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Van toepassing op Medewerkers van SABIC Limburg die zijn geregistreerd als 

Bedrijfshulpverlener.  
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1.0 Policy Eigenaar 
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Deze policy is bedrijfsvertrouwelijk en waar van toepassing wordt deze gedeeld met de 

medewerkersoverlegorganen 
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1 VERSIE MANAGEMENT 

Versie Wijziging  Ingangsdatum 

1.0 

1. Vervanging vergoeding per daadwerkelijke oefen-uur 

in vaste bedragen ter vereenvoudiging van de regeling.   

2. Insignes vervangen door diner-/cadeaubon  

3. Bedrijfshulpverlener in opleiding is vervallen 

1 januari 2018 

 

2 POLICY SAMENVATTING 

Deze regeling bevat de (jaarlijkse) vergoedingen die aan Bedrijfshulpverleners (BHV) worden 

toegekend, de jubileumregeling voor BHV’ers en de uitkering bij einde BHV om medische of 

bedrijfsredenen.  

 

3 INTRODUCTIE 

Bedrijfshulpverlening vloeit voort uit de Arbowet. Deze regeling is onderdeel van de 

arbeidsvoorwaarden die gelden voor medewerkers van SABIC Limburg BV en heeft als doel om 

BHV’ers een tegemoetkoming te verstrekken voor de door hun geleverde inspanningen.  

 

4 VERANTWOORDELIJKHEDEN 

4.1 EIGENAAR 

De directie van SABIC Limburg is verantwoordelijk voor de inhoud en uitvoering van deze regeling en 

zal wijzigingen hiervan overeenkomen met vakorganisaties bij de CAO SABIC Limburg. 

 

4.2 OVERIGE VERANTWOORDELIJKHEDEN  

De huisbaas is verantwoordelijk voor: 

- De registratie van BHV’ers: aanmelding/afmelding. 

- Het verstrekken van de benoemingsbrief aan BHV’ers. 

- De opgave van BHV’ers die in aanmerking komen van een van de in deze regeling genoemde 

voorzieningen aan Human Resources Service Center Limburg. 

- De huldiging van jubilarissen. 

Human Resources is verantwoordelijk voor: 

- De correcte afhandeling van de (jaarlijkse) uitkeringen op basis van overzichten verstrekt 

door de huisbaas.  

-  Voorstellen tot wijzigingen ter bespreking met vakorganisaties.   
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5 TOEPASSINGSGEBIED 

De regeling is van toepassing op medewerkers van SABIC Limburg BV die als BHV’er door de 

huisbaas zijn benoemd en die in het bezit zijn van een geldig NIBHV-certificaat. 

 

6 TEGEMOETKOMING 

6.1 VERGOEDINGEN 

6.1.1 JAARLIJKSE VERGOEDING 

De vergoeding aan de BHV’ers is een jaarlijks brutobedrag en bedraagt: 

Voor het kalenderjaar 2018: € 375. 

Voor het kalenderjaar 2019: € 385. 

De vergoeding wordt in december van het desbetreffende kalenderjaar uitbetaald.  

Indien de functie als BHV in de loop van het jaar eindigt of begint, wordt die naar evenredigheid van 

het aantal volle kalendermaanden toegekend. Voor BHV’ers wier dienstbetrekking eindigt, vindt deze 

uitbetaling bij einde dienstverband plaats. Bij beëindiging wegens bedrijfs- of medische redenen 

wordt de uitkering (naar evenredigheid) in december toegekend. 

6.1.2 OVERWERKVERGOEDING EN REISKOSTEN 

De opleiding, oefeningen en ondersteuning tijdens calamiteiten worden als werktijd beschouwd. 

Uren binnen werktijd worden geacht tot de binnen het dienstrooster opgedragen werkzaamheden te 

behoren. 

Uren buiten werktijd worden beschouwd als overwerk zoals omschreven in de CAO SABIC Limburg.  

Voor opkomsten buiten het normale rooster worden reiskosten voor een extra opkomst conform de 

regeling woon-werkverkeer toegekend. Extra reiskosten binnen het normale rooster, worden op basis 

van de T&L-policy vergoed. 
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6.2 JUBILEUM BEDRIJFSHULPVERLENING 

Bij langdurige functioneren1 van de BHV'er wordt een diner- of cadeaubon (netto) alsmede een 

gratificatie (bruto) toegekend conform de volgende normen: 

Vanaf 1 januari 2018: 

Duur BHV Diner-/cadeaubon Gratificatie 

10 jaren 

15 jaren 

20 jaren 

25 jaren 

€ 75 

€100 

€125 

€150 

€ 250 

€ 500 

€ 750 

€ 1.000 

 

Vanaf 1 januari 2019: 

Duur BHV Diner-/cadeaubon Gratificatie 

10 jaren 

15 jaren 

20 jaren 

25 jaren 

€ 75  

 € 105  

 € 130  

 € 155 

€ 260  

 € 515  

 € 775  

 € 1.030 

 

De gratificatie wordt uitgekeerd in de maand van het jubileum. De diner-/cadeaubon bij de huldiging. 

6.3 UITKERING BIJ EINDE BHV OM MEDISCHE OF BEDRIJFSREDEN 

Indien een medewerker niet meer als BHV’er wordt geregistreerd om medische of bedrijfsredenen 

wordt de hierna vermelde bruto uitkering verstrekt, afhankelijk van de duur van het lidmaatschap. 

Van medische redenen is sprake indien blijkens een verklaring van de bedrijfsarts de medewerker zijn 

rol als BHV’er dient te beëindigen. Bedrijfsredenen zijn redenen die als zodanig door de huisbaas zijn 

aangemerkt. Een verplaatsing in verband met een andere functie in het kader van bijvoorbeeld 

loopbaanplanning of op eigen verzoek wordt niet als een bedrijfsreden beschouwd.  

 

 

 

 

 

                                                                 

1 Om de diverse voorlopers van BHV voor de toepassing van 6.2 en 6.3 te stroomlijnen is in 2016 de 

periode van BHV’er  door de huisbaas in overleg met betrokken medewerkers vastgelegd en aan hen 

schriftelijk bevestigd.  
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Vanaf 1 januari 2018: 

Duur lidmaatschap Uitkering 

< 10 jaren 

> 10 jaren 

> 15 jaren 

> 20 jaren 

> 25 jaren 

€ 500  

 € 1.000  

 € 1.500  

 € 2.000  

 € 2.500 

 

 

Vanaf 1 januari 2019: 

Duur lidmaatschap Uitkering 

< 10 jaren 

> 10 jaren 

> 15 jaren 

> 20 jaren 

> 25 jaren 

€ 515  

 € 1.030  

 € 1.545  

 € 2.060  

 € 2.575 

 

6.4 INDEXERING  

De bedragen zoals genoemd in dit hoofdstuk zullen per 1 januari van enig jaar worden verhoogd met 

het percentage of percentages waarmee de salarissen ingevolge de CAO SABIC Limburg zijn 

verhoogd in de periode van 2 januari van het voorafgaande jaar tot en met 1 januari van het jaar van 

aanpassing (bijvoorbeeld voor 2019 worden de bedragen aangepast met de verhogingen van 1 juli 

2018 (2,7%) en 1 januari 2019 (0,3%), in totaal 2,7% + 0,3%*1,027 = 3,01%).  

Deze bedragen worden vervolgens afgerond op €5. 

 

 

 


