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 2011. CAO-partijen en AWVN. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook en evenmin worden opgeslagen in een 

databank met als doel een terugzoekmogelijkheid te verschaffen aan derden, zonder de voorafgaande 

schriftelijke toestemming van partijen bij deze CAO en van Werkgeversvereniging AWVN te Haarlem.
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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 

 

 

Tussen de ondergetekenden 

 

PQ Zeolites B.V. te Delfzijl 

 

als partij ter ene zijde 

 

en 

 

FNV Bondgenoten te Utrecht 

CNV Vakmensen te Utrecht 

 

elk als partij ter andere zijde 

 

is de volgende collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) aangegaan. 
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Artikel 1 

 

Definities 

 

 

In deze CAO wordt verstaan onder: 

a. werkgever : PQ Zeolites B.V.; 

b. werknemer : de werknemer (m/v) in dienst van de werkgever, van wie de functie 

is ingedeeld in een van de in bijlage I van deze CAO vermelde 

functiegroepen; 

   Als op grond van de individuele arbeidsovereenkomst de bedongen 

arbeid minder bedraagt dan de normale arbeidsduur zijn de bepalin-

gen van deze CAO zoveel mogelijk, naar rato van de individuele ar-

beidsduur, op overeenkomstige wijze van toepassing. Als werknemer 

in de zin van deze CAO wordt niet beschouwd de stagiaire of vakan-

tiewerker; 

c. vakorganisaties : de werknemersorganisaties betrokken bij deze CAO; 

d. maand : een kalendermaand; 

e. week : een periode van 7 etmalen, waarvan het eerste aanvangt aan het 

begin van de eerste dienst van de cyclus die geldt voor het des-

betreffende dienstrooster; 

f. jaar : het kalenderjaar; 

g. dienstrooster : een arbeidsregeling, die aangeeft op welke tijdstippen de werknemer 

gewoonlijk zijn werkzaamheden begint en deze beëindigt en eventu-

eel onderbreekt; 

h. normale arbeidsduur : het gemiddeld aantal uren per week dat de werknemer gewoonlijk 

volgens dienstrooster zijn werkzaamheden verricht; 

i. dienst : een dag; 

j. schaalsalaris : het salaris als opgenomen in bijlage II; 

k. maandinkomen : het schaalsalaris, vermeerderd met eventuele bijzondere beloningen 

als bedoeld in artikel 10 lid 1 en met een eventuele persoonlijke 

toeslag als bedoeld in artikel 9 lid 6 sub a en b; 

l. uurloon : 0,58% van het schaalsalaris; 

m. weekend : vanaf de nachtdienst van vrijdag (aanvang 23.00 uur) tot en met de 

nachtdienst van zondag (eindigt maandag om 07.00 uur); 

n. OR : de ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de onderne-

mingsraden; 

o. BW : Burgerlijk Wetboek (Boek 7, titel 10). 
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Artikel 2 

 

Algemene verplichtingen van de werkgever 

 

 

1. De werkgever zal geen werknemers in de in bijlage I genoemde functies in dienst nemen of 

houden op voorwaarden die in strijd zijn met het in deze CAO bepaalde. 

 

2. De werkgever zal met iedere werknemer schriftelijk een individuele arbeidsovereenkomst 

aangaan, waarin verwezen wordt naar deze CAO. 

 

3. Als de werkgever gebruik wenst te maken van subsidies van het Europees Sociaal Fonds, loopt 

de aanvraag via het O&O-fonds voor PQ Zeolites B.V. Het bedrijf verstrekt een vrijwillige 

bijdrage aan het O&O-fonds voor PQ Zeolites B.V., om deze in de gelegenheid te stellen zorg te 

dragen voor de publiekrechtelijke cofinanciering.  

 

4. De werkgever verklaart zich bereid tot het verstrekken van een bijdrage overeenkomstig de 

tussen de AWVN en FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie gesloten overeenkomst met 

betrekking tot de bijdrageregeling aan de vakorganisaties. 
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Artikel 3 

 

Algemene verplichtingen van de werknemer 

 

 

1. De werknemer is verplicht de belangen van het bedrijf van de werkgever als een goed 

werknemer te behartigen, ook als geen uitdrukkelijke opdracht daartoe is gegeven. 

