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Artikel 1   Definities 
 
In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder: 
 
A werkgever : De partij ter ene zijde. 
    
B vakverenigingen : Elk der partijen ter andere zijde. 
    
C werknemer : Elk personeelslid aangesteld in dienst van de werk-

gever, wiens functie is ingedeeld in een van de in 
artikel 6  bedoelde functiegroepen met uitzondering 
van vakantiewerkers en stagiaires.  

    
D deeltijdwerknemer : Een werknemer die niet de volledige arbeidsduur van 

artikel 5 werkzaam is; 
Daar waar, in deze CAO, wordt gesproken over 
werknemers worden ook deeltijdwerknemers bedoeld, 
met dien verstande dat de arbeidsvoorwaarden voor 
deeltijdwerknemers naar evenredigheid van het voor 
hen geldende deeltijdpercentage worden vastgesteld, 
tenzij in deze CAO anders wordt bepaald. 

    
E deeltijdpercentage : De arbeidsduur voor een deeltijdwerker in verhouding 

tot de arbeidsduur van artikel 5. 
    
F gehandicapte 

werknemer 
: De gehandicapte werknemer in de zin van de Wet 

Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) 
    
G dienstrooster : Een arbeidsregeling die aangeeft op welke tijdstippen 

de werknemers normaliter hun werkzaamheden 
aanvangen en deze beëindigen en eventueel 
onderbreken. 

    
H salaris : Met salaris wordt jaarsalaris bedoeld. 
    
I jaarsalaris : Het salaris als neergelegd in de Bijlagen V.a  en b. 
    
J jaarinkomen : Het jaarsalaris vermeerderd met eventuele 

persoonlijke toeslagen ingevolge artikel 7.2.4. en met 
eventuele bijzondere beloningen ingevolge artikel 9, 
voor zover deze een vast karakter dragen. 

    
K maandsalaris : Het overeenkomstig artikel 8.1.2. vastgesteld deel van 

het jaarsalaris dat aan het einde van elke 
kalendermaand tot uitbetaling komt. 
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L maandinkomen : Het maandsalaris vermeerderd met eventuele 

toeslagen, en met bijzondere beloningen een en ander 
zoals bedoeld in lid J. 

    
M 
 
 
N 

ondernemingsraad 
 
 
standaard 
pensioeningangs-
datum 

: 
 
 
: 

De ondernemingsraad zoals bedoeld in de Wet op de 
Ondernemingsraden. 
 
De, volgens het pensioenreglement geldende, 
pensioeningangsdatum, te weten de eerste dag van de 
maand volgend op die waarin de 65-jarige leeftijd 
wordt bereikt. 

 
O 

 
prepensioenperiode 

 
: 

 
De periode gelegen tussen de eerste dag van de 
maand volgend op die waarop de 62 jarige leeftijd 
wordt bereikt en de standaard pensioeningangsdatum. 
Alleen van toepassing op werknemers, geboren voor 1 
januari 1950 en in dienst van werkgever op 31 
december 2000.  
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Artikel 2   Algemene verplichtingen van partijen 
 
2.1. Algemeen 

Partijen verplichten zich deze overeenkomst te goeder trouw naar letter en 
geest na te komen, alsmede geen actie direct of indirect te zullen voeren of  
steunen, die tot doel heeft deze overeenkomst te wijzigen of te beëindigen op 
een andere wijze dan is overeengekomen. 

 
De vakverenigingen staan er ieder voor zich voor in, dat zij met alle hun ten 
dienste staande middelen nakoming van de overeenkomst door hun leden 
zullen bevorderen. 
 
De werkgever zal eveneens nakoming van deze overeenkomst met alle hem 
ten dienste staande middelen bevorderen.  
 

2.2 Geschillen 
Partijen zullen met betrekking tot een tussen hen gerezen geschil, verband 
houdende met de uitleg of toepassing van deze overeenkomst, geen staking 
of uitsluiting toepassen. Zij zullen ter oplossing van het geschil geen andere 
weg volgen dan in deze overeenkomst is aangegeven. 
 
Partijen zullen geen tussen hen gerezen geschil bij de rechter aanhangig 
maken alvorens een minnelijke oplossing te hebben nagestreefd. Daartoe zal 
de partij die naar aanleiding van feiten of omstandigheden van oordeel is dat 
de wederpartij deze overeenkomst niet op de juiste wijze heeft uitgelegd of 
toegepast dan wel niet heeft nageleefd, aan de wederpartij binnen een maand 
nadat mondeling overleg of een verzoek daartoe niet tot resultaten heeft 
geleid, schriftelijk verzoeken de uitleg of toepassing te herzien, of de 
bepalingen der overeenkomst in acht te nemen, met vermelding van de 
overwegingen die aan haar oordeel ten grondslag liggen. Zodanig verzoek 
verplicht de partijen tot overleg omtrent een minnelijke regeling, tenzij het 
verzoek voetstoots wordt ingewilligd. 
Pas wanneer binnen twee maanden nadat het geschil bij de wederpartij op de 
omschreven wijze is aangebracht geen minnelijke regeling tot stand is 
gekomen, kan het door de meest gerede partij bij de rechter aanhangig 
worden gemaakt. 
 

2.3. Collectieve Arbeidsovereenkomst 
De werkgever zal ervoor zorgdragen, dat aan iedere werknemer de tekst van 
de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) wordt uitgereikt. 
 

2.4. Individuele arbeidsovereenkomst 
De werkgever zal met elke werknemer die gedurende de looptijd van deze 
CAO in dienst treedt, individueel een schriftelijke arbeidsovereenkomst 
aangaan, waarin de collectieve arbeidsovereenkomst, alsmede  het eventueel 
geldend bedrijfsreglement, van toepassing wordt verklaard. 
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Over de inhoud van de bepalingen van deze individuele arbeidsovereenkomst 
wordt met partijen ter andere zijde overleg gepleegd. Deze zullen bevorderen 
dat hun leden dergelijke individuele arbeidsovereenkomsten ondertekenen.  
In de individuele arbeidsovereenkomst kunnen in daartoe geëigende gevallen 
nadere bepalingen met betrekking tot de rechten en plichten van werknemer 
en werkgever worden opgenomen. 
 

2.5. Ontwikkeling Sociaal Beleid 
Partijen hebben zich bereid verklaard Sociaal Beleid voor de toekomst in 
voortdurende - de gebruikelijke looptijden van CAO’s overschrijdende - 
samenwerking te ontwikkelen. 
 
Deze bereidverklaring is nader uitgewerkt in het Protocol Ontwikkeling Sociaal 
Beleid dat als bijlage I bij deze CAO is opgenomen.  
 

2.6. Werkgelegenheid 
Ten aanzien van het werkgelegenheidsbeleid is tussen partijen een protocol 
overeengekomen. Dit protocol is in bijlage II van deze CAO opgenomen. 
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Artikel 3  Algemene verplichtingen van werkgever en werknemer 
 

3.1. Werkomstandigheden 
De werkgever is gehouden binnen het bedrijf de belangen van de werknemers 
te behartigen en de orde, de hygiëne, de veiligheid en het welzijn in het bedrijf 
zoveel hij kan te bevorderen, een en ander zoals een goed werkgever 
betaamt. 
Hij dient ter zake aanwijzingen en voorschriften te geven, veiligheidsmiddelen 
ter beschikking te stellen en waar nodig zorg te dragen voor medische 
controles. 
 
De werknemer is gehouden de belangen van de werkgever te behartigen en is 
mede verantwoordelijk voor de orde, de hygiëne, de veiligheid en het welzijn in 
het bedrijf, een en ander zoals een goed werknemer betaamt. 
Hij dient de ter zake gegeven aanwijzingen en voorschriften na te leven, ter 
beschikking gestelde veiligheidsmiddelen te gebruiken en zich desgevraagd 
periodiek medisch te laten onderzoeken door een door de werkgever of met 
diens instemming gekozen arts. 
De resultaten van dit onderzoek zullen, indien de werknemer dit verzoekt, aan 
diens huisarts c.q medisch specialist ter beschikking worden gesteld. 
 

3.2. Werkzaamheden 
De werknemer is gehouden alle door of namens de werkgever opgedragen 
werkzaamheden zo goed mogelijk en in overeenstemming met de verstrekte 
voorschriften en aanwijzingen te verrichten. 
De werkgever is gehouden slechts die werkzaamheden op te dragen die in 
redelijkheid van de werknemer kunnen worden verlangd. 
De werknemer is gehouden tijdelijk arbeid te verrichten voor anderen dan de 
werkgever of een met deze gelieerde onderneming, tenzij de werknemer 
aannemelijk maakt dat inzet voor derden in een bepaalde situatie c.q onder 
bepaalde omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd. 
 

3.3. Werktijden 
De werknemer is verplicht zich te houden aan de voor hem geldende dienst en 
rusttijden. 
De werknemer jonger dan 55 jaar is echter, indien de werkgever dat 
noodzakelijk acht, gehouden ook buiten de normaal voor hem geldende 
werktijden arbeid te verrichten. 
De werkgever is gehouden ervoor zorg te dragen, dat er zo weinig mogelijk 
arbeid wordt verricht buiten de normaal voor de werknemer geldende 
werktijden. 
De werkgever zal de ondernemingsraad periodiek informeren over de omvang 
van het overwerk, de redenen die dit overwerk noodzakelijk hebben gemaakt, 
over het aantal daarbij betrokken werknemers en de verdeling ervan over de 
werknemers.  
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3.3.a. Werken in deeltijd 
3.3.a.1. De werknemer kan, met in achtneming van een daarvoor in de onderneming 

geldende procedure, een verzoek tot het werken in deeltijd indienen. 
De werkgever draagt er zorg voor dat de werknemer kennis kan nemen van de 
procedure die binnen de onderneming geldt voor het indienen van een 
deeltijdaanvraag. 
 

3.3.a.2. De behandelingstermijn bedraagt maximaal drie maanden. De goedkeuring of 
afwijzing geschiedt schriftelijk, waarbij in geval van afwijzing de motieven 
worden aangegeven. 
 

3.3.a.3. De werkgever zal met de deeltijdaanvraag instemmen, tenzij zwaarwegende 
bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten. 
 

3.4. Consignatie 
In functies waar ten behoeve van de goede gang van zaken in het bedrijf 
consignatie noodzakelijk is, is deze verplicht. Deze verplichting geldt niet voor 
werknemers van 55 jaar of ouder. 
Een geconsigneerde werknemer dient er voor zorg te dragen dat hij te allen 
tijde bereikbaar is en dient zich te onthouden van activiteiten of handelingen 
die hem verhinderen, bij een oproep tot het verrichten van de bedongen 
arbeid, aan deze oproep gevolg te geven. 
 

3.5. Verzuimbeleid en arbeid gehandicapte werknemers 
 

3.5.1. Algemeen  
De werkgever is gehouden een beleid te voeren gericht op het behoud, het 
herstel of de bevordering van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer 
alsmede op de bevordering van gelijke kansen van gehandicapte en niet-
gehandicapte werknemers voor wat betreft de deelname aan de arbeid in zijn 
bedrijf, een en ander voor zover dit redelijkerwijs in zijn vermogen is gelegen 
en met in acht name van de bij of krachtens wettelijke bepalingen aan de 
werkgever opgelegde verplichtingen. Een en ander is vastgelegd in het 
handboek HRM onder de titel: ‘Verzuimbeleid bij bioMérieux’. Hierin is 
opgenomen welke doelstellingen worden beoogd, welke maatregelen daarvoor 
zijn genomen en welke rol de diverse betrokkenen daarin zullen spelen, 
rekening houdend met de gewijzigde omstandigheden als gevolg van de Wet 
verbetering Poortwachter.  
De werknemer is gehouden aan de uitvoering van dit beleid medewerking te 
verlenen, alsmede de met dit beleid verbonden belangen van de werkgever te 
behartigen, een en ander voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden 
verlangd. 
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3.5.2. Bevordering gelijke kansen  

De werkgever zal de gelijke kansen bevorderen van gehandicapte en niet-
gehandicapte werkzoekenden, voor wat betreft de toelating tot de arbeid, door 
het bestaan van een handicap niet als grond tot uitsluiting te hanteren. 

 Tevens zal de werkgever aan werknemers die in de loop van hun 
dienstverband arbeidsongeschikt worden en niet (langer) in hun eigen functie 
kunnen reïntegreren, zo mogelijk, voorrang verlenen bij andere passende 
functies. Indien dergelijke passende functies er niet zijn zal de werkgever zich 
inspannen voor reïntegratie bij derden, al dan niet met tussenkomst van een 
reïntegratiebedrijf. Een en ander conform het bepaalde in artikel 16.5. 

 
3.5.3. Informatie en overleg 
 Het door de werkgever gevoerde en te voeren beleid – tot beperking van 

ziekteverzuim en van de kans op langdurige arbeidsongeschiktheid – zal 
regelmatig onderwerp van overleg zijn met de ondernemingsraad. De 
informatieverstrekking over het gevoerde beleid en de uitkomsten daarvan 
geschiedt overeenkomstig artikel 31b van de Wet op de Ondernemingsraden. 

 
 De werkgever zal de vakverenigingen tenminste eenmaal per jaar informeren 

over het, met betrekking tot gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers, 
gevoerde beleid tot herplaatsing en de kwantitatieve resultaten daarvan. 

 
 Het overleg over de hoofdlijnen van dit beleid en de arbeidsvoorwaarden als 

onderdeel van dit beleid is voorbehouden aan CAO partijen. Nadere uitwerking 
in regelgeving zal tot stand komen in overleg met de ondernemingsraad. 
 

3.6. Arbeidsovereenkomst anders dan voor onbepaalde tijd 
De werkgever zal zich er toe inspannen dat de kansen op de arbeidsmarkt van 
de werknemer met wie hij een arbeidsovereenkomst anders dan voor 
onbepaalde tijd is aangegaan, gedurende het dienstverband met de werkgever 
worden vergroot. 
De betreffende werknemer is gehouden hieraan, zoveel als redelijkerwijs 
mogelijk, zijn medewerking te verlenen. 
  

3.7. Nevenwerkzaamheden 
3.7.1. De werknemer behoeft voor het verrichten van werkzaamheden, in loondienst 

van derden of als zelfstandige, de schriftelijke toestemming van de werkgever. 
Onder werkzaamheden als in de vorige volzin bedoeld worden tevens 
verstaan commissariaten en adviseurschappen bij organisaties met 
winstoogmerk, ook indien daaraan geen of geen vaste bezoldiging is 
verbonden.  
 

3.7.2. De werkgever is bevoegd de schriftelijke toestemming te onthouden indien en 
voor zover de nevenwerkzaamheden een adequate vervulling van de dienst-
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betrekking bij de werkgever in de weg staan, daarbij rekening houdend met de 
belangen van de werknemer. 
Het onthouden van toestemming wordt schriftelijk en gemotiveerd aan de 
werknemer medegedeeld. 
 

3.7.3. De werkgever is bevoegd een werknemer die zonder schriftelijke toestemming 
van de werkgever de sub 1. genoemde werkzaamheden verricht, zonder 
behoud van inkomen te schorsen voor maximaal twee dagen en in geval van 
herhaling op staande voet te ontslaan indien er sprake is van een dringende 
reden. 
 
Heeft de in de vorige alinea bedoelde werknemer nagelaten de werkgever om 
toestemming te vragen dan zal de werkgever niet tot schorsing overgaan 
alvorens de werknemer in gebreke te stellen en hem een termijn van twee 
weken te gunnen om het verzuim te herstellen. 
 

3.7.4. De werknemer die arbeidsongeschikt wordt als gevolg van niet door de 
werkgever goedgekeurde arbeid voor derden, verliest elke aanspraak op de in 
artikel 16 geregelde aanvullingen op de wettelijke uitkeringen in geval van 
arbeidsongeschiktheid. 
 

3.8. Geheimhouding 
3.8.1. De werknemer is gehouden noch tijdens de dienstbetrekking, noch na 

beëindiging daarvan, op enigerlei wijze aan derden mededeling te doen 
aangaande - op welke wijze dan ook tot zijn kennis gekomen - gegevens 
betreffende of verband houdende met bedrijfsaangelegenheden zowel van de 
werkgever als van met deze gelieerde ondernemingen, waarvan hij weet of 
behoort te weten dat ze ten opzichte van die derden geheim zijn, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever of de betrokken 
gelieerde onderneming. 
 

3.8.2. De werknemer is verplicht in het kader van de privacybescherming alle hem uit 
hoofde van zijn functie of anderszins ter kennis gekomen geregistreerde 
persoonsgegevens, niet anders te gebruiken dan voor het doel waarvoor de 
registratie is ingesteld en voor zover dit voor de uitoefening van zijn functie 
noodzakelijk is, alsmede niets hieromtrent aan onbevoegden mede te delen. 
 

3.8.3. Het is de werknemer verboden om - aan de werkgever of een met deze 
gelieerde onderneming toebehorende - boeken, correspondentie, tekeningen, 
berekeningen en andere bescheiden in de ruimste zin op bovenstaande 
bedrijfsaangelegenheden betrekking hebbend, alsmede daarvan gemaakte 
afschriften of aantekeningen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de werkgever of de betrokken gelieerde onderneming in zijn particuliere 
bezit te houden, aan derden te tonen of ter beschikking te stellen. 
 

3.8.4. Alle sub 3. van dit lid bedoelde bescheiden, ook al zijn deze op papier aan de 
werknemer toebehorend gesteld, of aan hem persoonlijk geadresseerd, 
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moeten desgevraagd, doch in ieder geval bij het einde van de 
dienstbetrekking, onverwijld aan de werkgever ter hand worden gesteld. 
 

3.9. Bekendmakingen 
De inhoud van bekendmakingen die door de werkgever worden uitgegeven 
langs de gebruikelijke kanalen, zoals (digitale) mededelingenborden en 
bedrijfsbladen, en voor de werknemer bestemd zijn, wordt geacht door de 
werkgever schriftelijk aan iedere werknemer persoonlijk te zijn medegedeeld. 
 

3.10. Eenzijdig wijzigingsbeding 
3.10.1 De werkgever is bevoegd eenzijdig arbeidsvoorwaarden te wijzigen indien en 

voor zover aanpassing voortvloeit uit bepalingen in de individuele c.q de 
collectieve arbeidsovereenkomst. 

 
3.10.2 De werkgever zal echter slechts gebruik maken van een eenzijdig 

wijzigingsbeding zoals bedoeld in het vorige lid, indien hij bij de betreffende 
wijziging van de arbeidsvoorwaarde een zodanig belang heeft dat het belang 
van de werknemer dat door de wijziging zou worden geschaad, daarvoor naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. 
 

3.11. De werkgever is bevoegd een of meerdere reglementen in te voeren, 
houdende nadere regelgeving ten aanzien van de arbeid in het bedrijf. 
Dergelijke reglementen behoeven de instemming van de ondernemingsraad. 
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Artikel 4  Indiensttreding en ontslag 
 

4.1. Bij het aangaan van een dienstverband kan wederzijds een proeftijd worden 
overeengekomen conform de bepalingen van art. 7:652 BW. Tijdens de 
proeftijd is ieder der partijen bevoegd de dienstbetrekking met onmiddellijke 
ingang door kennisgeving aan de wederpartij te beëindigen.  

 
4.2. Een dienstverband kan worden aangegaan voor onbepaalde tijd of voor 

bepaalde tijd. Een dienstverband voor bepaalde tijd kan worden aangegaan 
met een vaste einddatum of voor de duur van een bepaald karwei.  
Indien in de individuele arbeidsovereenkomst niet anders wordt bepaald, wordt 
het dienstverband geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan.  
 

4.3. In geval van ontslag op staande voet wegens een dringende reden volgens de 
artikelen 7:678 dan wel 679 BW, alsmede tijdens of bij het beëindigen van de 
proeftijd kan het dienstverband onmiddellijk worden beëindigd. Over ontslag 
op staande voet zal de Ondernemingsraad c.q het meest daarvoor in aan-
merking komende lid van deze raad worden geïnformeerd. 
 

