdoor voorziet de regeling in een 
evenwichtige bijdrage per werknemer afhankelijk van het inkomen. De totale pensioengrondslag  bedraagt 
ongeveer € 2.000.000,--. 
De pensioenpremie die jaarlijks wordt afgedragen bedraagt ongeveer € 375.000--. Alhoewel de hoogte van 
de pensioenpremie natuurlijk afhankelijk is van diverse factoren willen we dit bedrag als uitgangspunt nemen. 
Een opbouw voor de werknemer verspreidt over 10 kalenderjaren. Start inhouding pensioenpremie vanaf 01 
april 2007 
 
Eenmalige bijdrage ad € 50.000,-- zal in een evenredige verdeling over 10 jaren worden gespreid. 
50% van de pensioenbijdrage door de werknemers zal worden gereserveerd voor een eventuele verbetering 
van de huidige pensioenregeling. Een nog nader te vormen pensioencommissie zal in 2008 het e.e.a. nader 
in beeld brengen. Een eventuele verbetering van de huidige pensioenregeling zal een stijging van de 
pensioenlasten met zich meebrengen. Deze stijging van de pensioenpremie zal van invloed zijn op de 
werknemersbijdrage, conform de verdeling 1/3 deel werknemer en 2/3 deel werkgever. 
 
Berekening 
Totale jaarlijkse pensioenpremie € 375.000,--. Te verdelen als volgt: 
2/3 deel werkgever € 250.000,-- 
1/3 deel werknemer € 125.000,-- 
 
De totale pensioengrondslag  bedraagt € 2.000.000,--. 
Percentage pensioenpremie: € 375.000 / € 2.000.000 * 100% ≈  18% 
2/3 deel werkgever is 12% 
1/3 deel werknemer is 6% 
Opbouw inhouding over 10 kalenderjaren: 
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 Kalenderjaar 
2007 

Kalenderjaar 
2008 

Kalenderjaar 
2009 

Kalenderjaar 
2010 

Kalenderjaar 
2011 

      
Aandeel 1/10 deel 2/10 deel 3/10 deel 4/10 deel 5/10 deel 
Bedrag 12.500 25.000 37.500 50.000 62.500 
Vrijval Reserv. -/-5.000 -/-5.000 -/-5.000 -/-5.000 -/-5.000 
Bijdrage WN 7.500 20.000 32.500 45.000 57.500 
Bijdrage Procentueel 0,375% 1,0% 1,625% 2,25% 2,875% 
 
 Kalenderjaar 

2012 
Kalenderjaar 
2013 

Kalenderjaar 
2014 

Kalenderjaar 
2015 

Kalenderjaar 
2016 

      
Aandeel 6/10 deel 7/10 deel 8/10 deel 9/10 deel 10/10 deel 
Bedrag 75.000 87.500 100.000 112.500 125.000 
Vrijval Reserv. -/-5.000 -/-5.000 -/-5.000 -/-5.000 -/-5.000 
Bijdrage WN 70.000 82.500 95.000 107.500 120.000 
Bijdrage Procentueel 3,50% 4,125% 4,75% 5,375% 6,00% 
 
In bovenstaande tabel is geen rekening gehouden met een eventuele stijging van de pensioenlasten bij een 
verbetering van de huidige pensioenregeling. 
 
Na afloop van de CAO-termijn zullen de normbedragen, de totale pensioengrondslag en de te betalen 
pensioenpremie, opnieuw moeten worden vastgesteld. Waarbij het uitgangspunt v.w.b. de premieverdeling, 
2/3 werkgever en 1/3 werknemer, hetzelfde blijft. 
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Bijlage IX 
 

Inconveniënten Biohorma 
Hieronder wordt een overzicht gegeven van alle functies waarbij sprake is van inconveniënten. Per functie 
wordt een korte beschrijving gegeven van de vastgestelde inconveniënten. De inconveniënten zijn 
gewaardeerd in een score conform de ‘vierde kaart’ van HAY. De score vertaalt zich vervolgens in een 
puntenaantal. 
 
Functie Beschrijving Inconveniënten Punten 
Medewerker Tuinen 
Hoofd Tuinen 

Lichte lichamelijke inspanning, in sterk 
werkgebonden situaties waarbij in gedwongen 
houdingen (geknield, gebukt) wordt gewerkt. Het 
werk wordt verricht in alle 
weersomstandigheden (buiten, het gehele jaar). 
Het werk vindt plaats in een atmosfeer die 
vraagt om bescherming (ivm giftige planten e.d.) 
zonder al teveel lawaai, wel vuil werk (grond 
etc.). Het persoonlijk risico ligt op het vlak van 
een snee in een duim of een blauwe plek. Dit 
kan wel regelmatig voorkomen. 

14 

Productieoperator In deze functie is af en toe sprake van zwaar 
tillen (25 kg). Lawaai en aard van het werk 
(repeterende handelingen) zijn in enige mate 
bezwarend. Er is sprake van snij-(werken met 
snijmachines, opensnijden van zakken) en 
brandrisico (verwerken van vetten van 80 
graden) 

14 

Magazijnmedewerker In deze functie is af en toe sprake van zwaar 
tillen (25 kg) en worden de werkzaamheden 
grotendeels staand uitgevoerd 

12 

Hoofd Technische Dienst,  
Medewerkers 
Elektrotechniek, 
Medewerker 
werktuigbouwkunde 

Lichamelijke inspanningen (werken in een 
verzwarende houding), werkomstandigheden ( 
bezwarende omstandigheden qua atmosfeer, 
klimaat en lawaai) en persoonlijk risico (geringe 
kans op gering letsel). 
Onderhoudsschilder: langdurige en 
herhaaldelijke blootstelling aan 
oplosmiddelendampen.  
 

10 

Microbiologisch Analist 
Laboratoriumanalist 

Blootstelling aan micro-organismen, ca. 5 uur 
per dag; werken met chemicaliën 

7 

Medewerker 
Kwaliteitscontrole 

Geen tot geringe krachtinspanning worden 
gepleegd bij werkzaamheden en dat er sprake is 
van een zeer geringe inspannende houding. Er 
wordt gewerkt met giftige planten en er is sprake 
van hinder van dampen. Een zeer geringe kans 
op persoonlijk letsel. 

6 

Webmaster en 
Medewerker Beheer & 
Support en 
Applicatiebeheerder 

Verrichten van eenzijdige handelingen met de 
arm maakt onderdeel uit van de functie. Er is 
sprake van een beperkte diversiteit qua 
werkzaamheden, waardoor afwisseling beperkt 
mogelijk is 

5 

Medewerker facilitaire dienst Af en toe zwaar tilwerk, max. 25 kg 4 
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Vertaling naar beloning 
Het puntenaantal gebaseerd op de score van de vastgestelde inconveniënten vormt de basis voor de 
bepaling van de inconveniëntentoeslag. Bij de bepaling de inconveniëntentoeslag wordt uitgegaan van 
onderstaande staffel. De toeslag wordt toegepast op het geldende maandsalaris. De toeslag is niet van 
toepassing op overige beloningen zoals vakantiegeld, onkostenvergoedingen, prestatiebeloning, bonussen 
e.d. 
 
Puntenaantal Toeslagpercentage 
0 tot en met 6 punten 1 % toeslag 
7 tot en met 12 punten 3 % toeslag 
13 tot en met 18 punten 5 % toeslag 
19 punten en meer 7 % toeslag 
 