 

2. De werknemer is verplicht alle hem door of namens de werkgever opgedragen werkzaamheden, 

voor zover deze in redelijkheid van hem kunnen worden verlangd, zo goed mogelijk uit te voeren 

en daarbij alle verstrekte aanwijzingen en voorschriften in acht te nemen. 

 

3. De werknemer is verplicht voor wat zijn dienst- en pauzetijd betreft, de bepalingen van het op 

de daarvoor bestemde plaatsen in het bedrijf van de werkgever aanwezige dienstrooster in acht 

te nemen. 

 

4. De werknemer is verplicht ook buiten de op het dienstrooster aangegeven uren arbeid te verrich-

ten, voor zover de werkgever de desbetreffende wettelijke voorschriften en de bepalingen van 

deze CAO in acht neemt. 

 

5. De werknemer is mede verantwoordelijk voor de orde, veiligheid, reinheid en de zedelijkheid in 

het bedrijf van de werkgever en verplicht tot naleving van de desbetreffende aanwijzingen en 

voorschriften door of namens de werkgever gegeven. 

 

6. Het is de werknemer verboden zonder schriftelijke toestemming van de werkgever enigerlei 

betaalde arbeid voor derden te verrichten of als zelfstandige een nevenbedrijf te voeren.  

 

7. De werknemer is verplicht tot geheimhouding ten aanzien van alles wat hem gedurende zijn 

arbeidsovereenkomst bekend wordt, zoals bijvoorbeeld over de inrichting van het bedrijf, de 

grondstoffen, bewerking daarvan, de producten en de productenvolumen. Deze verplichting geldt 

ook na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 

 

8. De werknemer is verplicht zich, indien de werkgever dit wenst, te laten keuren door een door de 

werkgever aan te wijzen arts, één en ander conform de wet op de Medische Keuring. 

 

9. De werknemer die het voornemen heeft een verbintenis als genoemd in artikel 670 lid 5 BW met 

de overheid aan te gaan, heeft daarvoor de schriftelijke toestemming van de werkgever nodig. 

 

10. De werknemer is verplicht een individuele arbeidsovereenkomst te tekenen, waarin deze CAO 

van toepassing wordt verklaard. 
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Artikel 4 

 

Algemene verplichtingen van de vakorganisaties 

 

 

1. De vakorganisaties verplichten zich deze CAO naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid na 

te komen. 

 

2. De vakorganisaties verbinden zich gedurende de looptijd van deze CAO nakoming van deze 

overeenkomst door hun leden te bevorderen en geen enkele actie te voeren of te bevorderen, 

die beoogt wijziging te brengen in deze overeenkomst. 

 

3. De vakorganisaties verplichten zich te zullen bevorderen dat hun leden een individuele 

arbeidsovereenkomst tekenen, waarin deze CAO van toepassing wordt verklaard. 
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Artikel 5 

 

Indiensttreding 

 

 

1. Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst geldt wederzijds een proeftijd van twee maanden, 

tenzij in de individuele arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk een andere regeling wordt getroffen. 

 

2. Een arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan: 

 a. voor onbepaalde tijd 

 b. voor een bepaalde tijdsduur.  

 Als in de individuele arbeidsovereenkomst niet anders wordt bepaald, wordt de 

arbeidsovereenkomst geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan. 
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Artikel 6 

 

Ontslag 

 

 

1. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging door de werkgever of de 

werknemer. Opzegging dient altijd schriftelijk plaats te vinden door middel van een brief aan de 

andere partij. Opzegging dient altijd te gebeuren tegen het einde van de kalendermaand. Bij 

opzegging dienen de voor opzegging geldende regels en termijnen in acht te worden genomen. 

De opzegtermijn voor de werknemer bedraagt met inachtneming van het bepaalde in artikel 672 

lid 6 jo. en lid 3 BW twee maanden en de opzegtermijn voor de werkgever bedraagt vier 

maanden. De hiervoor gestelde regels en termijnen gelden niet indien de opzegging plaatsvindt 

vanwege een dringende reden als bedoeld in artikel 678 BW (ontslag op staande voet). 