4.4. Dienstverband voor een bepaalde tijd: 
Van art. 7:668a lid 1 aanhef jº sub b BW wordt afgeweken in die zin, dat 
opvolgende arbeidsovereenkomsten als één arbeidsovereenkomst worden 
beschouwd indien en voor zover sprake is van uitzendovereenkomsten zoals 
bedoeld in art. 7:690 BW. In de zin van dit CAO-artikel is een 
detacheringovereenkomst geen uitzendovereenkomst. 
Op dienstverbanden voor bepaalde tijd is het bepaalde in art. 7:670 leden 1 en 
3  BW (opzegverbod tijdens arbeidsongeschiktheid en tijdens militaire dienst) 
niet van toepassing. 
 

4.5. De werkgever zowel als de werknemer kan het dienstverband voor 
onbepaalde tijd beëindigen door opzegging met in acht neming van de 
wettelijke termijn. Ten aanzien van de werknemers ingedeeld in de 
salarisgroepen 56 tot en met 63 geldt, dat de werkgever zowel als de 
werknemer het dienstverband kan beëindigen door opzegging met in acht 
neming van een termijn van 3 maanden, tenzij de wet langer aangeeft. 
Onverminderd het bovenstaande zal het dienstverband altijd eindigen op de 
laatste dag van een kalendermaand. 
 

4.6. De dienstbetrekking eindigt altijd automatisch en zonder dat opzegging nodig 
is, op de laatste dag van de maand waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt. 
 

4.7. Ingeval de werkgever tot het weer aannemen van personeel overgaat, zal door 
hem zoveel mogelijk voorrang worden gegeven aan die sollicitanten die het 
langste dienstverband bij de werkgever hadden, echter alleen voor zover zij 
geschikt zijn de op te dragen werkzaamheden te verrichten en niet meer dan 
een half jaar is verlopen sedert hun ontslag.  
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Artikel 5  Arbeidsduur en dienstrooster 

 
 

5.1. Algemeen 
5.1.1. De werkgever stelt vast op welke wijze de met de werknemer 

overeengekomen arbeidsduur in een rooster, in beginsel een jaarrooster, 
wordt gespreid, met inachtneming van de bepalingen die in de 
Arbeidstijdenwet zijn begrepen, alsmede van de overige bepalingen die CAO 
partijen omtrent arbeidsduur en werktijden zijn overeengekomen en in deze 
regeling zijn neergelegd. 
 

5.1.2. Ter bevordering van een goed overleg over roosters op afdelingen en in de 
locatie worden de volgende richtlijnen gehanteerd: 
1. Het management c.q de afdelingsleiding stelt randvoorwaarden met 

betrekking tot bedrijfstijd en vereiste bezetting van de locatie, respec-
tievelijk de afdeling. 

2. Leiding en medewerkers zullen ieder voorstellen met betrekking tot 
roosters kunnen doen. 

3. Roostervoorstellen worden zowel individueel tussen chef en medewerker 
als in werkoverleg besproken. 

4. Eventuele afwijzing van een roostervoorstel van (de) werknemer(s) wordt 
schriftelijk gemotiveerd. 

 
5.1.3. De werknemer ontvangt van de werkgever mededeling van zijn dienstrooster. 

Overplaatsing naar een ander dienstrooster wordt geacht te zijn ingegaan aan 
het begin van de week volgend op die waarin de overplaatsing plaatsvindt. 
 

5.2. Arbeidsduur 
. Voor de werknemer  geldt een arbeidsduur van gemiddeld 40 uur per week, 

vóór toepassing van het gestelde in artikel 14.2.1. (omvang verlofrechten), 
artikel 14.5.1 (inroosteren van verlof) en artikel 14.7. (opnemen van verlof) 
 

5.3. Werktijden  
5.3.1. Volgens rooster wordt op maximaal vijf van de eerste zes dagen van de week 

gewerkt. In een rooster wordt in de regel gewerkt tussen 07.00 en 19.00 uur.  
 

5.3.2. De dagelijkse werktijd (dienstlengte) volgens rooster bedraagt maximaal 10 
uur, doch zal als regel de 9 uur niet overschrijden. Van de mogelijkheid om in 
een rooster een 10-uursdienst op te nemen zal slechts terughoudend gebruik 
worden gemaakt. 
 

5.3.3. De wekelijkse werktijd volgens rooster bedraagt maximaal 45 uur; in geen 
geval zal deze maximale werktijd per week in een rooster langer dan 13 
weken aaneengesloten voorkomen.  
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5.3.4. Voor een werknemer kunnen jaarlijks maximaal 13 zaterdagdiensten worden 
ingeroosterd. Deze inroostering geschiedt op vrijwillige basis 
 

5.3.5. Regelingen inzake variabele werktijden zullen in overleg met de 
ondernemingsraad worden getroffen. 
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Artikel 6  Functieclassificatie en indeling in functiegroepen  
 

6.1. Systematiek 
6.1.1.  Voor werknemers in de functiegroepen 1 tot en met 8 zal de ORBA 

functiewaarderingsmethodiek worden toegepast. Voor de werknemers in de 
overige functiegroepen zal de Hay functiewaarderingsmethodiek worden 
toegepast. 
 

6.1.2. De op de locatie bestaande referentiefuncties zijn gewaardeerd met 
gebruikmaking van de systemen overeenkomstig voorgaand artikel. Zowel de 
functie omschrijvingen als de waardering van deze referentiefuncties kunnen 
slechts in overleg tussen partijen worden gewijzigd.  

 
 

6.1.3. Alle functieprofielen worden door de werkgever beschikbaar gesteld en zijn 
samengevat in een functieraster. Functiefamiliegroepen worden beschreven 
aan de hand van niveau onderscheidende kenmerken. De functierasters zijn 
opgenomen in Bijlage IV. 

 
6.1.4. Van elke referentiefunctie wordt een functieomschrijving gemaakt en een 

score in Hay of ORBA punten vastgesteld, nadat aan een vertegenwoordiging 
van betrokken functievervullers en aan hun chefs de functie informatie ter 
verificatie is voorgelegd. Indien de deskundigen van de vakorganisaties 
hierom verzoeken, zullen de door hen gevraagde functieomschrijvingen en 
scores van referentiefuncties, ter beschikking worden gesteld. 

 
6.1.5. Werkgever en OR stellen een (paritaire) Begeleidingscommissie 

Functiewaardering in (BCF) (2 leden namens MT en 3 namens OR), die tot 
taak heeft de juiste procedures bij functiewaardering te bewaken. Indien het tot 
een (interne) beroepsprocedure komt zal de BCF beoordelen of een indeling 
op de juiste gronden is gebaseerd. (Zie bijlage III) 
 

 
6.2. Indeling van functies 
6.2.1. Alle functies zullen door de werkgever worden beschreven in een 

functieprofiel. Functiewaardering omvat het proces van: het vervaardigen van 
een functieprofiel, de analyse van de functie en de externe evaluatie door 
ORBA of HAY-Nederland met behulp van een der beide functiewaarderings-
methodes. Het resultaat – de totaalscore in punten – drukt de relatieve 
zwaarte van de betreffende functie uit ten opzichte van andere functies. 
Vervolgens worden de functies in een rangorde geplaatst en door het MT 
ingedeeld in een functiegroep. 

6.2.2. De werknemer kan inzage krijgen in de functie informatie, die betrekking heeft 
op zijn functie die van belang is voor het beoordelen van de eigen functie 
indeling. 
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6.2.3. Van niet-referentiefuncties wordt een beknopte functiekarakteristiek opgesteld, 
waarin de belangrijkste aspecten van de functie zijn weergegeven en waarin 
wordt verwezen naar de referentiefunctie(s) waaraan gerefereerd is. 

 
6.2.4. Bij elke functiegroep hoort een salarisgroep, zoals die zijn vermeld in Bijlage 

V. 
 
6.2.5. Iedere werknemer ontvangt bij indiensttreding en vervolgens bij elke wijziging, 

schriftelijk mededeling van de functiegroep waarin zijn functie is ingedeeld, de 
salarisschaal waarin hij is ingedeeld en zijn salaris, alsmede van de 
overwegingen die tot deze vaststelling of wijziging hebben geleid.   

 
6.2.6. Indien tegen de indeling beroep wordt ingediend, zal daarbij de 

beroepsprocedure worden gevolgd, zoals opgenomen in Bijlage III. 
 
6.3. Indeling in de salarisgroepen 
6.3.1. Een werknemer die over de kundigheden beschikt die voor de vervulling van 

zijn functie worden vereist, wordt in de salarisgroep ingedeeld die met zijn 
functie overeenkomt. Hij ontvangt ten minste het minimum van deze 
salarisgroep. 

 
6.3.2. Werknemers die bij hun indiensttreding of bij plaatsing in een hogere functie 

nog niet over de kundigheden en ervaring beschikken die voor de vervulling 
van hun functie zijn vereist, kunnen gedurende een vooraf schriftelijk 
overeengekomen periode in een lagere salarisschaal worden ingedeeld dan 
met hun functie overeenkomt. In deze schriftelijke overeenkomst zal tevens 
worden vastgelegd op welke momenten en op basis waarvan evaluatie zal 
plaatsvinden. De duur van deze periode zal maximaal 6 maanden bedragen, 
met dien verstande dat in uitzonderingsgevallen deze periode nog eenmaal 
met maximaal 6 maanden kan worden verlengd, waarbij opnieuw afspraken 
over evaluatie moeten worden gemaakt. 

 
6.3.3. Heroverweging voor een eventuele herziening functie indeling en/of indeling 

van de werknemers in salarisgroepen vindt als regel éénmaal per twee jaar 
plaats, tenzij er sprake is van een nieuw ontstane functie of zich (bijvoorbeeld 
ten gevolge van reorganisatie of overplaatsing) een geheel nieuwe situatie 
voordoet. Een dergelijke heroverweging kan op elk gewenst moment in het 
jaar plaatsvinden. 

 
6.4. Tijdelijke waarneming andere functie 
6.4.1. Werknemers die tijdelijk een functie waarnemen, die anders is ingedeeld dan 

hun eigen functie, blijven ingedeeld in de functiegroep en salarisgroep die met 
hun eigen functie overeenkomt. 

 
6.4.2.  Indien de waarneming een hogere functie betreft zullen deze werknemers 

extra worden beloond naar evenredigheid van het aantal waargenomen 
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diensten op grondslag van het halve verschil tussen de aanvangssalarissen 
van de twee betrokken schalen, mits voldaan wordt aan de volgende criteria: 

 
a) er moet sprake zijn van volledige waarneming van de betreffende functie 

en 
b) de waarneming moet tenminste een periode van een week bedragen en 
c) bij de indeling van zijn eigen functie is niet al rekening gehouden met een 

waarneming in andere functies. 
 
6.4.3. Indien de waarneming langer dan een aaneengesloten periode van 12 

maanden duurt, wordt betrokkene, na deze periode van 12 maanden, 
ingedeeld in de salarisgroep behorende bij de waar te nemen functie. 

 
6.5. Indeling in een hogere functie 
6.5.1. Werknemers die worden geplaatst in een hoger ingedeelde functie en over de 

voor die functie vereiste kundigheden en ervaring beschikken, worden in de 
overeenkomende hogere salarisschaal ingedeeld met ingang van de maand 
volgend op die waarin de plaatsing in de hogere functie heeft plaatsgevonden. 

 
6.5.2. Bij indelingen in een hogere salarisgroep wordt allereerst vastgesteld wat de 

relatieve salarispositie in de nieuwe salarisgroep zou zijn bij handhaving van 
het jaarsalaris. Vervolgens wordt op basis daarvan het verhogingspercentage 
genomen uit de matrix van artikel 8.2.2. passend bij “voldoet aan functie-
eisen”. 

 
6.5.3. Het jaarsalaris wordt vervolgens tenminste verhoogd met het in 6.5.2. 

vastgestelde verhogingspercentage. Na de hier bedoelde salarisverhoging zal 
het salaris ten minste het minimumsalaris van de nieuwe salarisgroep 
bedragen. 

 
6.5.4. Ingeval indeling in een hogere salarisgroep samenvalt met de jaarlijkse 

salarisherziening zoals bedoeld in 8.2. vindt eerst herziening van de 
salarisgroep plaats alvorens de salarisaanpassing ex art. 8.2. wordt 
geëffectueerd. 
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Artikel 7  Bijzondere herzieningen functiegroepen en salarisgroepen 
 

7.1. Verlaging functiegroep door eigen toedoen of op eigen verzoek 
7.1.1. De werkgever heeft de bevoegdheid om een werknemer op grond van eigen 

toedoen, wegens onbekwaamheid of op diens eigen verzoek te plaatsen in 
een lager ingedeelde functie, alsmede de bevoegdheid de werknemer in de 
daarmee overeenkomende lagere salarisgroep in te delen met ingang van de 
maand volgend op die waarin de plaatsing in de lagere functie is geschied. 

 
7.1.2. Een dergelijke overplaatsing kan slechts worden toegepast indien de 

werkgever jegens de betreffende werknemer voldoet aan de verplichtingen 
met betrekking tot het voeren van functioneringsgesprekken zoals bedoeld in 
artikel 19.2.2 en hieruit van het disfunctioneren of van het eigen verzoek van 
de werknemer gebleken is. 

 
7.1.3. Bij indeling in een lagere salarisgroep om de onder 7.1.1. genoemde redenen 

bedraagt de verlaging van het jaarsalaris tenminste de helft van het verschil 
tussen de aanvangssalarissen van de twee betrokken salarisgroepen. 
 

7.1.4. Werknemers die op 1 januari volgend aan een dergelijke overplaatsing  55 jaar 
of ouder zijn behouden hun jaarsalaris bij een overgang naar lager ingedeelde 
functies. Algemene salarisverhogingen worden daarop volledig toegepast. 

 
7.2. Verlaging functiegroep als gevolg van bedrijfsomstandigheden 
7.2.1. Werknemers die, als gevolg van bedrijfsomstandigheden (reorganisaties) of 

als gevolg van het opheffen van hun functie, worden geplaatst in een lager 
ingedeelde functie, blijven gedurende 12 maanden in hun salarisgroep 
ingedeeld, met dien verstande dat hen in die periode geen verhogingsstap kan 
worden toegekend. 

 
7.2.2. Werknemers die op 1 januari volgend op het moment van overplaatsing naar 

een lager ingedeelde functie 55 jaar of ouder zijn behouden hun oude 
functiesalaris. Algemene salarisverhogingen worden daarop volledig 
toegepast. 

 
7.2.3. Werknemers die door bedrijfsomstandigheden in een lager ingedeelde functie 

worden geplaatst waarvoor (in de eerstkomende 2 jaar) het perspectief 
bestaat van een functie op hetzelfde niveau als de eerder uitgeoefende functie 
en van wie verwacht kan worden, dat zij door om-, her- of bijscholing te volgen 
in staat zullen zijn deze functie te vervullen zullen door de werkgever in staat 
worden gesteld dergelijke scholing te volgen. Tijdens deze scholingsperiode 
tot aan het moment van overgang naar bedoelde nieuwe functie, blijven zij 
gedurende maximaal 24 maanden in hun oude salarisgroep ingedeeld. De 
werkgever zal zich er toe inspannen om bedoelde werknemers voorrang te 
verlenen op dergelijke functies. 
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7.2.4. Aan werknemers die door bedrijfsomstandigheden in een lagere functie 
worden geplaatst, wordt via inschaling een jaarsalaris toegekend dat zo min 
mogelijk onder zijn oorspronkelijk jaarsalaris ligt. Indien het toekennen van het 
maximum salaris in de lagere functieschaal niet toereikend is, wordt het tekort 
omgezet in een persoonlijke toeslag. Dit bedrag maakt geen deel uit van het 
jaarsalaris en stijgt niet mede met verhogingen van de salarisschalen. 

 
7.2.5. Bij herindeling in een hogere salarisschaal c.q bij toekenning van een 

verhoging ingevolge herstructurering van de salarisschalen, wordt de toeslag 
evenveel verminderd als het jaarsalaris stijgt. Voorts vindt afbouw van de 
persoonlijke toeslag plaats ter gelegenheid van algemene verhogingen van de 
salarisschalen ten bedrage van jaarlijks maximaal 2 % van het 
aanvangssalaris van de salarisschaal, waarin de werknemer thans is 
ingedeeld. De totale jaarlijkse afbouw zal echter niet hoger zijn dan het totaal 
van de voor die werknemer geldende salarisverhogingen in dat jaar. 

 
7.2.6. Na het bereiken van de 55-jarige leeftijd wordt het eventuele restant van de 

persoonlijke toeslag van de werknemer niet meer afgebouwd. 
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Artikel 8  Vaststelling en jaarlijkse herziening jaarsalarissen  
 

8.1. Vaststelling en uitbetaling jaarsalarissen 
8.1.1. Iedere werknemer heeft recht op een jaarsalaris, er van uitgaande dat de 

werknemer het gehele jaar in dienst van werkgever werkzaam is voor het 
gemiddeld aantal uren per week zoals vastgesteld ex artikel 5. 

 
8.1.2. Het jaarsalaris wordt als volgt uitbetaald: 

a. een vakantietoeslag, vastgesteld overeenkomstig artikel 10; 
b. het restant van het jaarsalaris wordt gelijkelijk verdeeld over twaalf 

maandsalarissen. 
 
8.1.3. Bij in of uitdiensttreding tijdens het jaar vindt een herberekening plaats op 

basis van het aantal maanden in dienst en het gemiddeld aantal uren per 
week over de periode in dienst van het betreffende kalenderjaar. 

 
8.1.4. Het maandsalaris wordt uiterlijk op de laatste werkdag van de  betreffende 

maand betaalbaar gesteld. 
 
8.1.5. De per 1 juli 2007 aangepaste salarisschalen – alsmede de individuele 

salarissen – worden per 1 januari 2008 verhoogd met 3.5 % en per 1 januari 
2009 verhoogd met 3% (zie bijlage V.a. en V.b.). De jaarlijkse individuele 
salarisherzieningen zijn in de structurele loonsverhoging zoals hiervoor 
aangeven begrepen. 

. 
  

 
Indien daartoe zwaarwegende argumenten aanwezig zijn, kan voor 
uitzonderlijke prestaties met een incidenteel karakter een gratificatie worden 
toegekend, ten hoogste gelijk aan het maandinkomen. De ondernemingsraad 
en de vakorganisaties zullen jaarlijks worden geïnformeerd over aantal en 
redenen van toekenningen van gratificaties. 

 
 

Artikel 8a  Spaarbijdragen  
 
8a.1 Algemeen 

In december 2005 hebben werkgever en vakorganisaties afspraken gemaakt 
over een overgangsmaatregel teneinde de bestaande CAO en 
pensioenafspraken in het kader van pensionering op leeftijd 62 kostenneutraal 
om te zetten naar een afspraak voor het toekennen van een spaarbijdrage. 
Deze spaarbijdragen hebben tot doel de werknemers zoveel mogelijk te 
compenseren voor het vervallen van hun uitzicht op vervroegde pensionering, 
zoals dat was vastgelegd in voorgaande reglementen. 

 
8a.2 Begripsomschrijvingen 

In het kader van deze overgangsmaatregel zijn de volgende spaarbijdragen 
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gedefinieerd: 
a. De vaste spaarbijdrage: voor alle werknemers waarvoor het nieuwe 
pensioenreglement (van na 31 december 2005) van toepassing is. Deze 
spaarbijdrage bedraagt 3,75 % van het jaarsinkomen. 
b. De aanvullende spaarbijdrage: voor werknemers geboren in 1950, 1951 
of 1952 en in dienst van de werkgever op 31 december 2000. De hoogte van 
deze bijdrage is per individu vastgesteld en zal als percentage van het 
jaarinkomen maandelijks worden uitgekeerd (zie bijlage X).  
c. De extra gestaffelde spaarbijdrage: voor werknemers geboren na 1952 
en voor 1971 en in dienst van de werkgever op 31 december 2000. De hoogte 
van deze bijdrage is in onderstaande tabel uitgedrukt in een percentage van 
het jaarsalaris inclusief vakantietoeslag en vermeld als toeslag 1 voor de 
gehele periode tot de leeftijd van 62 jaar en als toeslag 2 voor de periode 
waarop de leeftijd van 52 jaar wordt bereikt tot aan het moment waarop de 
leeftijd van 62 jaar wordt bereikt.  

 
8a.3. Uitbetaling spaarbijdragen 

Bij aanvang van het kalenderjaar, of bij indiensttreding gedurende het 
kalenderjaar, zal per werknemer de hoogte worden vastgesteld van de 
jaarlijkse vaste spaarbijdrage en de extra gestaffelde spaarbijdrage. Met 
ingang van 1 januari 2006 zal met de maandelijkse salarisbetaling een 
twaalfde deel van deze jaarlijkse bijdragen uitbetaald worden als bruto 
inkomen. 

 
8a.4.1. Spaarbijdragen Algemeen 

Voor alle werknemers geboren op of na 1 januari 1950, geldt dat er jaarlijks 
een of meerdere spaarbijdragen door de werkgever worden verstrekt. De 
hoogte van deze spaarbijdragen is afhankelijk van het geboortejaar van de 
werknemer en diens leeftijd. De hoogte van deze spaarbijdrage is als een 
percentage van het jaarinkomen vermeld in de tabel onder 8.a.5.  
 

8a.4.2. Voor werknemers geboren vóór 1950 en in dienst van de werkgever op 31 
december 2005, zijn de spaarbijdragen niet van toepassing omdat het 
pensioenreglement – zoals dat van toepassing was op 31 december 2005 – 
voor hen van toepassing blijft. 

 
8a.4.3. Aanvullende Spaarbijdrage geboortejaren 1950, 1951 en 1952 
 (zie bijlage X) 

 
8a.4.4. Extra gestaffelde spaarbijdrage 

Werknemers geboren na 1952 en vóór 1971 krijgen, mits zij in dienst van de 
werkgever waren op 31 december 2000, de vaste spaarbijdrage zoals bedoeld 
in 8a.2 sub a. Daarnaast krijgen deze werknemers een extra gestaffelde 
spaarbijdrage zoals bedoeld in 8a.2 sub c., ter compensatie van het vervallen 
van het 80 % middelloon perspectief, tussen 62 en 65 jaar. In de tabel bij 
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artikel 8a.5. is deze extra gestaffelde spaarbijdrage vermeld als respectievelijk 
toeslag 1 en toeslag 2.  

 
8a.4.5. Vaste Spaarbijdrage 

Werknemers die in dienst van de werkgever zijn getreden op of na 1 januari 
2001, krijgen de vaste spaarbijdrage zoals bedoeld in 8a.2 sub a. 

 
8a.5. Tabel met spaarbijdragen 

 
 Spaarbijdrage tot 62 jaar Spaarbijdrage  Totale Spaarbijdrage 

Geboorte    tussen 52 en 62 tussen 52 en 62 jaar 
Jaar Vast Toeslag 1Totaal Toeslag 2  Totaal 
 
1949 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,0 %  0,00 % 
1950 3,75 % 0.0 % 3,75 % 0,0 %  3,75 % 
1951 3,75 % 0.0 % 3,75 % 0,0 %  3,75 % 
1952 3,75 % 0.0 % 3,75 % 0,0 %  3,75 %   
1953 3,75 % 1,2 % 4,95 % 11,9 %  16,85 % 
1954 3,75 % 1,1 % 4,85 % 9,8 %  14,65 % 
1955 3,75 % 1,0 % 4,75 % 9,2 %  13,95 % 
1956 3,75 % 0,9 % 4,65 % 8,6 %  13,25 % 
1957 3,75 % 0,8 % 4,55 % 7,9 %  12,45 % 
1958 3,75 % 0,7 % 4,45 % 7,3 %  11,75 % 
1959 3,75 % 0,6 % 4,35 % 6,7 %  11,05 % 
1960 3,75 % 0,5 % 4,25 % 6,1 %  10,35 % 
1961 3,75 % 0,4 %  4,15 % 5,5 %  9,65 % 
1962 3,75 % 0,3 % 4,05 % 5,0 %  9,05 % 
1963 3,75 % 0,2 % 3,95 % 4,5 %  8,45 % 
1964 3,75 % 0,1 % 3,85 % 4,0 %  7,85 % 
1965 3,75 %  0,0 % 3,75 % 3,4 %  7,15 % 
1966 3,75 %  0,0 % 3,75 % 2,8 %  6,55 % 
1967 3,75 %  0,0 % 3,75 % 2,2 %  5,95 % 
1968 3,75 %  0,0 % 3,75 % 1,5 %  5,25 % 
1969 3,75 %  0,0 % 3,75 % 1,0 %  4,75 % 
1970 3,75 %  0,0 % 3,75 % 0,5 %  4,25 % 
1971 3,75 %  0,0 % 3,75 % 0,0 %  3,75 % 
1972 3,75 %  0,0 % 3,75 % 0,0 %  3,75 % 
>1972 3,75 %  0,0 % 3,75 % 0,0 %  3,75 % 



 

 
 
 
 

 Collectieve Arbeidsovereenkomst bioMérieux Boxtel 1 januari 2008  

21

Artikel 9  Bijzondere beloningen 
 

9 .1. Algemeen 
9.1.1 De jaarsalarissen bepaald op grond van artikel 6 tot en met 8 zijn de 

beloning voor functievervulling in dagdienst. Bijzondere beloningen (of 
incidentele extra beloningen) worden alleen dan toegekend wanneer er een 
groter beroep op de werknemer wordt gedaan dan uit een normale 
functievervulling in dagdienst voortvloeit. Onder normale functievervulling 
worden mede verstaan incidentele afwijkingen van het aantal volgens 
rooster te werken uren, binnen het kader van het reglement variabel 
werken, bijvoorbeeld voor het afmaken van de dagtaak. 
Zowel voor het werken in een consignatierooster alsmede voor het in 
aanmerking laten komen voor betaling van extra gewerkte uren, geldt dat 
hiervoor alleen die tijd in aanmerking komt waar in opdracht van de 
werkgever extra of op andere tijden werd gewerkt.  
 

9.1.2. Indien het aantal extra te werken uren er toe leidt dat voor de betrokken 
medewerker het aantal uren te werken per periode de normering van de 
standaardregeling uit de arbeidstijdenwet overschrijdt is voor dit overwerk 
de voorafgaande schriftelijke instemming van de OR of een door hem in te 
stellen commissie vereist. Zie “Overlegregeling overwerk en consignatie”. 
Voor extra gewerkte uren die deze normering niet overschrijden geldt dat 
deze achteraf worden gemeld bij de OR zodat een toets achteraf mogelijk 
is. 
 

9.1.3. Wanneer binnen een afdeling of team behoefte bestaat aan het consigneren 
van medewerkers, dient hiervoor een (jaar)rooster te worden ingediend bij 
de OR. Deze roosters moeten voldoen aan de voorwaarden uit de 
“Overlegregeling overwerk en consignatie”. De werkgever zal er daarbij naar 
streven de werknemer niet vaker dan eenmaal per vier weken voor ten 
hoogste een week te consigneren. Het is niet mogelijk medewerkers te 
consigneren wanneer de OR daarmee geen instemming heeft verleend. 

 
9.1.4. Indien en voor zover extra gewerkte uren volgens dit artikel worden 

beloond, bedraagt de beloning per uur 0,63 % van het maandsalaris. 
 
9.1.5. Extra gewerkte uren worden alleen dan beloond indien aan alle in dit artikel 

gestelde voorwaarden wordt voldaan en de betrokken medewerker onder de 
overwerkregeling valt. In principe betreft dit de werknemers wiens functie is 
ingedeeld in de functiegroepen 1 tot en met 8. In aanvulling hierop geldt dit 
tevens voor de werknemers wiens functie is ingedeeld in de functiegroepen 
56 of 57, met dien verstande dat per kalenderjaar de eerste 16 
overwerkuren buiten beschouwing blijven. Voor werknemers wiens functie is 
ingedeeld in een der functiegroepen 58 tot en met 63 zal bij voorzienbaar en 
regelmatig terugkerend overwerk een beloningsregeling worden getroffen. 
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In een dergelijke beloningsregeling blijven de eerste 16 overwerkuren per 
kalenderjaar buiten beschouwing. 

 
9.1.6. Extra gewerkte uren die voor beloning in aanmerking komen en/of toeslagen 

zullen worden uitbetaald aan het einde van de maand volgende op die 
waarin het recht daarop is ontstaan. Alleen op basis van een door de 
werknemer gemotiveerd en schriftelijk verzoek kan de werkgever toestaan 
dat wordt gecompenseerd in gelijkwaardige vrije tijd, indien en voor zover 
de bedrijfsomstandigheden dit (naar het oordeel van de werkgever) 
toelaten. Indien compensatie wordt toegestaan dan dient dit binnen 6 
maanden te gebeuren. Wanneer compensatie niet binnen 6 maanden 
plaatsvindt, vindt aan het einde van de daaropvolgende maand uitbetaling 
plaats. 

 
9.1.7. Alle in dit artikel genoemde percentages (met uitzondering van die in artikel 

9.6) zijn percentages van het voltijd maandsalaris. Voltijd maandsalaris wil 
zeggen dat het betreffende deeltijdpercentage buiten beschouwing blijft. 

 
9.1.8. Per maand worden de ingevolge dit artikel toegekende percentages 

getotaliseerd. 
 
9.2. Dienstroostertoeslag 
 Er bestaat recht  op een toeslag van: 

- 0,14 % voor elk 10e uur van een dienst in een 10 uur diensten rooster; 
- 0,34 % voor elk op basis van vrijwilligheid ingeroosterd uur op zaterdag; 
- 0,14 % per uur voor het 39e tot en met 45e uur in een 45 uur rooster 
 

9.3. Consignatie 
Werknemers die in opdracht van de werkgever geconsigneerd zijn, 
ontvangen daarvoor per periode van 24 uur een consignatietoeslag. Deze 
bedraagt: 
 
- 0,70 % per periode van 24 uur op maandag tot en met vrijdag 
- 2,75 % per periode van 24 uur op zaterdag en zondag 
- 3,30 % per periode van 24 uur op feestdagen 

 
Deze toeslag is onafhankelijk van de vraag of en in hoeverre werknemers 
daadwerkelijk worden opgeroepen. De werkelijk gewerkte tijd bij een oproep 
tijdens consignatie wordt beloond als overwerk conform artikel 9.1.4. met de 
toeslag volgens 9.4.2. 
 

9.4. Overwerk en beloningen van afwijkingen van het dienstrooster 
9.4.1. Indien aan alle voorwaarden van 9.1. is voldaan en er sprake is van een 

overschrijding van de volgens dienstrooster van de werknemer geldende 
dagelijkse werktijd met meer dan een half uur, dan wordt de totale extra 
gewerkte tijd in aanmerking voor de beloning in artikel 9.1.4. 
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9.4.2. Bovendien geeft de in het vorige lid bedoelde overschrijding recht op een 
toeslag. Deze bedraagt: 

 
1.  Per uur op maandag tot en met vrijdag: 0,28 % voor een voltijd 

medewerker en 0,14 % voor een deeltijd medewerker voor zover de 
totaal gewerkte tijd per dag niet meer dan 8 uur bedraagt 

2.  per uur op zaterdag en zondag:   0,56 %; 
3.  per uur op feestdagen:   1,12 % 
 
Het verrichten van arbeid op – aan de eigen dienst voorafgaande of 
aansluitende en deze dienst overschrijdende – uren, zullen uitsluitend 
worden beloond volgens de percentages uit dit en het vorig lid. 

 
9.4.3. Verschoven uren 
 Indien in opdracht van de werkgever arbeid wordt verricht op tijden welke 

gelegen zijn buiten de tijdstippen als bedoeld in artikel 5.3.1. , zonder dat 
daardoor de normale dagelijkse arbeidsduur wordt overschreden, wordt 
daarvoor een toeslag gegeven van 0,28 % per uur. 

 
9.5. Overige vergoedingen en voorzieningen m.b.t. overwerk en consignatie 
9.5.1. Roepgeld 

Werknemers die voor het verrichten van overwerk of voor een oproep bij 
consignatie een extra reis per etmaal naar het bedrijf moeten maken, 
ontvangen per opkomst een toeslag van 0,56 %. Tevens worden de 
daarvoor gemaakte extra reiskosten vergoed conform de voor de betrokken 
medewerker geldende regeling woon – werkverkeer.  

 
9.5.2. Verzuim uren 
 Indien een werknemer buiten zijn dienstrooster arbeid heeft verricht na 

22.00 uur worden hem, ter verzekering  van voldoende nachtrust (in 
afwijking van artikel 9.1.6.) vanaf het begin van zijn eerstvolgende dienst op 
de aansluitende dag, evenveel compensatie uren toegestaan als hij na 
22.00 uur arbeid heeft verricht. De tijd waarin het opnemen van deze 
compensatie uren begint, ligt tussen het begintijdstip en het eindtijdstip van 
de normale dienst onmiddellijk aansluitend aan het overwerk. Indien de 
compensatie niet plaatsvindt direct aansluitend aan het overwerk dan 
vervalt het recht op deze compensatie. Wanneer bedoelde arbeid aanvangt 
op of na 05.00 uur wordt de werknemer geacht zijn normale dienst te 
hebben aangevangen. De vergoeding van deze uren vindt plaats op basis 
van verschoven uren. 

 
9.5.3. Rusttijd fabriek 
 Wettelijk voorgeschreven rusttijd nodig geworden dor overschrijding van de 

arbeidstijd aansluitend aan de normale arbeidstijd, zal tot een maximum van 
een half uur als zodanig worden betaald. 
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9.6. Afbouwregeling inconveniëntentoeslagen 
9.6.1. Medewerkers die gedurende tenminste drie maanden onafgebroken gewerkt 

hebben in een rooster of functie, waarvoor een inconveniëntentoeslag wordt 
gegeven (bijvoorbeeld structureel overwerk of consignatie) en, anders dan op 
eigen verzoek, overgeplaatst worden in een rooster of functie met een lagere 
(of geen) toeslag hebben recht op onderstaande afbouwregeling van hun 
toeslag. Dit geldt ook voor medewerkers die in dezelfde functie blijven werken, 
maar waarvoor de toeslag vervalt omdat de inconveniëntie zich niet langer 
voordoet en tevens voor die medewerkers van 55 jaar en ouder die 5 jaar of 
langer onafgebroken een dergelijke toeslag hebben gehad. 

 
9.6.2. Voor medewerkers die ten gevolge van de onder 9.6.1. genoemde situaties 

overgaan naar een functie of rooster met een lagere toeslag - en korter dan 6 
maanden een toeslag ontvangen hebben - geldt dat zij gedurende de periode 
van afbouw de oude toeslag ontvangen in plaats van de nieuwe. Voor 
medewerkers die langer dan 6 maanden een toeslag hebben ontvangen kan 
(naar keuze van de werknemer) gedurende een gewenningsperiode de 
toeslag worden afgebouwd of kan het totale recht op afbouw worden 
gekapitaliseerd en als bedrag ineens worden uitgekeerd, bij de eerstvolgende 
salarisbetaling. Gedurende de gewenningsperiode wordt gedurende een 
aantal maanden een percentage van de maandelijkse toeslag uitbetaald. 
 

9.6.3. Het totale recht op afbouw is afhankelijk van het aantal maanden dat men 
onafgebroken recht had op een dergelijke toeslag. Indien het recht op een 
toeslag tijdelijk is komen te vervallen ten gevolge van een periode van 
arbeidsongeschiktheid van ten hoogste 6 maanden dan wordt deze periode 
voor de bepaling van het recht op afbouw buiten beschouwing gelaten. 
 

9.6.4. De lengte van de afbouwperiode in relatie tot de onafgebroken periode van 
recht op toeslag wordt bepaald volgens onderstaande matrix. 
 
Periode van recht Totale recht G E W E N N I N G S P E R I O D E  
op toeslag op afbouw 100 % 75 % 50 % 25 % 
 
Korter dan 6 maanden 1 maand 1 mnd - x - - x - - x - 
6 tot 36 maanden 2 maanden - x - - x - 3 mnd 2 mnd 
36 tot 60 maanden 5 maanden - x - 3 mnd 4 mnd 3 mnd 
Meer dan 60 maanden 9 maanden 3 mnd 4 mnd 4 mnd 4 mnd 

 
9.7. Overige bijzondere vergoedingen 
9.7.1. Binnen de onderneming bestaan afspraken over de vergoedingen voor 

speciale activiteiten zoals, Bedrijfshulpverlening (BHV) Deze afspraken zijn 
vastgelegd in het handboek HRM. Het betreft hier vaste, niet-
inkomensafhankelijke vergoedingen. 
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9.7.2. Ten aanzien van alle binnen de onderneming bestaande vaste (niet-
inkomensafhankelijke) vergoedingen, waarvan de indexering niet afgeleid is uit 
andere regelingen, geldt dat deze automatisch zullen worden aangepast ter 
gelegenheid van en met de hoogte van de structurele salarisherzieningen. 
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Artikel 10 Vakantietoeslag 

 
10.1. Het percentage vakantietoeslag bedraagt 8%. De minimale vakantietoeslag 

(vloer) bedraagt 8 % van het – gedurende de berekeningsperiode geldende – 
maximum (100 % niveau) van salarisgroep 3. 
 

10.2. De vakantietoeslag wordt berekend over: 
a. de door de werknemer in het vakantiejaar verdiende of te verdienen 

maandsalarissen.  
b. de volgende in het vakantiejaar aan de werknemer toegekende of toe te 

kennen bijzondere beloningen of toeslagen:  
 1. bijzondere beloningen als bedoeld in artikel 9, voor zover deze een 

vast karakter dragen; 
 2. persoonlijke toeslagen als bedoeld in artikel 7.2.4.  
 

10.3. De vakantietoeslag wordt niet opgebouwd gedurende periode waarover de 
werknemer geen recht heeft op salaris. 
 

10.4. Uitbetaling van de vakantietoeslag vindt plaats in de maand mei waarbij de 
uitbetaling het karakter van een voorschotbetaling heeft, voor zover het de nog 
niet verstreken maand van het vakantiejaar (berekeningsperiode) betreft.  
 

10.5. Aanvullende bepalingen ter zake vakantietoeslag  
a. De berekeningsperiode loopt van 1 juli tot en met 30 juni daaropvolgend.  
 
b. De werknemer die na 1 juli in dienst van de werkgever is getreden, 

ontvangt bij de eerstvolgende uitbetaling van de vakantietoeslag een 
vakantietoeslag berekend naar rato van de duur van het dienstverband in 
de lopende berekeningsperiode.  

 
c. Bij beëindiging van het dienstverband voor het tijdstip van uitbetaling van 

de vakantietoeslag, zal aan de werknemer de vakantietoeslag worden 
toegekend naar rato van de duur van het dienstverband in de lopende 
berekeningsperiode.  
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Artikel 11 Zon/feestdagen en 5 mei 
 

11.1. Feestdagen zijn: nieuwjaar, beide Paasdagen, Hemelvaartsdag, beide 
Pinksterdagen, Koninginnedag en de beide Kerstdagen. 
Op feestdagen wordt normaliter niet gewerkt. 
 

11.2. In de jaren dat op 5 mei het lustrum van de bevrijding wordt gevierd, geldt 
deze dag als feestdag.  
 

11.3. Arbeid op deze dagen is slechts toegestaan voor zover noodzakelijk en na 
verkregen instemming van de ondernemingsraad:  
a. voor onverwachte noodzakelijke reparaties en werkzaamheden die geen 

uitstel gedogen alsmede voor die reparaties en werkzaamheden die 
gedurende de bedrijfstijd niet plaats kunnen vinden;  

b. indien en voor zover producten gevaar lopen te bederven;  
c. indien en voor zover de arbeid nodig is voor verlichting, verwarming en 

koeling;  
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Artikel 12 Verzuim/ Bijzonder verlof 
 

12.1. Bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer is het in artikel 16 bepaalde van 
toepassing. 
 

12.2. Waar, in dit artikel, gesproken wordt over gehuwden c.q echtgenoten, wordt 
daaronder mede verstaan geregistreerde partners en samenwonenden. De 
werkgever bepaalt naar redelijkheid wat onder samenwonenden dient te 
worden verstaan.  
Waar, in dit artikel, wordt gesproken over huwelijk wordt daaronder mede 
verstaan geregistreerd partnerschap. Het deeltijdpercentage blijft voor de 
toepassing van dit artikel buiten beschouwing. 
 