 

2. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eindigt zonder opzegging op de laatste dag van 

de maand, waarin de werknemer de in de pensioenregeling voor de werknemer vastgestelde 

pensioendatum bereikt. Op een dienstverband voor onbepaalde tijd, dat is aangegaan met een 

werknemer voor wie de hierboven bedoelde pensioendatum reeds is verstreken, zijn lid 1 van dit 

artikel (opzeggingstermijnen) en artikel 670 BW lid 1 (opzeggingsverbod tijdens arbeidsonge-

schiktheid) niet van toepassing. De opzeggingstermijn blijft echter tenminste een maand. Voor 

werknemers op wie de pensioenregeling niet van toepassing is, geldt ten aanzien van het in dit 

lid bepaalde, in plaats van de pensioendatum de 65e verjaardag. 

 

3. Een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijdsduur eindigt op het tijdstip genoemd in de 

individuele arbeidsovereenkomst.  

 Als de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd wordt voortgezet, zal de werkgever dit als 

dat mogelijk is tenminste één week van te voren schriftelijk aan de werknemer bevestigen.  
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Artikel 7 

 

Dienstrooster en arbeidsduur 

 

 

1. De werknemer werkt volgens een van de volgende dienstroosters: 

a. een dagdienstrooster, dat een periode van een week omvat en een normale arbeidsduur 

aangeeft van 40 uur per week; 

b. een tweeploegendienstrooster, dat een periode van twee aaneengesloten weken omvat en 

een normale arbeidsduur aangeeft van gemiddeld 40 uur per week; 

c. een drieploegendienstrooster, dat een periode van drie aaneengesloten weken omvat en 

een normale arbeidsduur aangeeft van gemiddeld 40 uur per week; 

d. een vier/vijfploegendienst van op jaarbasis gemiddeld 36 uur per week netto-effectief; 

e. een vijfploegendienstrooster dat met ingang van 1 juli 2011 in een tijdvak van 52 weken 

220 diensten bruto aangeeft (inclusief 8 terugkomuren). Deze terugkomuren, die worden 

gebruikt voor training en opleiding, worden in beginsel in blokken van 4 uren ingeroosterd, 

tenzij in overleg met de OR anders wordt overeengekomen. Werkgever heeft het recht nog 

1 extra dienst (8 terugkomuren) in te plannen. In dat geval zullen de terugkomuren tegen 

100% van het uurloon aan de werknemer worden vergoed. Hierbij zijn de bepalingen over 

extra opkomst en sprongtoeslag niet van toepassing. 

f. als in de onderneming daar behoefte aan bestaat, kan de directie in overleg met de 

vakverenigingen, ook andere dan de voornoemde soorten dienstroosters invoeren. 

 

2. Incidentele afwijkingen van de normale dagelijkse arbeidsduur van een kwartier of minder 

worden geacht deel uit te maken van de in lid 1 bedoelde werkweken. 

 

3. a. In dagdienst wordt gewoonlijk gewerkt op de eerste 5 dagen van de week tussen 7.00 en 

18.00 uur. Binnen deze tijdstippen moet 8 uur worden gewerkt. De lunchtijd is bepaald op 

een half uur en is geen werktijd. Op 5 december, 24 december en 31 december is deze 

werktijd een uur korter. 

b. In tweeploegendienst wordt gewoonlijk op de eerste 5 dagen van de week gewerkt, waarbij 
de werknemers in een ochtend- en een middagdienst kunnen worden ingedeeld. 

c. In drieploegendienst wordt gewoonlijk op de eerste 6 dagen van de week gewerkt, waarbij 

de werknemers afwisselend in een ochtend-, middag- en nachtdienst zijn ingedeeld. 

d. In vier/vijfploegendienst wordt gewoonlijk op alle dagen van de week gewerkt, waarbij de 

werknemers afwisselend in een ochtenddienst, middagdienst en nachtdienst zijn ingedeeld, 

onderbroken door roostervrije diensten. 

e. De lunchtijd van 30 minuten is bij de onder artikel 7 lid 3 sub b, c en d gewerkte diensten in 

deze tijd inbegrepen en behoort tot de gewerkte tijd. 

 

4. De werknemer ontvangt van de werkgever mededeling van het dienstrooster waarin hij zijn 

werkzaamheden verricht.  