12.3. In de hierna genoemde niet-voorzienbare gevallen heeft de werknemer recht 
op bijzonder verlof met behoud van salaris, mits hij zo mogelijk ten minste één 
dag tevoren aan de werkgever van het verzuim kennis geeft en de gebeurtenis 
in het desbetreffende geval bijwoont:  
 

12.3.a. van de dag van overlijden tot en met de dag der begrafenis bij het overlijden 
van de echtgenote of echtgenoot van de werknemer of van één zijner 
kinderen, pleegkinderen, ouders of schoonouders;  
 

12.3.b. gedurende één dag of dienst op de dag van de begrafenis van grootouders, 
grootouders der echtgenote of echtgenoot, kleinkinderen, broers, zusters, 
zwagers, schoonzusters, mits de plechtigheid wordt bijgewoond;  
 

12.3.c. gedurende een door de werkgever naar billijkheid te bepalen tijdsduur indien 
de werknemer tengevolge van de vervulling van een buiten zijn schuld bij of 
krachtens de wet persoonlijk opgelegde verplichting verhinderd is zijn arbeid te 
verrichten, mits deze vervulling niet in zijn vrije tijd kan geschieden. De 
vergoeding voor salarisderving, die de werknemer van derden zou kunnen 
ontvangen wordt van het salaris afgetrokken;  
 

12.3.d. gedurende een door de werkgever naar billijkheid te bepalen tijdsduur voor het 
noodzakelijk bezoek aan dokter c.q medisch specialist, voor zover dit niet in 
de vrije tijd van de werknemer kan geschieden.  
Bij gebleken misbruik vindt geen doorbetaling plaats; 
 

12.3.e. de werkgever zal voor zover de bedrijfsomstandigheden dit naar zijn mening 
toelaten, op verzoek van de vakvereniging waarvan de betrokken werknemer 
lid is, aan een werknemer verzuim met behoud van salaris toekennen in de 
navolgende gevallen: 
1. Het als officieel afgevaardigde deelnemen aan bijeenkomsten van 

bondscongres, bondsraad, districtsvergaderingen, bedrijfsconferenties of 
andere daarmee vergelijkbare in de statuten van de vakvereniging 
opgenomen organen, voor zover opgenomen in de door de vakvereniging 
ter beschikking van de werkgever gestelde lijst. 
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2. het deelnemen aan een door de vakvereniging georganiseerde vorming- 
of scholingsbijeenkomst.  

 
Het verzoek om vrijaf voor een der onder 1 en 2 van dit lid bedoelde 
activiteiten zal door de vakvereniging als regel schriftelijk en tijdig bij de 
werkgever worden ingediend.  
 
De benodigde tijd voor activiteiten in het kader van het bondswerk in de 
bedrijven komt ten laste van de daarvoor beschikbaar gestelde uren. 
 

12.3.f. Wanneer op initiatief van de werkgever is bepaald dat de werknemer het 
bedrijf zal verlaten, zal in geval van sollicitatie gedurende de daarvoor 
benodigde tijd, bijzonder verlof met behoud van salaris worden toegestaan. 
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Artikel 13 Vakantie 
 

13.1. Algemeen 
In dit artikel wordt onder 'dagen' tevens verstaan 'diensten'.  
Het vakantiejaar is gelijk aan het kalenderjaar 
 

13.2. Vakantierechten 
13.2.1. De basis vakantierechten bedragen voor voltijds werknemers ingedeeld in  

een der groepen 1 tot en met 8: 184 uur per vakantiejaar en voor voltijds werk-
nemers ingedeeld in een der groepen 56 tot en met 63: 200 uren per kalen-
derjaar. 
Extra vakantie wordt verleend overeenkomstig het bepaalde in 13.2.2. en 
13.2.3.  
 
 

13.2.2. Een werknemer die gedurende een vakantiejaar 15 of meer dienstjaren bij de 
werkgever heeft bereikt, heeft recht op extra vakantie naar de volgende 
maatstaf: 
15 dienstjaren -   8 uur 
20 dienstjaren - 16 uur 
25 dienstjaren - 24 uur 
30 dienstjaren - 32 uur 
 

13.2.3. Overgangsmaatregel 
 Werknemers (geboren vóór 1 januari 1956) die - als gevolg van de overgang 

van leeftijdsafhankelijke vakantiedagen naar de regel zoals beschreven in 
voorgaand lid 13.2.2. – in het vakantiejaar 2006: 24 respectievelijk 32 uur 
vakantierecht zouden verliezen, krijgen jaarlijks 8 respectievelijk 16 uur 
vakantierecht gecompenseerd (compensatierecht). Zij zullen echter op grond 
van artikel 13.2.2. pas extra vakantierecht verwerven, zodra door het bereiken 
van voldoende dienstjaren het compensatierecht is verdwenen. 
 
 

13.2.4. Degene die na 1 januari in dienst treedt of vóór 31 december de dienst verlaat, 
heeft dat jaar recht op een aantal vakantie-uren dat wordt bepaald in 
evenredigheid tot het aantal kalenderdagen dat hij in dat jaar in dienst is. Het 
aantal vakantie-uren wordt naar boven afgerond op hele uren. 
 

13.3. Opbouw vakantierechten tijdens perioden van niet werken 
13.3.1. De werknemer bouwt geen vakantiedagen op over de tijd waarin hij wegens 

het niet verrichten van zijn werkzaamheden geen recht op loon heeft, 
behoudens het bepaalde in art. 7:635 BW.  
 

13.3.2. De werknemer die geen arbeid verricht wegens ziekte of ongeval bouwt 
slechts vakantierechten op over de laatste zes maanden waarin geen arbeid 
werd verricht, onverminderd de overige bepalingen van art. 7:635 BW. 
Een korting in opbouw van vakantierechten wegens gedeeltelijk werken i.v.m. 
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gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wordt achterwege gelaten voor zover 
deze korting zou leiden tot een lagere opbouw dan bij volledige 
arbeidsongeschiktheid het geval geweest zou zijn. 
 

13.4. Opname vakantierechten 
13.4.1 a.  Vakantierechten kunnen worden opgenomen in dag(del)en en in uren. 

b.  De werknemer kan éénmaal per jaar aanspraak maken op een 
aaneengesloten vakantie van 21 kalenderdagen. 

 Desgewenst zal er naar worden gestreefd dat deze vakantie in de 
vakantieperiode van het basisonderwijs kan worden opgenomen. 

c.  Als regel dient de werknemer in elk vakantiejaar voor een periode van 
ten minste 14 aaneengesloten kalenderdagen vakantie op te nemen. 

 
13.4.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 12.3. is voor het opnemen van vakantie-

rechten toestemming van de directe chef vereist. Bij zijn beslissing dient de 
chef met de belangen van zowel werkgever als werknemer rekening te 
houden. 

 
13.4.3. Een verzoek voor het opnemen van vakantierechten voor een aaneengesloten 

periode (bijv. zomervakantie, kerstvakantie) dient tijdig bij de directe chef te 
worden ingediend. Bij de beslissing op het verzoek dient rekening te worden 
gehouden met zowel het belang van de betreffende werknemer als met het 
belang van de werkgever respectievelijk van de overige werknemers werk-
zaam binnen de afdeling. Met het belang van de overige werknemers wordt in 
beginsel slechts rekening gehouden indien en voor zover hun wensen tijdig 
zijn ingediend. 
 

13.5. Collectieve snipperdagen 
Ten laatste in november voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar en in 
overleg met de ondernemingsraad, kan de werkgever vanaf 1 januari 2007, 
over een periode van 5 jaar, gemiddeld drie werkdagen aanwijzen als 
collectief  geldende snipperdagen, voor alle werknemers van een afdeling of 
de locatie. 
De werknemer is verplicht deze dagen in vakantie-uren op te nemen en het 
daartoe benodigde aantal vakantie-uren te reserveren. 
Collectieve snipperdagen onderscheiden zich niet van andere vakantiedagen, 
behoudens voor wat betreft de verplichtende aanwijzing door de werkgever. 
 

13.6. Opname vakantie bij bijzondere gebeurtenissen 
In de hierna genoemde voorzienbare gevallen heeft de werknemer het recht 
om tot de daarbij aangegeven tijd vakantie (of verlof) op te nemen, ook indien 
de bedrijfsomstandigheden dit normaliter niet zouden toelaten, mits hij de 
werkgever hiervan tijdig in kennis stelt:  
a. 0,5 dag bij aantekening van zijn huwelijk; 
b. 2 dagen bij zijn huwelijk; 
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c. 1 dag bij huwelijk van zijn kind, pleegkind, kleinkind, broer, zuster, 
ouder, schoonouder, zwager of schoonzus; 

d. 1 dag bij het 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijk van de werknemer zelf, 
van zijn ouders, schoonouders of grootouders; 

e. 1 dag bij bevalling van zijn echtgenote; 
f. 1 dag bij het 25-, 40- of 50-jarig dienstjubileum van de werknemer zelf, 

van zijn echtgenote, van ouders, schoonouders of grootouders; 
g. 1 dag bij zijn verhuizing.  
h. voor de viering van een voor hem belangrijke godsdienstige feestdag, 

voor zover niet reeds genoemd in artikel 11 
 

13.7. Ziekte tijdens vakantie 
Indien tijdens opgenomen vakantie de werknemer buiten diens opzet ziekte of 
ongeval overkomt, behoudt hij het recht op de gemiste vakantie-uren, mits er 
sprake is van controleerbare arbeidsongeschiktheid en de  geldende controle-
voorschriften zijn nageleefd. 
 

13.8. Bijzonder verlof en vakantie 
Indien een niet-voorzienbare gebeurtenis als genoemd in artikel 12.3. zich 
voordoet tijdens opgenomen vakantiedagen en de vakantie daarvoor is 
onderbroken, behoudt de werknemer het recht op gemiste vakantiedagen tot 
een maximum van het aantal dagen waarop de werknemer recht heeft op 
bijzonder verlof. 
 

13.9. Verjaring 
Vakantierechten die niet zijn opgenomen binnen vijf jaar na afloop van het 
vakantiejaar waarin ze zijn verworven, vervallen. 
 

13.10. Indien en voor zover het noodzakelijk is om – bij einde van een dienstverband 
– vast te stellen wat de waarde is van een vakantie uur zal artikel 14.10 
overeenkomstig worden toegepast. Uitgangspunt blijft echter dat 
vakantietegoeden worden opgemaakt voor einde van het dienstverband. 
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Artikel 14  Verlof 
 
 

14.1. Algemeen 
14.1.1. Naast de vakantierechten overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, verwerft 

de werknemer over de tijd dat hij in dienst van de werkgever werkzaam is 
verlofrechten overeenkomstig het bepaalde in dit artikel. 
 

14.1.2. Verlofrechten zijn geen vakantierechten als bedoeld in art. 7: 634 e.v. BW. 
 

14.1.3. Verlofrechten worden toegekend in uren (rekenkundig afgerond op twee 
decimalen). 
Alle verlofrechten worden door de werkgever geboekt op een verlofrekening 
op naam van de werknemer. 
 

14.1.4. Het verlofjaar is gelijk aan het kalenderjaar 
 

14.1.5 Van verlofrechten kan gebruik worden gemaakt door inroosteren, 
incidenteel aanwijzen, opnemen en verkopen.  
 

14.2.  Omvang verlofrecht 
14.2.1. Het verlofrecht bedraagt per verlofjaar 160 uur voor een voltijds werknemer.  

 
14.2.2. Bij wijziging van omstandigheden in de loop van het verlofjaar die van belang 

zijn voor de toepassing van 14.2.1. zal het in 14.3. bepaalde op 
overeenkomstige wijze worden toegepast. 
 

14.3. In/uitdiensttreding in de loop van het verlofjaar 
De in een verlofjaar op te bouwen verlofrechten worden aan het begin van het 
verlofjaar als voorschot op de verlofrekening geboekt. 
Degene die na 1 januari in dienst treedt of vóór 31 december de dienst verlaat, 
heeft dat jaar recht op een aantal verlofuren dat wordt bepaald in 
evenredigheid tot het aantal kalenderdagen dat hij in dat jaar in dienst is. Het 
aantal verlofuren wordt naar boven afgerond op hele uren. 
 

14.4. Opbouw verlof bij arbeidsongeschiktheid 
Bij volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid vindt bij een 
aaneengesloten ziekteperiode van 3 maanden of meer geen opbouw van 
verlofrechten meer plaats.  
 

14.5. Inroosteren van verlof 
14.5.1 De werkgever kan het initiatief nemen om de uren van de werknemer op te 

nemen in een rooster. Dergelijke roosters gelden vervolgens voor 
onbepaalde tijd. Eenmaal per jaar zal de werkgever de roosters van alle 
werknemers in een afdeling of team opnieuw beoordelen en wijzigingen 
voorstellen om e.e.a. beter op elkaar af te stemmen.  
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14.5.2. Ook de werknemer kan initiatief nemen om zijn uren op te nemen in een 

rooster en eenmaal per jaar voorstellen doen voor aanpassing van zijn 
rooster. De werkgever zal daaraan meewerken voorzover dit past in het 
belang van de afdeling.  

 
14.5.3 De werkgever is verplicht om (tenminste eenmaal per jaar) met werknemer 

overleg te voeren over het aantal in te roosteren uren en het daarbij te 
hanteren rooster. In de afweging van de belangen van de individuele 
werknemer en die van de werkgever, prevaleert het belang van de 
werkgever. 

 
14.5.4 Indien werkgever en werknemer het samen niet eens worden over het 

rooster, neemt de werkgever in overleg met de werknemer het uiteindelijke 
besluit. 

 
14.5.5 Tenminste twee maanden vóór ingangsdatum van het rooster zal het 

rooster ter toetsing worden aangeboden aan de OR. Indien de OR tot de 
conclusie komt dat het overleg zoals bedoeld in 14.5.3. niet heeft 
plaatsgevonden of concludeert dat het belang van de werkgever in dat 
overleg onvoldoende is aangetoond, heeft de betrokken (voltijds) 
werknemer recht op 216 uur verlof in dat jaar.  

 
14.6 Nadere regelgeving met betrekking tot roosters 

 
14.6.1. Uitsluitend cyclische roosters zijn toegestaan. De minimale lengte van een 

cyclus bedraagt 1 week, de maximale lengte van een cyclus bedraagt een 
kwartaal. Een kwartaal is gedefinieerd als een periode van 3 maanden of 
13 weken.  

 
14.6.2. Het verlof dient zodanig te worden ingeroosterd, dat als gevolg daarvan 

tenminste een halve vrije dag ontstaat in het rooster.  
 

14.6.3. Het maximaal aantal normatief te werken uren per dag in een rooster is 9 
uur. Conform het reglement Variabel Werken wordt er dan tenminste 8 uur 
en ten hoogste 10 uur op een dag gewerkt.  

 
14.6.4 Per jaar zullen niet meer verlofuren in het rooster worden verwerkt dan de 

werknemer op jaarbasis verwerft, inclusief het extra verlof zoals bedoeld in 
artikel 14.6.7.  

 
14.6.5. Verlofuren die in het rooster van de werknemer zijn verwerkt hebben 

dezelfde status als alle andere uren buiten dat rooster. 
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14.6.6. Voor voltijdsmedewerker geldt dat het aantal in te roosteren verlofuren 

tenminste 96 uur op jaarbasis omvat. Voor de deeltijd medewerker geldt dat 
het aantal in te roosteren verlofuren tenminste 50% van het voor hem 
geldende verlofrecht omvat, echter met een minimum van 60 uur op 
jaarbasis.  

 
14.6.7. Voor elk verlofuur dat in het rooster van de werknemer is verwerkt heeft de 

werknemer recht op extra verlof. Deze worden hem toegekend door het 
totaal aantal ingeroosterde uren te delen door 1,35. Het aldus verkregen 
aantal (netto) verlofuren wordt verrekend met het verlofrecht van die 
medewerker voor  dat jaar. 

 
14.6.8. De werkgever kan incidenteel aan de werknemer verzoeken toch te komen 

werken op een moment dat hij roostervrij is. In dat geval wordt direct in 
overleg een vervangende roostervrije dag vastgesteld. Het werken op een 
roostervrije dag zal niet beschouwd worden als een vorm van overwerk 
tenzij betreffende roostervrije dag een zondag of een feestdag betreft.  

  
14.7.     Opnemen van verlof 
14.7.1 Het opnemen van verlofrechten dient door de werknemer zo tijdig mogelijk 

te worden aangevraagd opdat zowel met de belangen van het bedrijf als 
met de belangen van de werknemer rekening kan worden gehouden, 
onverminderd het bepaalde in artikel 13.6. 
Verlofrechten kunnen worden opgenomen in dag(del)en en in uren. 

 
14.7.2. Voor het voldoen aan het in artikel 13.4.3. gestelde kunnen ook 

verlofrechten worden opgenomen. 
 

14.7.3. Indien een werknemer ziek is op een opgenomen (niet 
ingeroosterde)verlofdag, dan wordt, mits de werknemer zich houdt aan de 
bij de werkgever geldende voorschriften bij arbeidsongeschiktheid, het 
betreffende aantal verlofuren weer bijgeschreven op de verlofkaart. 

 
 

14.8. Kopen van verlof 
14.8.1. De werknemerkan - in overleg met de werkgever en indien de 

bedrijfsomstandigheden dit toelaten- aan de werkgever vragen om verlof bij te 
kopen tot een maximum van 80 uren per verlofjaar, ongeacht het tegoed aan 
verlofrechten. De werkgever is niet verplicht om aan een dergelijk verzoek te 
voldoen. 
 

14.8.2. Onverminderd het bepaalde in 14.8.1. kan de werknemer met ingang van de 
eerste van de maand volgend op de maand waarin hij de leeftijd van 60 jaar 
bereikt extra verlof kopen tot een maximum van 80 uur. 
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14.8.3. Voor verlof dat men wenst te kopen, wordt vooraf in overleg de datum van 
opname vastgesteld. 
 

14.8.4. Per door de werknemer gekocht verlofuur zal inhouding plaatsvinden ter 
hoogte van de in 14.10. aangegeven waarde. 

 
14.9. Verkopen van verlof 
14.9.1. Verlofrechten die door de werknemer zijn verworven en waarvan vaststaat dat 

zij niet door de werkgever in het rooster van de werknemer zullen worden 
ingezet, kunnen, door de werknemer aan de werkgever in verkoop worden 
aangeboden. De werkgever is niet verplicht van dit aanbod gebruik te maken. 
Het verkoopaanbod dient ten minste twee maanden voor de gewenste maand 
van uitbetaling te worden gedaan. 
 

14.9.2. De werkgever kan de werknemer verzoeken verlofrechten die niet in het 
rooster van de werknemer worden ingezet aan de werkgever te verkopen. De 
werknemer is niet verplicht aan dit verzoek te voldoen. 
 

14.9.3 Per aan de werkgever verkocht verlofuur zal uitbetaling plaatsvinden ter 
hoogte van de in 14.10. aangegeven waarde. 
 

14.9.4. Het aantal per kalenderjaar door de werknemer verkochte verlofuren minus 
gekochte verlofuren wordt geregistreerd. Het totaal aan geregistreerde 
verlofuren tot het kalenderjaar waarin de werknemer 60 jaar wordt geldt als 
maximum voor het recht volgens artikel 14.8.2. 
 

14.10. Waarde verlofuur 
De waarde van een verlofuur bedraagt 1,08 x (0,63 % van het 
maandinkomen). Daarbij is het voor de werknemer in de maand van 
afrekening geldende maandinkomen bepalend, zonder rekening te houden 
met het toepasselijke deeltijdpercentage. 
 

14.11. Verjaring 
14.11.1. Het aan het einde van het verlofjaar resterende saldo aan verlofuren gaat mee 

naar het volgende jaar.  
 

14.11.2. Indien en voor zover het saldo aan verlofuren aan het einde van enig verlofjaar 
driemaal het op basis van 14.2.1. in het volgende verlofjaar te verwerven 
aantal verlofuren overtreft, vindt uitbetaling plaats met de eerstvolgende 
salarisbetaling volgens de waarde zoals aangegeven in 14.10., tenzij sprake is 
van een situatie als bedoeld onder 14.11.4. Indien de werknemer aannemelijk 
kan maken dat verlofrechten drie jaar zijn blijven staan, kan alsdan worden 
afgerekend. 
 

14.11.3. Indien een werknemer in de loop van het verlofjaar overgaat naar een situatie 
waarin de werknemer jaarlijks minder verlofuren opbouwt, dan wordt direct bij 
de overgang 14.11.2. overeenkomstig toegepast.  
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14.11.4. Op verzoek van de werknemer kan, in overleg met de werkgever, tot maximaal 

vijf maal het jaarvolume aan verlofrechten worden gespaard voor 
verlofdoeleinden. 
 

 



 

 
 

 
 
 Collectieve Arbeidsovereenkomst bioMérieux Boxtel 1 januari 2008 

38

 
Artikel 15 Flexibele uittreding  

 
  
 

15.1. Een werknemer met een dienstverband voor onbepaalde tijd, en 58 jaar of 
ouder op 1 januari 2008, heeft het recht om tussen 60 en 62 jaar vervroegd uit 
dienst te treden of in deeltijd te gaan werken. 
De werknemer kan van dit recht slechts gebruik maken onder de volgende 
voorwaarden: 
 

15.2. Het verzoek tot vervroegde uitdiensttreding moet schriftelijk aan de werkgever 
worden gedaan, 
- 3 maanden vóór de gewenste ingangsdatum bij volledige uitdiensttreding; 
- 6 maanden vóór de gewenste ingangsdatum bij gedeeltelijke uitdienst-

treding. 
 

15.3. Bij volledige vervroegde uitdiensttreding wordt het dienstverband beëindigd en 
de arbeidsovereenkomst verbroken, waarna de werknemer de status van 
gepensioneerde heeft.  
 

15.4. Bij gedeeltelijke vervroegde uitdiensttreding wordt de arbeidsovereenkomst 
gewijzigd in een deeltijdovereenkomst voor de resterende arbeidsduur, met 
dienovereenkomstige rechten en plichten. 
 

15.5. Gedeeltelijke vervroegde uitdiensttreding geschiedt in overleg met de 
werkgever, waarbij: 
de resterende arbeidsduur ten minste 40% dient te bedragen van de geldende 
arbeidsduur voor overigens vergelijkbare werknemers in volledige dienst van 
de werkgever; 
- de resterende arbeidsduur op verantwoorde wijze ten dienste van de 

onderneming moet kunnen worden aangewend, wat plaatsing in een ander 
rooster en/of in een andere functie tot gevolg kan hebben; 

- de werkgever beslist over de inroostering van de resterende arbeidsduur, 
rekening houdend met redelijke belangen van de werknemer; 

- werkgever en werknemer er naar streven om middels afspraken de gehele 
periode vanaf 60-jarige leeftijd tot aan (pré)pensionering te overzien. 
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Artikel 16  Inkomen bij arbeidsongeschiktheid  
16.1. Algemeen 
16.1.1. Onder oorspronkelijk jaarinkomen wordt voor de toepassing van dit artikel 

verstaan: een jaarinkomen dat gelijk is aan hetgeen normaliter bij 
ongewijzigde omstandigheden de functie betreffende voor de werknemer 
zonder arbeidsongeschiktheid zou gelden bij arbeid volgens het rooster zoals 
dat direct voorafgaande aan de arbeidsongeschiktheid gedurende langere tijd 
van toepassing was. 
 

16.1.2. Onder ploegendienst worden voor de toepassing van dit artikel alle 
dienstroosters begrepen waarvoor de werknemer een dienstroostertoeslag 
ontvangt. 
 

16.2. Periode voorafgaand aan arbeidsongeschiktheidsuitkering 
16.2.1. Binnen de onderneming is, in overleg met de ondernemingsraad, een 

verzuimbeleid geformuleerd. Dit beleid is enerzijds gericht op preventie van 
verzuim en anderzijds op vroegtijdige reïntegratie. Ter ondersteuning van dit 
beleid zijn, eveneens in overleg met de ondernemingsraad, 
controlevoorschriften opgesteld.  
 

16.2.2. De werkgever is bevoegd een werknemer die zich niet houdt aan de in de 
onderneming van de werkgever geldende controlevoorschriften bij ziekte een 
sanctie op te leggen, mits de volgende bepalingen in acht worden genomen. 
 
a. Ingeval van te late ziekmelding bestaat de sanctie in een waarschuwing 

indien een werknemer zich hieraan voor het eerst schuldig maakt. Bij de 
tweede en elke volgende overtreding binnen 12 maanden na de eerste 
overtreding bestaat de sanctie in een boete ter hoogte van 100 % van het 
inkomen vanaf de eerste dag waarop wegens ziekte niet is gewerkt tot de 
datum van ziekmelding. 

 
b. Ingeval één of meer van de overige voorschriften niet in acht wordt 

genomen bestaat de sanctie in een waarschuwing indien een werknemer 
zich hieraan voor de eerste keer schuldig maakt. Voor de 2e overtreding 
bestaat de sanctie in een boete ter hoogte van 50 % van het inkomen over 
de dagen van overtreding. Voor de 3e en elke volgende overtreding 
binnen 12 maanden na de eerste overtreding bestaat de sanctie in een 
boete ter hoogte van 100 % van het inkomen over de dagen van 
overtreding. 

 
c. Alvorens de werkgever een sanctie oplegt, meldt hij schriftelijk en gemoti-

veerd zijn voornemen daartoe aan de werknemer. De werknemer krijgt 
tenminste een week de gelegenheid om mondeling of schriftelijk te 
reageren op dit voornemen. Na de reactie van de werknemer maar in 
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ieder geval na het verstrijken van genoemde termijn deelt de werkgever 
zijn besluit aan de werknemer mee. 

 
d. De sub c bedoelde aanzegging van de werkgever tot het opleggen van 

een sanctie dient plaats te vinden binnen twee weken nadat de werkgever 
bekend werd met de overtreding. 

 
16.2.3. De werkgever rapporteert jaarlijks aan de ondernemingsraad over de op grond 

van dit artikel opgelegde sancties. Daarin wordt aangegeven welke sancties 
zijn opgelegd en met welke frequentie, gespecificeerd naar overtreding en met 
vermelding van het aantal werknemers dat de betreffende sanctie opgelegd 
heeft gekregen. 
 

16.3. Reïntegratie periode 
 
16.3.1. Algemeen 

De werkgever hecht groot belang aan vroegtijdige reïntegratie van (deels) 
arbeidsongeschikte werknemers. De werkgever zal zich er toe inspannen om 
aan de betrokken werknemer op een passend niveau (vervangend) werk aan 
te bieden. De medewerker die hieraan binnen de gegeven mogelijkheden 
meewerkt, heeft recht op een aanvulling (ABIA) op het basisinkomen bij 
arbeidsongeschiktheid (BIA). De medewerker die op basis van het advies van 
de bedrijfsarts volledig arbeidsongeschikt is voor alle werkzaamheden en de 
medewerker waarvoor de werkgever geen vervangend werk kan aanbieden op 
een passend niveau heeft ook recht op deze aanvulling (ABIA) De 
medewerker die, binnen de gegeven mogelijkheden, niet (volledig) meewerkt 
aan het invulling geven aan (vervangend) werk heeft geen recht op een 
aanvulling. 
 

16.3.2. Gedurende een periode van langdurige arbeidsongeschiktheid, kan er 
sprake zijn van: 

- Basisinkomen tijdens arbeidsongeschiktheid (BIA) volledig voor 
rekening werkgever met een aanvulling (ABIA) zoals bedoeld in 
16.3.1. (Zie in de matrix onder A) 

- een uitkering krachtens de IVA met bovenwettelijke aanvulling 
(BA) (Zie in de matrix onder B)  

- basisinkomen tijdens arbeidsongeschiktheid (BIA) volledig voor 
rekening werkgever met een aanvulling (ABIA) een en ander als 
gevolg van een in het kader van de WGA vastgesteld percentage 
lager dan 35 %. (matrix C) 

- een uitkering krachtens de WGA met een aanvulling (ABIA) als 
gevolg van een in het kader van de WGA vastgesteld percentage 
tussen 35 % en 80 % met een arbeidscapaciteit van groter of 
gelijk aan 50 %. (matrix D) 

- een uitkering krachtens de WGA met een aanvulling (ABIA) als 
gevolg van een in het kader van de WGA vastgesteld percentage 
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tussen 35 % en 80 % met een arbeidscapaciteit van kleiner dan 50 
%. (matrix E) 

 
16.3.3. Het totaal aan uitkeringen dat wordt gedaan in het kader van artikel 16.3.2. is 

te beschouwen als normaal inkomen. 
 
BIA Basisinkomen bij arbeidsongeschiktheid 
ABIA Aanvulling basisinkomen bij arbeidsongeschiktheid 
BA Bovenwettelijke aanvulling 
IVA Inkomensvoorziening volledige arbeidsongeschiktheid 
WGA Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten 
 

16.3.4. Matrix 
 Over de eerste 4 jaren van arbeidsongeschiktheid zijn de uitkeringen zoals 

bedoeld in 16.3.2. als volgt (uitgedrukt in een percentage van het 
oorspronkelijke jaarinkomen): 

 
Periode AO 0 t/m 6 mnd 7 t/m 12 mnd 13 t/m 18 mnd 19 t/m 24 mnd 3e jaar 4e jaar 

Soort   BIA + ABIA BIA + ABIA BIA + ABIA BIA + ABIA BIA + ABIA 

inkomen of BIA ABIA IVA + BA IVA + BA IVA + BA IVA + BA IVA + BA 

uitkering         WGA+BIA+  ABIA WGA+BIA+  ABIA 

             
             
             
             

Situatie             
             

A  100 0 90 10 85 15 80 20         
B 100 0 70 30 70 30 70 30 70 10 70 10
C                 80 15 80 10
D                 80 10 80 5
E                 80 10 80 0
                     

           5e jaar 

A  Situatie in de eerste 2 jaar, voor zover geen zekerheid is over WGA    
B Arbeidsongeschiktheid met IVA na minimaal 6 en maximaal 24 maanden Einde contract 
C Arbeidsongeschiktheid met WGA < 35 %     16.3.4. Min 90 % 
D Arbeidsongeschiktheid met 35 % < WGA < 80 % en arbeidscapaciteit >= 50 % 16.3.4. Min 85 % 
E Arbeidsongeschiktheid met 35 % < WGA < 80 % en arbeidscapaciteit < 50 % Artikel 16.5. 

 
 
16.3.5. Situatie na het 4e jaar van arbeidsongeschiktheid 

Van de werknemer in de categorie B van de matrix zal het arbeidscontract 
worden ontbonden aan het einde van het 4e jaar. Voor de werknemer in de 
categorie E geldt dat definitieve reïntegratie zal plaatsvinden conform hetgeen 
is bepaald in (huidig) artikel 16.5. Voor de werknemer in categorie C van de 



 

 
 

 
 
 Collectieve Arbeidsovereenkomst bioMérieux Boxtel 1 januari 2008 

42

matrix geldt dat artikel 16.3.6. na het 4e jaar van toepassing is echter met een 
minimum van 90 %. Voor de werknemer in categorie D van de matrix geldt dat 
artikel 16.3.6. na het 4e jaar van toepassing is echter met een minimum van 85 
%. 
  

16.3.6. Indien een werknemer als gevolg van beperkingen of verminderde validiteit 
zijn oorspronkelijke functie niet meer kan vervullen en er om die reden 
aanpassingen in zijn functie worden gedaan, kan door de werkgever – in 
afwijking van wat bepaald is in artikel 6 – naar redelijkheid een jaarsalaris 
worden vastgesteld. Hierbij zal rekening worden gehouden met eventuele 
uitkeringen krachtens sociale verzekeringswetgeving. Voor zover een 
werknemer tijdens het dienstverband met de werkgever arbeidsgehandicapt is 
geworden, geschiedt de vaststelling van het jaarsalaris desgewenst in overleg 
met zijn vakvereniging. 
 

16.4. IVA garantieregeling 
16.4.1. De werknemer uit categorie B van de matrix van 16.3.4. die bij aanvang van 

de arbeidsongeschiktheid 56 jaar of ouder is zal na het 4e jaar zijn inkomen 
behouden uiterlijk tot aan de voor hem geldende pensioenleeftijd 

 
16.4.2. Het in 16.4.1. bedoelde inkomen zal worden geïndexeerd conform de 

aanpassingen van ingegane pensioenen volgens de bij de werkgever 
geldende pensioenregeling.  

 
16.5. Procedures rond reïntegratie  

 
16.5.1 Aan de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer kan een aanbod worden 

gedaan voor een functie in het kader van reïntegratie volgens de Wet 
verbetering Poortwachter. Een dergelijk aanbod zal steeds en gelijktijdig  
schriftelijk worden bevestigd. Bij de werkgever berust een inspannings-
verplichting een dergelijk aanbod eerst voor een interne functie te doen 
alvorens een functie extern wordt aangeboden. 

 
16.5.2 Indien reïntegratie plaats vindt via plaatsing in een functie in het bedrijf van de 

werkgever (interne reïntegratie),  zijn de bepalingen van dit artikel 16 van 
overeenkomstige toepassing. 
 
In het geval reïntegratie plaats vindt via plaatsing in een functie buiten het 
bedrijf van de werkgever (externe reïntegratie), dan is er in eerste aanleg, 
gedurende een periode van maximaal 6 maanden, sprake van detachering 
onder instandhouding van het dienstverband met de werkgever.   
 
Indien het dienstverband van de werknemer eindigt doordat de externe 
reïntegratie wordt vervolgd door een dienstverband (al dan niet in het kader 
van de reïntegratie) elders, dan wordt een eventuele inkomensachteruitgang 
gecompenseerd voor zover de termijnen van de aanvullingen ingevolge dit 
artikel 16 nog niet zijn verstreken. De compensatie is gelijk aan het verschil 
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tussen het nieuwe inkomen van de werknemer en het inkomen dat ingevolge 
artikel 16.3.2. respectievelijk 16.3.4. (categorie E) door de werknemer zou zijn 
genoten. De compensatie zal maximaal gelijk zijn aan het bedrag van de 
aanvullingen waarop de artikelen 16.3.2. en 16.3.4. (categorie E) aanspraak 
geven. 
 

16.6. Slotbepalingen 
16.6.1. Vorderingen uit hoofde van sociale verzekeringen op wettelijke 

uitvoeringsorganen worden, voor zolang het netto jaarinkomen door de 
werkgever wordt doorbetaald dan wel voor zolang de werkgever aan de 
werknemer een inkomensaanvulling verstrekt, door de werknemer aan de 
werkgever overgedragen. 
 

16.6.2. Indien de sociale verzekeringsuitkeringen vermindering ondergaan als gevolg 
van handelingen van of het nalaten van handelingen door de (ex)werknemer, 
worden de sociale verzekeringsuitkeringen steeds geacht onverminderd door 
de (ex)werknemer te zijn genoten. 
Bedoelde verminderingen van de sociale verzekeringsuitkeringen leiden 
bijgevolg zonder enige beperking tot overeenkomstige vermindering van door 
de werkgever op basis van dit artikel te verstrekken inkomensaanvullingen. 
 

16.6.3. Indien de werkgever ter zake van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer 
tegen een of meer derden een vordering tot schadevergoeding kan doen 
gelden, zal de werknemer de daartoe benodigde informatie verstrekken. Indien 
de werknemer zijn medewerking daartoe weigert, heeft hij geen recht op de in 
dit artikel 16 genoemde aanvullingen. 
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Artikel 17 Pensioen 

 
17.1 Algemeen 

 
17.1.1. In het bedrijf van de werkgever bestaat een pensioenregeling, die is 

vastgelegd in de pensioenreglementen. Iedere werknemer, tenzij anders 
bepaald in de pensioenregeling, neemt deel aan deze regeling met 
inachtneming van het gestelde in de pensioenreglementen. 
 

17.1.2. Voor werknemers geboren vóór 1 januari 1950 en in dienst vóór 1 januari 2006 
is een ander pensioenreglement van toepassing dan voor de overige 
werknemers, gebaseerd op een pensioenleeftijd van 62 jaar.  
 

17.1.3. De werkgever zal zijn toestemming aan reglementswijzigingen, alsmede aan 
andere goedkeuringsbesluiten die de rechten van de deelnemers en gewezen 
deelnemers beïnvloeden, niet geven dan in overleg met de vakverenigingen. 
 

17.1.4. De pensioenverzekering van de werknemers wordt door de werkgever 
ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij. Dit pensioencontract met de 
verzekeraar alsmede het Service Level Agreement wordt door de werkgever 
niet aangegaan zonder instemming van de vakverenigingen. De werkgever zal 
zijn toestemming aan wijzigingen in die overeenkomsten niet geven dan in 
overleg met de vakverenigingen.  
 

17.1.5.  De werkgever zal aan de vakverenigingen inzicht geven in de regeling van de 
premieverdeling voor de pensioenverzekering. De werkgever zal zijn 
instemming aan wijzigingen in de premieverdeling niet geven dan in overleg 
met de vakverenigingen.  
 

17.1.6.  De werkgever zal jaarlijks de vakverenigingen op de hoogte houden van de 
gang van zaken rond de pensioenverzekering. 
 

17.1.7 Er is een pensioencommissie, samengesteld uit de verschillende relevante 
geledingen waaronder begrepen gepensioneerden, die een aantal van de in 
dit lid genoemde taken kan behartigen. Partijen bij deze CAO stellen het 
reglement met daarin werkwijze en bevoegdheden van deze commissie vast. 
 

17.2. Pensioenopbouw  
17.2.1. Bepalend voor de opbouw van ouderdomspensioen zijn met name het (vaste) 

jaarinkomen, bijzondere beloningen ex artikel 9, de resultaatdeling (artikel 23) 
en (ver)koop van verlofdagen (artikel 14).  
Beloningen in natura en uitkeringen die hoofdzakelijk worden verstrekt ter 
vergoeding van kosten kunnen nooit grondslag vormen voor enige 
pensioenopbouw.  
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17.2.2. Volgens het geïndexeerd middelloon systeem wordt pensioen opgebouwd tot 
het bedrag van de opbouwgrens. Vanaf het bedrag van de opbouwgrens wordt 
pensioenopbouw bereikt volgens het beschikbare premiesysteem.  
De beschikbare premie, gebaseerd op het pensioenreglement, wordt 
toegekend volgens onderstaande staffels.  
Staffel 1: Van toepassing op werknemers geboren vóór 1 januari 1950 en in 
dienst  voor 1 januari 2006. Hun pensioenleeftijd is 62 jaar. 

  
 
leeftijdsklasse 
 

 
Beschikbare premie 

< 25 jaar 5.2 % 
25 t/m 29 6.3 % 
30 t/m 34 7.7 % 
35 t/m 39 9.4 % 
40 t/m 44 11.4 % 
45 t/m 49 14.0 % 
50 t/m 54 17.2 % 
55 t/m 59 21.4 % 
60 t/m 61 25.1 % 

 
Staffel 2: Van toepassing op werknemers geboren op of na 1 januari 1950.  
Hun pensioenleeftijd is 65 jaar. 

  
 
leeftijdsklasse 
 

 
Beschikbare premie 

15 t/m 19  3.6 % 
20 t/m 24  4.2 % 
25 t/m 29 5.1 % 
30 t/m 34 6.2 % 
35 t/m 39 7.6 % 
40 t/m 44 9.2 % 
45 t/m 49 11.4 % 
50 t/m 54 14.0 % 
55 t/m 59 17.4 % 
60 t/m 64 21.9 % 

 
 Herijking van de beschikbare premies kan eenmaal per vijf jaar plaatsvinden, 

rekening houdend met waarderingsgrondslagen van de pensioenuitvoerder. 
  