 

5. Over algemene dienstroosterwijzigingen, waarbij een belangrijk aantal werknemers is betrokken, 

zal de werkgever overleg plegen met de OR. 
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Artikel 8 

 

Functiegroepen en salarisschalen 

 

 

1. a. De functies van de werknemers zijn ingedeeld in functiegroepen, die in bijlage I van deze 

CAO zijn opgenomen. 

 b. Bij elke functiegroep behoort een salarisschaal. De salarisschalen zijn opgenomen in bijlage 

II van deze CAO. 

 

2. Iedere werknemer krijgt schriftelijk mededeling van de functiegroep, waarin zijn functie is inge-

deeld en het daarbij behorende schaalsalaris. 
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Artikel 9 

 

Toepassing van de salarisschalen 

 

 

1. De werknemer wordt bij indiensttreding ingeschaald in de salarisschaal behorende bij de functie-

groep waarin zijn functie valt. Elke schaal bestaat uit een aantal treden. 

 

2. De werknemer, die bij zijn indiensttreding nog niet over de kundigheden en ervaring beschikt die 

voor de vervulling van zijn functie zijn vereist, kan gedurende de proeftijd in een lagere func-

tiegroep of lagere salarisschaal worden ingedeeld dan met zijn functie overeenkomt. 

 

3. Herziening van het salaris vindt eenmaal per jaar op 1 januari plaats. Deze herziening bestaat uit 

toekenning van twee treden. Een en ander totdat het maximum van de salarisschaal is bereikt. 

 Als indiensttreding na 30 juni van enig jaar plaatsvindt, bestaat de herziening van het salaris op 

1 januari daaropvolgend uit toekenning van één trede. 

  

4. Als de werknemer wordt overgeplaatst naar een functie in een hogere salarisgroep dan wordt 

met ingang van de eerste van de maand volgend op zijn overplaatsing zijn salaris ingeschaald in 

de salarisschaal behorende bij de nieuwe functiegroep. De verhoging ten gevolge van de hogere 

inschaling bedraagt twee treden van de nieuwe schaal (tot het naast hogere schaalbedrag). 

 

5. De werknemer, die met het oog op een overplaatsing naar een hogere functiegroep of hogere 

salarisschaal in de gelegenheid wordt gesteld een leertijd door te maken, kan gedurende deze 

leertijd geen aanspraak maken op een hogere salariëring dan die welke behoort bij de functie die 

hij laatstelijk voor de overplaatsing vervulde. De duur van de leertijd bedraagt 3 maanden en 

kan in onderling overleg met maximaal 3 maanden worden verlengd. 

 

6. a. De werknemer die als gevolg van bedrijfsomstandigheden in een lager ingedeelde functie 

wordt geplaatst, wordt met ingang van de eerst komende maand in de met de lager 

ingedeelde functie overeenkomende salarisschaal ingedeeld. Als de indeling leidt tot een 

lager salaris wordt het verschil tussen het oude en nieuwe salaris omgezet in een 

persoonlijke toeslag. 

 b. De werkgever kan in bijzondere situaties de werknemer verzoeken binnen het bedrijf een 

andere functie te aanvaarden. Als de nieuwe functie lager is ingeschaald dan de oude 

functie, zal aan de werknemer een persoonlijke toeslag worden toegekend die gelijk is aan 

het verschil tussen het oude salaris en het nieuwe salaris en eventuele vergoedingen. 

 c. De werknemer die op eigen verzoek of door eigen toedoen in een lager ingedeelde functie 

wordt geplaatst, wordt met ingang van de eerst komende maand in de met de lager 

ingedeelde functie overeenkomende salarisschaal ingedeeld. In dat geval wordt er geen 

persoonlijke toeslag toegekend ter compensatie van het verschil tussen het oude en het 

nieuwe salaris. 
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Artikel 10 

 

Toeslag voor het werken in ploegen 

 

 

1. Voor geregelde arbeid in ploegendiensten wordt een toeslag op het schaalsalaris gegeven. 

 Deze toeslag bedraagt voor: 

 - tweeploegendienst : 12½% 

 - drieploegendienst : 19% 

 - vier/vijfploegendienst : 29% 

 - vijfploegendienst : 29%. 

 

2. Bij de invoering van andere ploegendiensten zullen de ploegentoeslagen in overleg met de 

vakorganisaties worden vastgesteld. 