17.2.3. De hoogte van de opbouwgrens wordt vastgesteld door CAO-partijen. Het 

bedrag van de opbouwgrens dat geldt voor het volgende kalenderjaar is gelijk 
aan het op 1 oktober geldende maximum (100 %-niveau) van salarisgroep 57. 
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17.3. Werknemersbijdrage in de premie 
17.3.1. De werknemer is een inkomensafhankelijke bijdrage in de pensioenpremie 

verschuldigd. Deze bedraagt 3 % van het inkomen dat voor pensioenopbouw 
in aanmerking komt minus de volgens de pensioenregeling geldende 
franchise.  

 
17.3.2. Voor de verplichte verzekering van - ANW vervangend - tijdelijk 

nabestaandenpensioen wordt de nominale premie (per 1 januari 2002 gesteld 
op EUR 6,80 per maand) aan werknemers berekend ongeacht het voor de 
werknemer geldende deeltijdpercentage. 

 (ANW = Algemene Nabestaanden Wet) 
 
17.3.3. De bijdrage van 17.3.1. en de nominale premie van 17.3.2. worden 

ingehouden bij de maandelijkse salarisbetaling. 
 
17.4. Pensioen spaarmodule 

De pensioenregeling bevat tevens een spaarmodule, een individuele spaar-
mogelijkheid voor een aanvulling op het pensioen en/of om, vanaf 60-jarige 
leeftijd, eerder met pensioen te gaan. 
 

17.4. Pensioen spaarmodule 
De pensioenregeling bevat tevens een spaarmodule, een individuele spaar-
mogelijkheid voor een aanvulling op het pensioen. Deze spaarmodule zal in 
een reglement nader worden vormgegeven op basis van de fiscaal toelaatbare 
ruimte voor pensioenopbouw. 
 

17.5. Overgangsregelingen  
Voor werknemers die reeds op 31 december 2000 in dienst waren, zijn in 
verband met de per 1.1.2001 gewijzigde pensioenregeling de hierna 
genoemde overgangsregelingen getroffen, die als bijlage in de CAO zijn 
opgenomen. 
- Overgangsregeling voortzetting pensioenopbouw geboortejaren vóór 1966 

(Bijlage VII); 
- Overgangsregeling VUT compensatie (Bijlage VIII) 
- Spaarbijdragen (Artikel 8.a.) 
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17.6. Nabetalingtoeslag 

Ex-werknemers aan wie na beëindiging van hun dienstverband nabetalingen 
worden gedaan die normaliter van invloed zijn op pensioenopbouw, hebben 
recht op een nabetalingtoeslag conform onderstaande tabel, tenzij de 
nabetalingen alsnog in de pensioengrondslag worden opgenomen. 

 
 
leeftijdsklasse 
op moment va
uitdiensttreding 
 

 
Nabetalingtoeslag 
 

< 25 jaar 2.0 % 
25 t/m 29 3.5 % 
30 t/m 34 5.0 % 
35 t/m 39 6.5 % 
40 t/m 44 8.5 % 
45 t/m 49 11.0 % 
50 t/m 54 14.5 % 
55 t/m 59 18.5 % 
60 jr en ouder 23.0 % 

 
 

17.7. Pensioneringscursus 
De mogelijkheid bestaat om in het jaar, voorafgaande aan de pensionering, 
maximaal vijf dagen betaald verlof op te nemen, voor het bijwonen van een 
cursus ter voorbereiding op de pensionering. 
 



 

 
 

 
 
 Collectieve Arbeidsovereenkomst bioMérieux Boxtel 1 januari 2008 

48

 
Artikel 18 Sociaal verslag 

 
18.1. Ter uitvoering van artikel 31 b van de Wet op de Ondernemingsraden zal de 

werkgever jaarlijks een sociaal verslag uitbrengen, waarin de uitgangspunten 
van het beleid en de feitelijke gegevens ter beoordeling staan vermeld. 
 

18.2. Hierin zal tevens aandacht besteed worden aan het milieubeleid. 
 

18.3. Dit verslag zal op verzoek aan de werknemers worden verstrekt, alsmede aan 
de vakverenigingen. 
 
 



 

 
 
 
 

 Collectieve Arbeidsovereenkomst bioMérieux Boxtel 1 januari 2008  

49

Artikel 19 Inzetbaarheid en arbeidsmarktkansen: behoud en ontwikkeling 
 

19.1. Algemeen 
19.1.1. Voortbestaan van de onderneming vraagt om voortdurende aanpassing aan 

veranderingen in de sociale, economische en technologische omgeving. Dit 
betekent dat elke actuele situatie binnen de onderneming per definitie tijdelijk 
is. Werkgever en werknemer dienen zich doorlopend van deze tijdelijkheid 
bewust te zijn en te anticiperen op mogelijke veranderingen door voortdurende 
aandacht voor de inzetbaarheid van de werknemer binnen de onderneming en 
de kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt.   

 
19.1.2. Inzetbaar is de werknemer die beschikt over op de arbeidsmarkt (binnen en 

buiten de onderneming) verlangde kennis, vaardigheden en werkhouding voor 
arbeid met een inkomensniveau gelijk aan zijn actuele inkomensniveau. 

 
19.2. Taken en verantwoordelijkheden  
19.2.1. Werkgever en werknemer dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor 

behoud en ontwikkeling van de inzetbaarheid van de werknemer en zijn 
kansen op de arbeidsmarkt. 

 
19.2.2. De werkgever ondersteunt de werknemer door periodiek met de werknemer 

zijn functioneren, inzetbaarheid en arbeidsmarktkansen te bespreken, hem te 
adviseren en zonodig faciliteiten te verlenen en geeft daarbij bijzondere 
aandacht aan werknemers in de laagste functiegroepen met een 
achterstandspositie.  

 
19.2.3. De werkgever waarborgt dat de overeengekomen arbeid, de omstandigheden 

waaronder deze wordt verricht en de wijze waarop zij is georganiseerd de 
inzetbaarheid van de werknemer niet schaden. 

 
19.2.4. De werkgever waarborgt dat leidinggevenden over voldoende bekwaamheid 

beschikken om de onder 19.2.2. bedoelde steun aan de werknemer te 
verlenen, daarbij zonodig terzijde gestaan door deskundigen.  

 
19.2.5. De werkgever bespreekt ten minste eenmaal per jaar met elke werknemer de 

ontwikkeling in zijn functioneren en inzetbaarheid in het licht van persoonlijke 
omstandigheden en ambities, ontwikkelingen op het vakgebied van de 
werknemer, in de onderneming en op de arbeidsmarkt. 

 Afspraken die in dit gesprek worden gemaakt, worden schriftelijk vastgelegd 
waarbij de afspraken gericht op behoud en ontwikkeling van de inzetbaarheid 
het karakter van een op de werknemer afgestemd ontwikkelingsplan dragen.  

 
19.2.6. De werkgever informeert ten minste eenmaal per jaar de Ondernemingsraad 

over het aantal gevoerde gesprekken, per afdeling en functieniveau. 
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19.3. Faciliteiten 
19.3.1. De werknemer kan zich met betrekking tot behoud en ontwikkeling van zijn 

inzetbaarheid na overleg met de werkgever door een erkend instituut laten 
adviseren. De in redelijkheid daarvoor gemaakte kosten worden eenmaal per 
drie jaar door de werkgever vergoed aan de werknemer.  
 

19.3.2.a. Studiekosten - zijnde: inschrijf, les en examengelden, kosten van leerboeken 
en reiskosten tot de helft van de autokostenvergoeding volgens de bij de 
werkgever geldende dienstreisregeling - van opleidingen die tot doel hebben 
de inzetbaarheid van de werknemer en zijn kansen op de arbeidsmarkt te 
behouden en zonodig te versterken, worden aan de werknemer vergoed.  
 

19.3.2.b. Is de opleiding bedoeld voor een functie buiten de onderneming, dan is het 
recht op vergoeding van studiekosten gebonden aan schriftelijke afspraken 
over inspanningen van de werknemer tot verwerving van een dergelijke functie 
binnen een redelijke termijn na afronding van de opleiding.  
 

19.3.2.c. De werkgever kan verlangen dat een deskundige en onafhankelijke derde zijn 
oordeel geeft over de geschiktheid van de werknemer voor het volgen van de 
voorgenomen opleiding. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening 
van de werkgever. 
 

19.3.3. Bij de vaststelling van het dienstrooster houdt de werkgever op verzoek van de 
werknemer  rekening met de aanvangstijden van opleidingen die de 
werknemer volgt in het kader van met de werkgever gemaakte persoonlijke 
ontwikkelingsafspraken. 
 

19.3.4.  Opleidingstijd wordt als arbeidstijd aangemerkt wanneer: de opleiding 
noodzakelijk is voor de huidige of voorzienbare toekomstige functie van de 
werknemer en gevolgd wordt in opdracht van de werkgever en voor zover de 
opleidingstijd met de arbeidstijd samenvalt. Functiespecifieke opleidingen 
worden in beginsel tijdens werktijd gegeven. Indien deze opleidingen buiten 
werktijd plaatsvinden wordt de opleidingstijd als arbeidstijd vergoed zonder dat 
sprake is van overwerk. Voor de toepassing van dit artikel worden bovendien 
de volgende opleidingen aangemerkt als functiespecifiek: 

a) Vakopleidingen binnen het leerlingenstelsel, of daarmee gelijk te stellen 
vakopleidingen voor jongeren 

b) Cursussen bij vormingsinstituten voor jongeren tot en met 18 jaar 
(meetpunt bij start van de vormingscursus) 

c) Werkkampen ter afsluiting van vormingscursussen voor jongeren tot en 
met 18 jaar 

 
19.3.5. Voor het afleggen van tentamens en examens voor opleidingen die door de 

werkgever worden ondersteund, wordt de benodigde arbeidstijd betaald vrij 
gegeven. 
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19.3.6. Avondonderwijs 
 Voor zover de opleiding via avondonderwijs wordt genoten, wordt de 

betreffende werknemer in de gelegenheid gesteld tussen het einde van de 
normale dagtaak en het begin van de lessen een redelijke rustpauze te 
genieten. 
Wanneer gedurende drie avonden per week onderwijs wordt gevolgd, zal 
worden nagegaan of het redelijk is de betrokkene binnen de onderneming één 
ochtend of middag per week de gelegenheid te geven het aan de opleiding 
verbonden huiswerk te maken.  
 

19.3.7. Intrekken van faciliteiten 
 Indien van een werknemer regelmatig blijkt, dat hij bovenstaande faciliteiten 

niet aanwendt voor het volgen van onderwijs, respectievelijk het maken van 
huiswerk verbonden aan de opleiding, zulks ter beoordeling van de werkgever 
in overleg met de cursusleiding, kan de werkgever de genoemde faciliteiten 
intrekken. 
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Artikel 20 Bondswerk in de bedrijven 

 
 

20.1. Algemeen 
De werkgever erkent dat het functioneren van de vakverenigingen afhankelijk 
is van de mate waarin de leden betrokken zijn in het werk van de 
vakverenigingen met betrekking tot de onderneming. 

 
20.2. Faciliteiten 

Op grond hiervan zal hij mogelijkheden scheppen voor het functioneren van 
het bondswerk in de bedrijven voor zover dit met het oog op bovengenoemde 
betrokkenheid nodig is.  

 
20.3. Fiscaliteit vakbondscontributie 
20.3.1 Leden van een van de vakorganisaties die partij is bij deze CAO, krijgen aan 

het einde van het jaar van hun vakorganisatie een bewijs van de door hen 
betaalde contributie in dat jaar. 
 

20.3.2 Op basis van dit bewijs en een door de werknemer getekende ‘aanvraag 
fiscaal vriendelijke verrekening vakbondscontributie’ kan eenmaal per jaar een 
verzoek worden gedaan bij de salarisadministratie van de werkgever om de 
betaalde contributie te verrekenen met brutoloon. 
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Artikel 21 Regelingen in verband met de combinatie van Arbeid & Zorg 
 

 
21.1. Algemeen 
21.1.1. De werkgever erkent de noodzaak tot het aanbieden van extra regelingen om 

de combinatie van arbeid en de verzorging van kinderen en huisgenoten te 
verbeteren. Dit betreft zowel regelingen op het gebied van extra verlof, 
alsmede financiële tegemoetkomingen bij regelingen voor zorg en opvang. 
Hierbij bestaan de volgende mogelijkheden: 

 
a. Werken in deeltijd. 
b. Inroosteren verlof. 
c. CAO Ouderschapsverlof, de mogelijkheid om arbeid te combineren met de 

verzorging van eigen en adoptief kinderen in de leeftijd van 0 tot 8 jaar, 
aansluitend aan en aanvullend op het wettelijk ouderschapsverlof. 

d. Zorgverlof, de mogelijkheid om arbeid te combineren met de verzorging van 
zieke huisgenoten. 

e. Adoptieverlof, de mogelijkheid tot het verkrijgen van een aanvulling op de 
wettelijke uitkering in verband met adoptie. 

 
21.1.2. Om voor een van bovenstaande regelingen in aanmerking te komen, kan de 

werkgever aan de werknemer verzoeken aannemelijk te maken dat er 
daadwerkelijk sprake is van een noodzakelijke verzorgingsplicht. Bij gebleken 
misbruik kan terugvordering van de verstrekte vergoedingen of de kosten van 
ingezet verlof worden geëist. 

 
21.A. Werken in deeltijd 
21.A.1. Het basale recht om te werken in deeltijd is geregeld in artikel 3.3.a. Indien het 

werken in deeltijd wordt gevraagd vanwege de combinatie van Arbeid & Zorg, 
zal de werkgever zich er toe inspannen dit mogelijk te maken. 

 
21.B. Inroosteren verlof 
21.B.1. Het basale recht, alsmede de omvang van het recht, op inroosteren verlof is 

geregeld in artikel 14. Aan de wijze van inroosteren van verlof zijn regels en 
voorwaarden gesteld, waarbij de ondernemingsraad toeziet op een juist 
gebruik hiervan. In het geval van de combinatie van Arbeid & Zorg, zal de 
werkgever zich er toe inspannen de mogelijkheden daartoe te verruimen door, 
zo mogelijk van dergelijke regels en voorwaarden – in een voor de werknemer 
gunstige zin – af te wijken. 

 
21.C. CAO Ouderschapsverlof 
21.C.1. Het CAO ouderschapsverlof is ingesteld teneinde de mogelijkheden voor 

werknemers te verruimen om het verrichten van arbeid te combineren met de 
verzorging van eigen en adoptief kinderen in de leeftijd van 0 tot 8 jaar. Er 
bestaat een wettelijk ouderschapsverlof, dat zowel voltijds als in deeltijd 
genoten kan worden, zoals geregeld in de Wet Arbeid & Zorg (WAZO) en 
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voorziet in het opnemen van onbetaald verlof voor maximaal de helft van het 
aantal uren dat per halfjaar gewerkt wordt. Daarnaast bestaat in aanvulling 
hierop het CAO ouderschapsverlof dat uitsluitend in deeltijd worden genoten 
en alleen direct aansluitend op het wettelijk ouderschapsverlof. 

 
21.C.2. Het CAO ouderschapsverlof houdt het recht in om, mits voorafgaand gebruik 

wordt gemaakt van het wettelijk ouderschapsverlof, voor de duur van de in 
21.C.4. genoemde periode, de individuele arbeidsduur te verlagen, echter niet 
lager dan tot 50 % van de standaard arbeidsduur. 

 
21.C.3. De totale periode van wettelijk en CAO ouderschapsverlof tezamen bedraagt 

maximaal 24 kalendermaanden. 
 
21.C.4. Om in aanmerking te komen voor CAO Ouderschapsverlof gelden de 

volgende overige voorwaarden: 
a. De werknemer die het aanvraagt dient tenminste één jaar in dienst van de 

werkgever te zijn op de datum waarop het verlof ingaat; 
b. Het ouderschapsverlof betreft één aaneengesloten periode die eindigt vóór 

de achtste verjaardag van het te verzorgen kind; 
c. Het CAO ouderschapsverlof dient tenminste twee maanden vóór de 

gewenste ingangsdatum schriftelijk te zijn aangevraagd bij de werkgever. 
 

21.C.5. Na afloop van het CAO ouderschapsverlof keert de werknemer terug in 
dezelfde functie en voor dezelfde omvang, als vóór ingang van de totale 
ouderschapsverlofperiode. 

 
21.C.6. De afspraken met betrekking tot gebruikmaking van het CAO 

ouderschapsverlof worden schriftelijk vastgelegd en maken alsdan deel uit van 
de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. 

 
21.D. Zorgverlof 
 Voor de verzorging van (ernstig) zieke huisgenoten bestaat de mogelijkheid 

van toekenning van extra verlof. De omvang van dit recht, alsmede de 
voorwaarden waaronder het wordt toegekend is opgenomen in de regeling 
“Kortdurend zorgverlof” zoals die in het Handboek HRM is vastgelegd. De 
regeling beschrijft zowel de omvang van het basale recht zoals dat voor alle 
werknemers in die omstandigheden geldt, alsmede de mogelijkheid om in 
voorkomende gevallen maatwerk te leveren indien dit basale recht niet 
toereikend zou zijn. 

 
21.E. Adoptieverlof 
 Het basale recht op adoptieverlof alsmede de omvang daarvan is geregeld in 

de Wet Arbeid & Zorg. De uitkering, die tijdens dit verlof door UWV wordt 
betaald, is ter hoogte van het dagloon van de betreffende werknemer. Voor 
zover het inkomen van de werknemer hoger is dan het maximum dagloon, zal 
door de werkgever een aanvulling worden betaald tot 100 % van het inkomen. 
Het adoptieverlof is ook van toepassing op situaties van pleegzorg. 
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Artikel 22 Zorgverzekering  
22.1 Algemeen 
22.1.1. De werkgever heeft een overeenkomst met OZF met betrekking tot het 

aanbieden van een collectieve verzekering in het kader van de 
Zorgverzekeringswet.  
 

22.1.2. Dit aanbod betreft zowel een basispakket als een aanvullende verzekering.  
 

22.1.3. In deze overeenkomst zullen met betrekking tot de: verzekeringspremie, het 
dekkingspakket en de overige voorwaarden geen wijzigingen worden 
aangebracht, anders dan nadat daarover met de OR overeenstemming is 
bereikt.    
 

22.1.4. Afspraken over de verdeling van de premielasten in een werkgevers en een 
werknemersdeel zullen tussen CAO partijen worden gemaakt. 
 

22.1. Deelnemers 
22.2.1. Deelname aan deze verzekeringen staat open voor: werknemers van 

bioMérieux, hun partners, thuiswonende kinderen, alsmede uitwonende 
studerende kinderen tot de leeftijd van 25 jaar.  
 

22.2.2. Deelname aan deze verzekering staat mede open voor: gepensioneerde ex-
werknemers van bioMérieux en hun gezinsleden. 
 

22.2.3. Voorts staat deelname aan deze verzekering open voor: ex-werknemers van 
bioMérieux met wie bioMérieux een betalingsrelatie heeft (zogenaamde 
wachtgelders) en hun gezinsleden. 
 

22.2.4. De totale premielasten voor het gezin, zullen voor de deelnemers genoemd in 
22.2.1. en 22.2.3. door de werkgever verrekend worden met de maandelijkse 
betalingen. De totale premielasten voor het gezin voor de deelnemers 
genoemd in 22.2.2. zullen door de pensioenverzekeraar worden verrekend 
met de maandelijkse betalingen.  
 

22.2.5. Deelnemers zijn verplicht om het OZF alsmede de werkgever of 
pensioenverzekeraar onverwijld in kennis te stellen van veranderingen in de 
samenstelling van het gezin.  
 

22.3. Werkgeversbijdrage 
Aan werknemers zoals bedoel in 22.2.1. en ex-werknemers zoals bedoeld in 
22.2.2. en 22.2.3. (dus niet de gezinsleden) zal door de werkgever 
maandelijks een bruto bijdrage in de premielasten worden betaald ten bedrage 
van € 9.00, maar uitsluitend in die gevallen waarin de deelnemers zowel de 
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basisverzekering als de aanvullende verzekering van OZF hebben. Deze 
werkgeversbijdrage zal worden verrekend met de premielasten. 
 