 

3. Als een werknemer op eigen verzoek of door eigen toedoen niet gedurende een gehele maand 

arbeid in ploegendienst heeft verricht, wordt een evenredig deel van de onder lid 1 van dit artikel 

genoemde toeslag gekort voor elke volledige dienst gedurende welke hij geen arbeid in ploegen-

dienst heeft verricht. 

 

4. Bij overplaatsing naar een hoger betaald dienstrooster zullen de ploegentoeslagen naar evenre-

digheid van de diensten in de onderscheiden dienstroosters berekend worden. 

 

5. Het verrichten van arbeid op de aan de eigen dienst voorafgaande of aansluitende en deze dienst 

overschrijdende uren, wordt uitsluitend beloond volgens de percentages als bedoeld in artikel 11 

lid 4. 

 

6. De werknemers in ploegendienst, die door de werkgever wordt overgeplaatst naar een andere 

ploeg of dienst en de werknemer uit de dagdienst die wordt overgeplaatst naar een ploegen-

dienst, ontvangt daarvoor per overgang een eenmalige toeslag van 129% van het uurloon. Bij 

terugplaatsing wordt deze toeslag alleen dan opnieuw betaald, als de terugplaatsing geschiedt 

nadat de werknemer gedurende 2 diensten of meer in de afwijkende ploeg of dienst heeft 

gewerkt. 

 

7. De werknemer die anders dan door eigen toedoen of op eigen verzoek wordt overgeplaatst naar 

de dagdienst of naar een met een lager percentage toeslag beloond dienstrooster, behoudt, 

afhankelijk van de periode gedurende welke hij laatstelijk ononderbroken in ploegendienst heeft 

gewerkt, de navolgende percentages van het geldbedrag aan ploegentoeslag op het moment van 

overplaatsing verbonden aan zijn oude dienstrooster dan wel van het verschil tussen de oude 

toeslag en de toeslag verbonden aan zijn nieuwe rooster gedurende de volgende periode: 

 a. als hij korter dan 3 maanden in ploegendienst heeft gewerkt geldt het bepaalde in lid 3 van 

dit artikel; 

 b. als hij langer dan 3 maanden maar korter dan 6 maanden in ploegendienst heeft gewerkt: 

 - 100% gedurende de lopende maand; 

 c. als hij langer dan 6 maanden maar korter dan 3 jaar in ploegendienst heeft gewerkt: 

 - 100% gedurende de lopende en de daarop volgende maand; 

 d. als hij langer dan 3 jaar maar korter dan 5 jaar in ploegendienst heeft gewerkt: 

 - 100% gedurende de lopende en de daaropvolgende maand 

  -   80% gedurende 1 maand 

  -   60% gedurende 1 maand; 

 e. als hij langer dan 5 jaar in ploegendienst heeft gewerkt: 

  - 100% gedurende de lopende en de daaropvolgende maand 

  -   80% gedurende 2 maanden 

  -   60% gedurende 2 maanden 

  -   40% gedurende 1 maand 

  -   20% gedurende 1 maand. 

 

8. Voor de werknemers in ploegendienst, die op een feestdag moeten werken, wordt per gewerkt 

uur een feestdagentoeslag toegekend van 86% van het uurloon. De toeslag voor het werken op 

feestdagen kan naar keuze van de werknemer worden uitbetaald of in tijd worden opgenomen. 
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Artikel 11 

 

Overwerk 

 

 

1. Als overwerk wordt beschouwd al het door de werkgever opgedragen werk, verricht op uren 

boven de normale arbeidsduur volgens het voor de werknemer geldende dienstrooster.  

Overschrijdingen van de werktijd van minder dan 15 minuten aansluitend aan de normale werk-

tijd, worden niet als overwerk beschouwd. 

    

2. Het verrichten van overwerk wordt zoveel mogelijk voorkomen of beperkt, maar het is voor de 

werknemer verplicht, als de eisen van het bedrijf het naar oordeel van de werkgever 

noodzakelijk maken. 

 

3. Over het verrichten van overwerk door een groot aantal werknemers of voor langere duur, zal 

zoveel mogelijk vooraf overleg worden gepleegd met de ondernemingsraad. 