22.4. Werkgeversbijdrage bij beëindiging dienstverband 
 Werknemers die in de loop van een kalenderjaar uit dienst treden, anders dan 

ten gevolge van pensionering of wachtgeld, blijven tot 1 januari 
daaraanvolgend met hun gezin deelnemen in de verzekering bij OZF, echter 
onder particuliere voorwaarden. Uiteraard vervalt dan ook de 
werkgeversbijdrage van € 9.00 per datum uit dienst. 
 

22.5. Ziektekosten tijdens dienstreis 
De werkgever zal kosten ter zake van ziekte ontstaan tijdens een dienstreis in 
het buitenland, gemaakt in opdracht van de werkgever, vergoeden voor zover 
de zorgverzekeraar deze kosten niet zou vergoeden. Onder deze kosten ter 
zake van ziekte worden in voorkomende gevallen begrepen de kosten van het 
vervoer naar Nederland.  
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Artikel 23 Delen in het resultaat van de onderneming 

 
23.1. Algemeen 
23.1.1. Aan de werknemers van bioMérieux bv zal een resultaatdeling worden betaald 

die bestaat uit een vaste en een variabele component. Beide componenten 
zullen worden uitgedrukt als een percentage van het feitelijk door de 
werknemer ontvangen jaarinkomen, voor zover verworven in actieve dienst 
van de werkgever, in het aan uitbetaling van de resultaatdeling voorafgaande 
kalenderjaar. 

 
23.1.2. De resultaatdeling zal worden uitgekeerd bij het salaris van de maand juni en 

maakt geen deel uit van het jaarinkomen, noch van enige andere grondslag. 
 
23.1.3. Vóór 1 april van enig jaar zal bekend worden gemaakt wat de feitelijke hoogte 

is geworden van de variabele component.  
 
23.1.4. Voor de toepassing van artikel 23.1.2. worden de eerste twee opvolgende 

jaren van arbeidsongeschiktheid van de werknemer gelijkgesteld met perioden 
van actieve dienst. De inkomensgrondslag is het inkomen bij 
arbeidsongeschiktheid zoals vastgesteld op basis van artikel 16. 

 
23.2.  Winstdelingsregeling 
23.2.1. De winstdeling over 2008 en 2009 zal gebaseerd zijn op dezelfde 

parameters als bij bioMérieux SA. De resultaten en voortgang worden 
periodiek bekend gemaakt aan werknemers. 
 
De winstdeling over 2008 en 2009 bestaat uit 2% vast en 0-6% variabel 
volgens onderstaand raster. 
   
      
  Operational result in % of Sales 
 13.5 14.1 14.7 15.3 15.9 
            
Sales growth = 5,5% 2.00 2.52 3.00 3.48 4.00 
Sales growth = 6,0% 2.52 3.00 3.48 4.00 4.52 
Sales growth = 6,5% 3.00 3.48 4.00 4.52 5.00 
Sales growth = 7,0% 3.48 4.00 4.52 5.00 5.52 
Sales growth = 7,5% 4.00 4.52 5.00 5.52 6.00 

 
Dit raster zal jaarlijks (dus voor 2008 en 2009) opnieuw vastgesteld en 
bekend gemaakt worden. Het variabele deel is gebaseerd op het 
operationeel resultaat en de salesontwikkeling van de bioMérieux groep. 

 
Werknemers die op eigen verzoek uit dienst treden krijgen uitsluitend het 
vaste deel van de winstdelingsregeling uitbetaald bij hun eindafrekening 
voor wat betreft het lopende kalenderjaar. Bij beëindiging van het 
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dienstverband anders dan op eigen verzoek, zal de winstuitkering, pro rato, 
direct bij vertrek worden verrekend. De berekening van de winstdeling zal in 
dat geval gebaseerd zijn op de gemiddelde winstdeling van de laatste 3 jaar 
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Artikel 24 Beloning van inleenkrachten 
 

Vakkracht 
Als vakkracht wordt die ingeleende werknemer beschouwd die, op basis van 
opleiding en of specifieke ervaring, werkzaamheden zonder 
noemenswaardige inwerktijd kan verrichten. 
 
Vakkrachten onder de werkingssfeer van de CAO voor uitzendkrachten 
worden beloond op basis van de geldende salarisschalen voor werknemers 
van deze  CAO, inclusief de daarbij behorende  
bepalingen ten aanzien van leeftijd, inschaling, individuele en collectieve 
herziening. 
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Artikel 25 Tussentijdse wijziging 

 
25.1. Ingeval van buitengewone ingrijpende veranderingen in de algemeen sociaal-

economische verhoudingen in Nederland zijn partijen bevoegd ook tijdens de 
duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst wijzigingen in deze 
overeenkomst aan de orde te stellen, welke met deze veranderingen in direct 
verband staan. Partijen zijn in dit geval verplicht de aan de orde gestelde 
voorstellen in behandeling te nemen.  
 

25.2. In geval tussen partijen verschil van mening bestaat over de vraag of er 
inderdaad sprake is van ingrijpende veranderingen in de algemeen sociaal-
economische verhoudingen in Nederland, zal over deze vraag een advies van 
de Stichting van de Arbeid worden gevraagd dat partijen zal binden.  
 

25.3. Indien over de voorgestelde wijzigingen binnen twee 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 één maand per aangetekend 
schrijven op te zeggen. 
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Artikel 26 Ondertekening 

 
Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2008, en eindigt op 31 
december 2009, zonder dat enige opzegging vereist zal zijn. 
 
Aldus is overeengekomen op 31 oktober 2007 
in Boxtel tussen partijen:  
 
 
 
 
 
 
..................................... ..........................................  
bioMérieux B.V. FNV Bondgenoten 
 
 
 
 
 
        
 
 
  ................................................... 
      De Unie  
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Bijlage I  Protocol ontwikkeling Sociaal Beleid 
 

Overwegende dat, 
 

1. aard en tempo van sociale, economische en technologische ontwikkelingen het 
noodzakelijk maken aspecten van het sociaal beleid opnieuw te wegen in het licht 
van de gevolgen van deze ontwikkelingen voor werknemers en voor de 
onderneming, 

 
2. hieruit als gewenst voortvloeiende veranderingen in de inzet en organisatie van 

arbeid en in de arbeidsvoorwaarden een beleid op zodanige termijn vereisen dat 
daarmee gebruikelijke looptijden van CAO's worden overschreden, 

 
3. dit beleid eerst succesvol tot stand kan komen in voortdurende samenwerking van 

werkgever en vakverenigingen, 
 

zijn partijen bij het CAO-overleg 2003 overeengekomen de volgende onderwerpen 
op de agenda van hun overleg te plaatsen gedurende de looptijd van de CAO: 
 

a. aspecten van ouderenbeleid 
b. afspraken over resultaatdeling over de jaren na 2003  
c. onderzoeken op welke manier de regelingen met betrekking tot resultaatdeling en 

MBO kunnen worden geïntegreerd tot een regeling 
d. onderzoek naar de te hanteren systematiek voor functieclassificatie (mogelijk Hay) 

voor de groepen 56 tot en met 63 
e. het opnieuw inrichten van de rasterfuncties ORBA voor de groepen 1 tot en met 8 
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Bijlage II  Protocol inzake het Werkgelegenheidsbeleid 
 

De werkgever enerzijds, 
 

- onderkennende dat het behoud, en waar mogelijk uitbreiding en verbetering in de 
kwaliteit van werkgelegenheid, van groot belang is voor de werknemers en voor de 
gemeenschap, 

- overwegende dat - hoewel een garantie voor arbeidsplaatsen niet binnen de macht 
van de onderneming ligt - in de redelijkheid verwacht mag worden, dat bij eventuele 
noodzakelijke vermindering van werkgelegenheid gedwongen ontslag zoveel 
mogelijk wordt voorkomen, althans tot het uiterste wordt beperkt, 

 
en de vakverenigingen anderzijds, 

 
- onderkennende, dat alleen een financieel gezonde onderneming blijvende 

werkgelegenheid kan bieden, 
-  erkennende voorts, dat de werkgever, in goed overleg met de vakverenigingen, 

reeds belangrijke inkrimpingen ten uitvoer heeft gelegd zonder daarbij in bete-
kenende mate tot gedwongen ontslag over te gaan, 

 
verklaren zich ten aanzien van het werkgelegenheidsbeleid op de volgende 
afspraken te baseren: 

 
1. Periodiek overleg 

De vakverenigingen zullen periodiek door de werkgever worden ingelicht over: 
 

1.1. de ontwikkeling van de werkgelegenheid.  
Hieronder wordt verstaan: 
- overzicht van het personeelsbudget, 
- aanwezig personeelsbestand, 
- de eventuele afwijkingen die zich hebben voorgedaan ten opzichte van de 

eerder uitgesproken verwachtingen en vooruitzichten, 
- bezetting van de arbeidsplaatsen tengevolge van de vrijgekomen 

arbeidstijd, 
- ingeleende arbeidskrachten, 
- overwerk, 
- gebruik van de arbeidsovereenkomst anders dan voor onbepaalde tijd. 
 

1.2. de gang van zaken in de onderneming 
 

1.3. de toekomstverwachtingen, in het bijzonder ten aanzien van investeringen. 
 

Ten aanzien van 1.1. en 1.2.  zal  de ondernemingsraad dezelfde informatie ontvangen, 
onverlet de wettelijke bepalingen hieromtrent. 
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2. Organisatiebureau 
2.1. Indien de werkgever: 

- heeft besloten een opdracht te geven aan een organisatiebureau tot het 
doen van een onderzoek in het bedrijf, waarvan de kosten EUR 11.350,--  
of meer bedragen en waarvan aannemelijk is, dat daaruit ontwikkelingen 
voortvloeien die de belangen van het personeel kunnen raken, 

- of tot de conclusie is gekomen, dat op grond van milieuhygiënische 
aspecten ingrijpende wijzigingen moeten worden aangebracht in het 
productieproces en/of apparatuur, zal hij daarover de vakverenigingen en 
de ondernemingsraad, zo vroegtijdig als de eventueel noodzakelijke 
geheimhouding dit mogelijk maakt, informeren en deze in de gelegenheid 
stellen daarop hun visie kenbaar te maken. 

 
3. Reorganisatie 
3.1. Indien de werkgever voornemens heeft waarvan mag worden verwacht dat 

daarvan een duidelijke en voorzienbare invloed op de werkgelegenheid 
uitgaat, zal daarover in een zo vroeg mogelijk stadium een gesprek 
plaatsvinden met de vakverenigingen, waarbij alle ter zake doende informatie 
wordt verstrekt, de motivering van de voornemens wordt gegeven en zo nodig 
overleg zal worden gepleegd over de begeleiding door de vakverenigingen van 
de eventuele uitvoering van de voornemens. 
 

3.2. Indien de ontwikkelingen het noodzakelijk maken om de bestaande omvang 
van de werkgelegenheid belangrijk in te krimpen, dan zullen de 
vakverenigingen daarover worden geïnformeerd. 
Er zal naar worden gestreefd gedwongen ontslagen zoveel mogelijk te vermij-
den en de inkrimping in de eerste plaats te doen geschieden door natuurlijk 
verloop en door interne overplaatsing. 
In dit geval zijn de Sociale Regels van toepassing, welke tussen de werkgever 
en de vakverenigingen zijn of zullen worden overeengekomen.  
De werkgever zal in principe niet tot gedwongen collectief ontslag overgaan 
binnen zes maanden nadat bovenbedoelde informatie aan de vakverenigingen 
is verstrekt, en ook niet voor dat er opnieuw overleg hierover met de 
vakverenigingen is gevoerd. 
 

3.3. Indien zich - als gevolg van externe factoren - ontwikkelingen voordoen, 
waarbij het van de werkgever in redelijkheid niet kan worden verlangd de 
genoemde termijn van zes maanden aan te houden, is het mogelijk hiervan in 
overleg met de vakverenigingen af te wijken. 
 

3.4. Onder gedwongen collectief ontslag, genoemd in 3.2. wordt verstaan ontslag 
wegens boventalligheid, terwijl betrokkenen niet het verwijt treft, dat zij het 
ontslag zelf onvermijdelijk maken door het weigeren van een redelijk aanbod 
tot herplaatsing of anderszins tekort schieten in medewerking. 
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4. Melding vacatures 
Van alle extern te vervullen vacatures zal melding worden gedaan aan het 
betreffende CWI. Hierbij zal tevens worden aangegeven, in hoeverre deze 
vacatures kunnen worden vervuld door jeugdige, vrouwelijke, of minder valide 
werknemers en in hoeverre deeltijdarbeid mogelijk is. Wanneer een vacature 
vervallen is, zal daarvan eveneens melding worden gedaan aan het CWI. 
 

5. Ingeleende arbeidskrachten 
5.1. Onder "ingeleende arbeidskrachten" wordt verstaan de natuurlijke persoon, 

die - anders dan ter uitvoering van, respectievelijk in het kader van een door 
de werkgever met een derde gesloten aannemingsovereenkomst - 
werkzaamheden verricht in de onderneming van de werkgever, zonder met 
hem een dienstverband te zijn aangegaan. 
 

5.2. Uitgangspunt is dat in principe alle werkzaamheden die binnen de 
onderneming moeten worden verricht en die een doorlopend karakter dragen, 
door eigen personeel worden uitgevoerd, met uitzondering van: specialistische 
werkzaamheden, piekwerkzaamheden en in incidentele gevallen. Er zal alleen 
gebruik worden gemaakt van personeel van derden, indien daardoor de positie 
van het eigen personeel niet in gevaar wordt gebracht.  
 
In de volgende gevallen kan personeel van derden worden ingeschakeld: 
- bepaalde specialistische werkzaamheden; 
- incidentele piekbelasting; 
- uitzonderlijke pieken in het ziekteverzuim; 
- onvervulde vacatures voor bepaalde tijd; 
- reorganisaties. 
 
 

5.3. Wanneer de werkgever gebruik maakt van ingeleende arbeidskrachten, 
waarvoor voorafgaand overleg met de ondernemingsraad vereist is, zal 
daarover ook periodiek nadere informatie worden verstrekt aan de 
ondernemingsraad.  
 
Hierbij zal de werkgever de ondernemingsraad inlichten over: 
- naam en adres van de uitlener(s), 
- aard en geschatte duur van de werkzaamheden, 
- het aantal ingeleende arbeidskrachten, 
- de arbeidsvoorwaarden van de ingeleende arbeidskrachten. 
 
 

5.4. Wanneer de werkgever gebruik maakt van ingeleende arbeidskrachten, die 
vallen onder de bepaling van een collectieve arbeidsovereenkomst, zal hij 
hiervan mededeling doen aan de ondernemingsraad. 
 

6. Ondernemingsraad 
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Het in dit protocol vermelde geldt onverminderd de rechten en bevoegdheden 
van de ondernemingsraad. 
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Bijlage III Beroepsprocedure bij functie-indeling 
 

1. Algemeen 
Indien een werknemer van mening is dat zijn functie onjuist is ingedeeld, kan 
hij hiertegen in beroep gaan volgens de hieronder beschreven procedure. 
 

2. Beroepsprocedure Indelingsbeslissing 
2.1. Overleg 

Indien een werknemer van mening is, dat zijn functie onjuist is ingedeeld, dient 
hij allereerst in overleg te treden met zijn chef. Deze kan zonodig de naast 
hogere chef en/of de afdeling HRM inschakelen. 
De werknemer kan inzage krijgen in de functie-informatie die van belang is 
voor het beoordelen van de eigen functie-indeling. 
 

2.2. Indelingsbeslissing 
Indien dit overleg niet leidt tot een bevredigende oplossing kan de werknemer 
een schriftelijke indelingsbeslissing vragen. Deze wordt binnen 14 dagen ver-
strekt. 
 

2.3. Intern beroep 
2.3.1. De werknemer kan binnen drie maanden na ontvangst van de 

indelingsbeslissing tegen deze beslissing in beroep gaan. 
 

2.3.2. Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij de afdeling HRM en dient 
de gronden te bevatten waarom men van mening is, dat de omstreden functie 
onjuist zou zijn ingedeeld.  
Voorzover van toepassing dient betrokkene tevens in het intern beroep de 
datum te vermelden waarop naar zijn mening een eventuele terugwerkende 
kracht zou moeten ingaan. Een afschrift van het beroep dient aan de eigen 
chef te worden verzonden. 
De ontvangst van het beroep wordt door de afdeling HRM schriftelijk 
bevestigd. 
 

2.3.3. Alvorens een intern beroep in behandeling kan worden genomen, dient een 
volledige omschrijving van de functie, indien niet aanwezig, tot stand te komen 
en door betrokken functievervuller(s), de directe chef en naast hogere chef 
ondertekend te worden. 
Bij verschil van mening tussen de betrokken functievervuller(s) en de directe 
chef, beslist de naast hogere chef over de inhoud van de functieomschrijving. 
 

2.4. Beroepsprocedure  
De afdeling HRM coördineert de beroepsprocedure en legt het beroep voor 
aan de Begeleidingscommissie Functiewaardering (BCF). De commissie die 
het beroep behandeld bestaat uit dezelfde leden als de 
Begeleidingscommissie Functiewaardering en heeft tot taak toezicht te 
houden op de juiste toepassing van de procedures bij functiewaardering en 
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te beoordelen of tijdens het indelingsproces de juiste informatie is gebruikt 
en/of de juiste afwegingen zijn gemaakt. 
Indien de commissie oordeelt dat een indeling niet correct is uitgevoerd, zal ze 
bindend adviseren een herwaarderingsproces in gang te zetten door middel 
van het inschakelen van een externe functiewaarderingsdeskundige van 
AWVN enerzijds of Hay-Nederland anderzijds. Betrokkenen worden schriftelijk 
en beargumenteerd geïnformeerd over het resultaat van de herwaardering. De 
beslissing bevat tevens de ingangsdatum van een eventuele herziening, die 
niet later zal liggen dan de datum van indiening van het intern beroep. 
 

2.5. Extern beroep 
Indien een werknemer niet instemt met de beslissing van het intern beroep, 
kan hij – binnen drie maanden na mededeling hiervan – een deskundige van 
zijn vakvereniging, voor zover partij bij deze CAO, verzoeken in overleg te 
treden met de afdeling HRM en de functiewaarderingsdeskundige over de 
vraag of de functie juist is gewaardeerd. De afspraak met externe 
deskundige(n) wordt in overleg met de betrokkene vastgesteld. Als de 
deskundigen over de functie-indeling tot overeenstemming zijn gekomen, 
ontvangt de betrokkene schriftelijk de gezamenlijke bindende uitspraak. Indien 
geen overeenstemming wordt bereikt wordt het vraagstuk met de wederzijdse 
standpunten voorgelegd, enerzijds aan het bevoegde management en 
anderzijds aan de beleidsbepalende instantie van de betrokken vakvereniging. 
Deze instantie kan voor schriftelijk advies eventueel een deskundige van 
AWVN of Hay-Nederland inschakelen. De behandelingstermijn van een extern 
beroep is doorgaans drie maanden. 

 
2.6. Herhaald beroep 

Geen beroep wordt in behandeling genomen binnen twee jaar, na schriftelijke 
bevestiging van een definitieve beslissing op een eerder beroep van dezelfde 
werknemer, tenzij in intern overleg zoals onder 2.1. bedoeld, is vastgesteld dat 
er duidelijke veranderingen in de functie zijn opgetreden. 
 

2.7. Overige punten 
Indien bovenstaande behandelingstijden niet kunnen worden aangehouden, 
zullen betrokkenen daarvan schriftelijk bericht ontvangen. 

 
N.B. Na overleg met de vakorganisaties en de ondernemingsraad over de 
met de implementatie van HAY en up date ORBA samenhangende 
consequenties, in het licht van de recente ontwikkelingen, is besloten over 
te gaan tot informele implementatie zonder negatieve 
arbeidsvoorwaardelijke consequenties toe te passen. bioMérieux bv zal de 
positieve arbeidsvoorwaardelijke consequenties per 1 september 2007 
doorvoeren. Hiermee wordt de beroepsprocedure buiten werking gesteld.   
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Bijlage IV Rasterfuncties met bijbehorende indeling 
 
 
Algemeen 
Na overname van Organon Teknika door bioMérieux in 2001, kon er voor 
het personeel in Boxtel in het CAO II traject geen gebruik meer worden 
gemaakt van het AKZO-Nobel functieclassificatiesysteem (AN). bioMérieux 
SA gebruikt voor de internationale vergelijking van functies de zogenaamde 
HAY systematiek. 
 
In eerste instantie is in Boxtel gestart met het beschrijven van ongeveer 40 
functies van zogenaamde “direct reports”. Pas geruime tijd later zijn 
groepsgewijs ook andere functies beschreven aan de hand van de  HAY 
template op basis waarvan ze vervolgens zijn geclassificeerd. Door 
gewijzigde omstandigheden (bijv. loskoppeling QC) zijn er in de loop der tijd 
eveneens ORBA functieprofielen beschreven/herschreven en opnieuw 
geclassificeerd. 
 
Van groot belang was de wens om uiteindelijk te komen tot een situatie 
waarin er voor alle functies een beschrijving was (HAY en ORBA) vanuit de 
behoefte van de organisatie, gericht op de strategie en de 
bedrijfsdoelstellingen. Invoering van de HAY systematiek mocht niet leiden 
tot andere of meer/minder functieschalen dan in de AN methode (schalen 
56 tot 63). De eerder aangegeven relaties tussen HAY en AN schalen zijn 
en blijven daarbij bepalend (AN 62-61-60-59-58-57-56 komen overeen met 
respectievelijk HAY 4-5-6-7-8-9-10). 
 
Na overleg met de vakorganisaties en de ondernemingsraad over de met de 
implementatie van HAY en up date ORBA samenhangende consequenties, 
in het licht van de recente ontwikkelingen, is besloten over te gaan tot 
informele implementatie zonder negatieve arbeidsvoorwaardelijke 
consequenties toe te passen. bioMérieux bv zal de positieve 
arbeidsvoorwaardelijke consequenties per 1 september 2007 doorvoer
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  Staff Marketing / GCS Operations QA/RA R&D P&QM 

              
SE1 Site Director        Senior Director R&D   

              
  Director Finance  Program Director  Principal Site Engineer Senior Manager QA Director  R&D   

61 Director HR       Principal Scientist   
          Principal Engineer    
              
    Global Marketing Manager  Manager Manufacturing   Senior Manager Assay Development Senior Staff QE 

60   
Global Customer Services 
Manager Manager MTD   Senior Manager Engineering Senior Manager Global POM 

    Market Development Manager     Senior Lead IT Engineer Senior Staff Project Manager 
    Market Mgr Sepsis-Thrombosis     Senior Lead R&D Engineer   
          OEM Reagents Manager   

  
(Sr) Manager Site 
Services Global Product Manager Manager Supply Chain  (Sr) Manager QC Manager R&D IT Manager P&QM 

59     Manager NucliSens Manager Regulatory Affairs Staff Scientist Staff Project Manager 
      Manager Microplates   Lead IT Engineer   
      Manager BP   System Integrator   

  
Head Financial 
Administration Global Senior System Engineer Manager STE Manager QMS Senior IT Engineer Project Manager 

58 Controller     
Manager Quality Engineering 
OP Senior R&D Engineer Group Leader QA R&D 

  HR Officer     Senior Quality Engineer OPS Associate Staff Scientist   
        Regulatory Affairs Officer     
              
              

  Group Leader MIS Global Application Specialist 
Senior Validation 
Engineer   Senior Scientist Associate Project Manager 

57 Group Leader GS Global System Engineer Coord. Manufacturing   IT Engineer Senior Performance Eval. Officer 
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  Staff Marketing / GCS Operations QA/RA R&D P&QM 

Support 

  Senior Buyer         Senior Clinical Evaluation Officer 
  HSE Officer         Senior Quality Engineer QA R&D 
              

  
MIS Sr. Software 
Engineer   Planner Coordinator Labeling R&D Engineer Clinical Evaluation Officer 

56     Validation Engineer Coordinator CAPA Scientist Quality Engineer QA R&D 
      Coordinator Purification QMS IT Coordinator     
      Coordinator Cell Culture       

      
Production Teamlid Rol 
7       

              
  Communications Officer   Senior Lab Technician Senior QC Technician Associate Scientist   

  Empl Cost Accounting   
Associate Validation 
Engineer Technical Editor     

8 Empl General Ledger   Production Teamlid Document  Control  Officer     

  
MIS System 
Administrator   Service Teamlid QMS Assistant     

        Ass. RA Officer     
              
              
  Administrateur PSP Ass. Marketing /verv. Ass R&D  Lab Technician QC Technician Research Associate  Assistant POM 
  Case Manager   Production Teamlid   Ass R&D   

7 
MIS Help Desk 
Specialist   Service Teamlid       

  
Assistant  Finance & 
Control   

Sr. Plant Facility 
Technician       

  
Assistant  Human 
Resources   Coördinator Warehouse        

              



 

 
 

 
 
 Collectieve Arbeidsovereenkomst bioMérieux Boxtel 1 januari 2008 

72 

  Staff Marketing / GCS Operations QA/RA R&D P&QM 

  
Medewerker Financiële 
Admin. Ass. Global Customer Services 

Associate Lab 
Technician Associate QC Technician Associate Lab Technician   

  Assistant Purchasing   Production Teamlid Assistant Document Control     
6     Service Teamlid Assistant Regulatory Affairs     
      Plant Facility Technician       
      Assistant Operations       
              

  
BNL Mw  Verkoop 
Binnendienst   

Assistant  Lab 
Technician B Assistant QC Technician Assistant  Lab Technician B   

5     Production Teamlid       
      Service Teamlid       

      
Warehouse Mw 
(non)stock &       

      Distributie       

      
Assistant  Lab 
Technician A   Assistant  Lab Technician A   

4     Production Teamlid       
      Service Teamlid       
      Warehouse Medewerker       
              
      Production Teamlid       
3     Service Teamlid       
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 Bijlage V.a. Jaarsalarissen  per 1 januari 2008 + 3.5% 

 
Salarisgroep minimum 90 % 

niveau
100 % 
niveau

1 22,066 nvt 24,309
2 22,820 23,129 25,698
3 23,899 24,820 27,580
4 24,664 26,296 29,218
5 25,539 28,279 31,423
6 27,155 30,806 34,228
7 29,771 34,528 38,365
8 33,498 39,909 44,345

56 36,235 43,916 48,795
57 40,484 50,755 56,396
58 45,101 58,561 65,070
59 50,223 67,629 75,143
60 55,840 78,089 86,754
61 

62,057 90,251
100,27

9
62 

71,717
104,30

2
115,89

1
63 

82,910
120,57

9
133,97

7
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Bijlage V.b. Jaarsalarissen  per 1 januari 2009 + 3% 
 

 
Salarisgroep minimum 90 % 

niveau
100 % 
niveau

1 22,728 nvt 25,038
2 23,504 23,823 26,469
3 24,616 25,565 28,407
4 25,404 27,085 30,095
5 26,305 29,128 32,365
6 27,970 31,730 35,255
7 30,664 35,563 39,516
8 34,503 41,106 45,675

56 37,322 45,234 50,259
57 41,699 52,278 58,088
58 46,454 60,318 67,023
59 51,730 69,658 77,397
60 57,516 80,431 89,356
61 

63,918 92,958
103,28

7
62 

73,869
107,43

1
119,36

8
63 

85,397
124,19

6
137,99

6
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 Bijlage VI Protocol Werkstress 
 
Op grond van de resultaten van de ‘werkstressonderzoeken’ die in het kader van de 
CAO 2000  hebben plaatsgevonden, zijn CAO-partijen het navolgende protocol 
overeengekomen.  
Overwegende dat, 
- werkstress een negatieve uitwerking kan hebben op het welzijn van de 

medewerker in de organisatie en daarmee op de effectiviteit van de organisatie; 
- inzicht in de factoren die een negatieve uitwerking op werkstress kunnen hebben, 

grondslag kan zijn voor een verbeteringsaanpak; 
- de CAO reeds diverse bepalingen kent, die de negatieve uitwerking van deze 

factoren beogen te verminderen respectievelijk weg te nemen. 
komen CAO-partijen tot de volgende aanbevelingen: 
 
Onderzoek werkstress 
1. Waar gewenst, kan de ondernemingsraad, in overleg met de bestuurder, het 

initiatief nemen om een werkstressonderzoek uit te voeren.  
2. Mede op basis van de FNV Bondgenoten scan is een onderzoeksvorm ontwikkeld, 

die zich goed leent voor toepassing binnen de onderneming; hierbij kan paritaire 
aansturing een extra waarborg voor zorgvuldigheid zijn. 

3. Vertaling van de waarnemingen in een actieplan staat borg voor een effectieve 
actiegerichte aanpak van eventuele problemen. De ondernemingsraad ziet toe op 
naleving van actieplannen.  

4. Communicatie voor, tijdens en na afloop met betrokken medewerkers wordt 
essentieel geacht om draagvlak voor succes te creëren. 

 
Adequate aandacht voor factoren die aan werkstress kunnen bijdragen 
Met name: 
- Onvoldoende hulpmiddelen bij het verrichten van de werkzaamheden; 
- Onvoldoende invloed op de planning van de werkzaamheden; 
- Onvoldoende duidelijkheid omtrent taken en verantwoordelijkheden; 
- Onvoldoende waardering voor prestaties op het werk; 
- Structureel onevenwichtige verdeling van overwerk;  
- Buitensporige aantallen overuren;  
- Frequent afwijzen van verlof/vakantieverzoeken; 
- Afdelingsbezetting in relatie tot het werkaanbod, zowel in kwantitatieve als in 

kwalitatieve zin alsmede in de relatie vaste en tijdelijke arbeidskrachten; 
- Communicatie en omgang tussen leidinggevende en medewerkers omtrent alle 

zaken die van belang zijn voor het dagelijkse reilen en zeilen van de afdeling. 
 
CAO-partijen onderstrepen het actiegerichte karakter van dit protocol, maar behouden 
zich het recht voor ter zake doende ontwikkelingen gedurende de looptijd van de CAO 
in hun periodieke overleg aan de orde te stellen. 
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Bijlage VII Overgangsregeling voortzetting pensioenopbouw geboortejaren vóór 1966 
 
 
1. Doel 
 Per 1 januari 2001 is  de APF pensioenregeling met een pensioen-

ingangsdatum van 65 jaar vervangen door een nieuwe pensioenregeling met 
als standaard pensioeningangsdatum 62 jaar. Voor werknemers die door deze 
overgang en gezien hun leeftijd, onvoldoende pensioenjaren kunnen 
opbouwen is een overgangsregeling getroffen die voorziet in opbouw van 
ouderdomspensioen gedurende de prepensioenperiode. 

 
2. Rechthebbenden 

Werknemers die zijn geboren voor 1966, op 31 december 2000 deelnemer 
waren aan de APF pensioenregeling en die vanaf 31 december 2000 
ononderbroken in dienst zijn tot de standaard pensioeningangsdatum c.q tot 
de datum van flexibele uittreding zoals bedoeld in art. 15.2. 

 
3. Werkgeversaanvulling pensioenopbouwjaren 
3.1.  Rechthebbenden verkrijgen op de standaard pensioeningangsdatum volgens 

de hierna omschreven formule en onderstaande tabel, uitzicht op een 
werkgeversaanvulling pensioenopbouwjaren ingaande op de eerste dag van 
de maand volgende op die waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt. 

 
3.2.  De werkgeversaanvulling wordt bepaald conform de formule van levenslang 

ouderdomspensioen krachtens de pensioenregeling 2001 over een grondslag 
en een opbouwtijd, met dien verstande dat de beperking van pensioenopbouw 
tot aan het grensbedrag niet van toepassing is. 

 
3.2.1.  De grondslag wordt bepaald door de gemiddelde pensioengevende 

inkomenscomponenten vanaf 1 januari 2001 per maand, geïndexeerd tot de 
standaard pensioeningangsdatum conform de collectieve salarisaan-
passingen, verminderd met de maandelijkse conform het pensioenreglement 
geldende franchise en gerekend over de referteperiode. 

 
3.2.2.  Bedraagt de in 3.2.1. genoemde referteperiode minder dan vijf jaar, dan wordt 

de uitkomst van 3.2.1. in die zin gecorrigeerd, dat in de grondslag wordt 
gerekend met ten minste 8% en maximaal 12% gemiddeld variabel inkomen 
uitgedrukt in het gemiddelde vaste inkomen over de referteperiode. 
 

3.2.3.  De werkgeversaanvulling bedraagt 2,25% over de grondslag gedurende een 
opbouwtijd volgens de tabel in 3.3. 

 
3.2.4. Ingeval er sprake is van flexibele uittreding zoals bedoeld in art. 15.2. geldt 

voor de berekening van de grondslag in afwijking van 3.2.1. het volgende. 
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- Bij gedeeltelijke vervroegde uitdiensttreding wordt voor wat betreft het 
jaarsalaris en de vaste dienstroostertoeslag gerekend met het vóór 
gedeeltelijke vervroegde uittreding geldende deeltijdpercentage. 

- Bij volledige vervroegde uitdiensttreding wordt voor de berekening 
uitgegaan van het vaste jaarsalaris en de vaste dienstroostertoeslag als 
ware men niet vervroegd uitgetreden. 

 
3.3. Tabel opbouwtijd 

 
  
Leeftijd op 31.12.2000 

 
Opbouwtijd in jaren  

  58 en ouder  max. 3.0 
50 t/m 57 2.5 
45 t/m 49 2.0 
40 t/m 44 1.5 
35 t/m 39 1.0 

 
  
4. Korting werkgeversaanvulling pensioenopbouwjaren in geval van flexibele 

uittreding 
Voor werknemers die gebruik maken van het recht op flexibele uittreding ex 
art. 15.2. wordt de werkgeversaanvulling gekort met 1/37 per vol jaar van 
vervroeging. Voor een gedeelte van een jaar vindt evenredige korting plaats. 

 
5. Samenloop 
 De werkgeversaanvulling pensioenopbouwjaren vervalt indien en voor zover 

op andere wijze  wordt voorzien in pensioenopbouw conform de pensioen-
regeling van de werkgever. 
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Bijlage VIII Overgangsregeling VUT compensatie  
 

 
1. Doel 

De Overgangsregeling VUT compensatie is getroffen in verband met de 
afschaffing van de VUT compensatieregeling en gelijktijdige invoering van de 
pensioenregeling met als doel voor een bepaalde groep werknemers een 
inkomensperspectief te bieden voor de periode van 62 tot 65 jaar. 

  
2. Rechthebbenden 

Werknemers geboren voor 1 januari 1950 die op 31 december 2000 
deelnemer waren aan de APF pensioenregeling en die vanaf 31 december 
2000 onafgebroken in dienst zijn tot aan de standaard  pensioeningangsdatum 
c.q de datum van flexibele uittreding (artikel 15.1.) en ten minste de tien jaren 
direct voorafgaand aan de standaard pensioeningangsdatum c.q de datum 
van flexibele uittreding onafgebroken in dienst zijn geweest. 

 
3. Werkgeversaanvulling VUT compensatie 
3.1. Werkgever garandeert rechthebbenden dat de uitkering op de standaard 

pensioeningangsdatum 80% van het laatstverdiende jaarinkomen zal 
bedragen. De garantie betreft maximaal het volume berekend over drie jaren 
(240 %)  
Onder de hiervoor genoemde uitkering dient te worden verstaan het conform 
het pensioenreglement opgebouwde prepensioen tezamen met de 
werkgeversaanvulling die nodig is om de bedoelde garantie te bereiken. 
 

3.2.1. Met het in het vorige lid bedoelde laatstverdiende jaarinkomen wordt bedoeld 
het geldende jaarinkomen direct voorafgaand aan de standaard pensioen-
ingangsdatum c.q. het geldende jaarinkomen direct voorafgaand aan de 
datum van flexibele uittreding zoals bedoeld in art. 15.1. 

 
 

3.3.  Periode van uitkering 
De uitkering kan niet eerder aanvangen dan op de ingangsdatum van flexibele 
uittreding zoals bedoeld in art. 15.1. De periode van uitkering eindigt op 65 
jaar. Het totale garantievolume (zie 3.1.) kan worden verdeeld over de totale 
periode van uitkering. Het volume bedraagt maximaal 80 % op jaarbasis. In 
geval van gedeeltelijke vervroegde uittreding bedraagt de garantie-uitkering 
maximaal 80 % van het door vervroegd uittreden gederfde vaste inkomen. 
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3.4. Werkgeversaanvulling bij toepassing Beschikbare Premieregeling 

In afwijking van het bepaalde in 3.1. wordt de werkgeversaanvulling berekend 
als ware er geen beperking van pensioenopbouw tot het grensbedrag. 

 
3.5. De werknemer heeft geen recht op schadeloosstelling voor niet benutte 

werkgeversaanvulling. 
 
4. Uitkering van de werkgeversaanvulling 
4.1. De werkgeversaanvulling is een bruto uitkering. Uitbetaling geschiedt in 12 

gelijke maandelijkse termijnen, door de Pensioenuitvoerder. 
 
4.2. Indexatie van de werkgeversaanvulling geschiedt overeenkomstig de indexatie 

van ingegane pensioenen conform het pensioenreglement. 
 
4.3. Ingeval van samenloop met een arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt de anti 

cumulatiebepaling van het pensioenreglement overeenkomstig toegepast. 
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Bijlage IX Variabele Werktijden 
 

In de onderneming geldt een regeling voor Variabele Werktijden. Voor de 
nadere uitwerking wordt verwezen naar het reglement Variabele Werktijden, 
zoals dat met de Ondernemingsraad is overeengekomen. 

 
Verder bestaan er afspraken met betrekking tot overwerk en consignatie, zoals 
die met de Ondernemingsraad zijn overeengekomen en vastgelegd in de 
"Overlegregeling Overwerk en Consignatie”. 

 
Daar waar volgens de definities in deze regels sprake is van overwerk, 
consignatie en/of verschoven uren, zal de beloning plaatsvinden conform de 
overeenkomstige sub onderdelen van artikel 9 van deze CAO.  
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Bijlage X Aanvullende spaarbijdrage geboortejaren 1950, 1951 en 1952 

 
Geboortemaand “Spaarbijdrage 1950-

1952” op jaarbasis vanaf 
1 januari 2006 in % 
jaarinkomen 

Geboortemaand “Spaarbijdrage 1950-
1952” op jaarbasis 
vanaf 1 januari 2006 
in % jaarinkomen 

01-1950 23.2 07-1951 17.1 
02-1950 22.8 08-1951 16.9 
03-1950 22.4 09-1951 16.5 
04-1950 22.0 10-1951 16.2 
05-1950 21.6 11-1951 15.9 
06-1950 21.2 12-1951 15.6 
07-1950 20.6 01-1952 15.3 
08-1950 20.4 02-1952 15.1 
09-1950 20.0 03-1952 14.9 
10-1950 19.7 04-1952 14.7 
11-1950 19.4 05-1952 14.5 
12-1950 19.1 06-1952 14.3 
01-1951 18.8 07-1952 14.1 
02-1951 18.5 08-1952 13.9 
03-1951 18.2 09-1952 13.7 
04-1951 18.0 10-1952 13.5 
05-1951 17.7 11-1952 13.4 
06-1951 17.4 12-1952 13.3 

 
Bovenstaande tabel is gebaseerd op de percentages die Akzo Nobel hanteert voor de 
geboortejaren 1950, 1951 en 1952. Indien uit individuele berekeningen blijkt dat het 
percentage van de aanvullende spaarbijdrage hoger uitkomt dan het in de tabel 
genoemde percentage dan zal dit hogere percentage worden toegekend. Mocht uit 
individuele berekeningen blijken dat het percentage lager uitkomt dan het in de tabel 
genoemde percentage dan zal het in de tabel genoemde percentage worden 
gehanteerd.  
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Bijlage XI Protocolafspraken behorende bij de CAO 2008-2009 
 
AWVN-bijdrageregeling  
De werkgeversbijdrage aan vakbonden wordt voor de looptijd van deze CAO 
gecontinueerd conform de AWVN bijdrage regeling. 
 
 