 

4. De vergoeding voor overwerk bedraagt per uur de navolgende percentages van het voor de 

betrokken werknemer geldende uurloon: 

 - 150% voor uren tussen maandag 07.00 uur en vrijdag 23.00 uur; 

 - 200% voor uren tussen vrijdag 23.00 uur en maandag 07.00 uur; 

 - 250% voor overwerk op de feestdagen. 

Werken op een roostervrije dag wordt voor de werknemer in de 5-ploegendienst beschouwd als 

overwerk in het weekend en dus beloond met een toeslag per uur van 200%. 

 

5. De vergoeding voor overwerk als genoemd in lid 4 van dit artikel kan in overleg met de 

afdelingschef op één van de volgende wijzen geschieden: 

 - de gehele vergoeding uit te betalen; 

 - de gewerkte uren te compenseren in vervangende vrije tijd en de vergoeding uit te betalen 

onder aftrek van 100% van het uurloon per uur opgenomen in vrije tijd. 

 Overuren dienen te worden opgenomen binnen 6 maanden nadat het tegoed is ontstaan. 

 

6. Ingeval een werknemer in opdracht of op verzoek daartoe van de werkgever voor het verrichten 

van arbeid en verplichte opleidingen een extra reis van huis naar het bedrijf moet maken, 

respectievelijk vaker naar het bedrijf moet komen dan het aantal keren overeenkomend met het 

vaste rooster, ontvangt hij daarvoor een extra vergoeding van een uurloon per keer. 

 

7. Als tegemoetkoming in de te maken reiskosten, zowel bij de extra reis als bij consignatie wordt 

een vergoeding op basis van de bestaande reiskostenvergoedingsregeling uitgekeerd. 

 

8. Van overwerk door parttime werknemers is eerst sprake wanneer zij meer uren per dag of meer 

dagen per week werken dan werknemers, die een volledige dagtaak op alle werkdagen waarop 

als regel gewerkt wordt, vervullen. 

 Eveneens is van overwerk sprake in geval van arbeid op uren die buiten de normale werktijden 

van de werknemers uit een vergelijkbare categorie, die een volledige dagtaak verrichten, vallen. 

Wanneer de parttime werknemer meer uren werkt dan het voor hem geldende dienstrooster 

aangeeft, maar binnen het dienstrooster van een voltijd werknemer blijft, wordt over deze 

meeruren een toeslag van 24% van het uurloon betaald. 

 

9. De bepalingen over overwerk, met uitzondering van lid 7 van dit artikel, zijn niet van toepassing 

op de functies in groep 8 en 9. 
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Artikel 12 

 

Consignatie 

 

 

1. De werknemer die in opdracht van de werkgever geconsigneerd is, ontvangt daarvoor per dag op 

maandag tot en met vrijdag 0,5%, op zaterdagen en zondagen 2,5% en op feestdagen 3% van 

zijn schaalsalaris. 

 

2. Als de werknemer arbeidsongeschikt is, kan hij niet geconsigneerd zijn.  

 

3. Een consignatieperiode duurt 24 uur en begint op het tijdstip waarop de dagdienst begint, dit is 

om 08.00 uur. 

 

4. Van de geconsigneerde werknemer wordt verwacht dat hij binnen één uur na een oproep op het 

terrein van PQ Zeolites B.V. kan zijn. Hij kan zich vooraf telefonisch overtuigen van de noodzaak 

om binnen deze periode aanwezig te moeten zijn. 

 

5. Per oproep, die resulteert in het bezoeken van de fabriek wordt een vergoeding gegeven ter 

grootte van het aantal kilometers van de woon-werk afstand maal het geldende tarief per 

kilometer, ongeacht waar de werknemer zich bevindt op het moment van de oproep. 

 

6. Er worden geen andere vergoedingen gegeven voor tijdens de consignatie gemaakte kosten. 

 

7. Het is de verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd een vervanger aan te wijzen voor de 

arbeidsongeschikte werknemer die volgens het rooster geconsigneerd is. 

 

8. In geval van arbeidsongeschiktheid gedurende een consignatieperiode zal de 

consignatievergoeding worden uitbetaald aan degene die de consignatie overneemt. Om de 

consignatievergoeding wegens vervanging uitbetaald te krijgen dient de vervanger de periode 

van vervanging te vermelden op zijn tijdlijst. Door het tekenen van de tijdlijst gaat het 

afdelingshoofd akkoord met het betalen van de vergoeding. 

 

9. De werknemer van 50 jaar of ouder kan niet verplicht worden geconsigneerd te zijn. 
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Artikel 13 

 

Bereikbaarheidsdienst via mobiele telefoon 

 

 

1. Van de werknemer die bereikbaarheidsdienst via een mobiele telefoon heeft, wordt verwacht dat 

hij deze telefoon stand-by heeft staan, met uitzondering van verlof- en vakantiedagen en bij 

langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid. 

 

2. Als herhaaldelijk blijkt dat een werknemer niet bereikbaar is via de mobiele telefoon zal overleg 

gepleegd worden hoe dit verbeterd kan worden. Als de bereikbaarheid niet verbetert, zal nog 

eens overlegd worden. Wanneer ook dan nog geen verbetering van de bereikbaarheid optreedt, 

kan het bedrijf besluiten de bereikbaarheid door middel van een mobiele telefoon voor de 

betreffende werknemer op te heffen. 

 

3. Indien gewenst, zal de werknemer die bereikbaarheidsdienst heeft zo spoedig als redelijkerwijs 

mogelijk is naar de plant komen. In dit geval ontvangt de betrokken werknemer in principe een 

reiskostenvergoeding voor dienstreizen (artikel 27 lid 2) alsof hij vanaf zijn huisadres naar de 

plant komt. Als de komst naar de plant dermate urgent is dat het niet wenselijk is dat de 

telefonisch geconsigneerde zijn activiteiten eerst normaal afrondt en eerst naar zijn huisadres 

zou gaan, kunnen extra reiskosten vergoed worden. Deze extra reiskostenvergoeding dient 

vooraf goedgekeurd te worden door de MT-geconsigneerde. 

 

4. Voor aanschaf van een mobiele telefoon wordt een vergoeding gegeven van € 15,- netto per 

maand inclusief de kosten van het laagste ‘mobiele’ telefoonabonnement (dit bedrag wordt 

jaarlijks herzien). De werknemer is verplicht een mobiele telefoon aan te schaffen en het 

nummer door te geven aan PQ Zeolites B.V. Alle kosten voor een mobiele telefoon zoals 

aanschaf, onderhoud en vervanging en de gesprekskosten zijn voor rekening van de werknemer. 

 

5. Per consultatie wordt een vergoeding betaald van € 26,- bruto. Uitbetaling geschiedt op basis 

van de lijst ‘Telefonische oproeplijst.xls’ zoals omschreven in het huishoudelijk reglement artikel 

HH 95/10 consignatie/bereikbaarheid revisie 2 en de door de werknemer ingevulde tijdlijst. 

 

6. Voor het stand-by hebben van de mobiele telefoon als omschreven in het huishoudelijk 

reglement artikel HH 95/10 consignatie/bereikbaarheid wordt maandelijks een vaste vergoeding 

van 2,0% van het schaalsalaris plus een eventuele persoonlijke toeslag uitbetaald. 

 

7. Er worden geen andere vergoedingen gegeven voor tijdens de telefonische bereikbaarheid 

gemaakte kosten, tenzij vooraf overeengekomen met de MT-geconsigneerde. 
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Artikel 14 

 

Verzuimuren 

 

 

1. Als een werknemer in dagdienst buiten dienstrooster en boven de normale arbeidsduur arbeid 

heeft verricht na 22.00 uur, worden hem ter verzekering van voldoende nachtrust in zijn eerst-

volgende dienst, mits deze binnen 24 uur aanvangt, evenveel roosteruren vrijaf gegeven, als hij 

na 22.00 uur arbeid heeft verricht. 

 

2. Afhankelijk van de situatie worden deze uren verstrekt of met ingang van de aanvang van zijn 

normale dienst of na beëindiging van het werk, waarvoor hij opgeroepen is en deze beëindiging 

in zijn normale dienst valt of gedurende de laatste uren van zijn normale dienst. 

 

3. Als een werknemer deze uren niet wil opnemen, worden zij in het geheel niet gegeven. 

 

4. De werknemer kan geen recht op verzuimuren doen gelden, als het overwerk na 04.00 uur is 

begonnen. 
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Artikel 15 

 

Waarnemingstoeslag 

 

 

De werknemer, die in opdracht van de werkgever een functie tijdelijk waarneemt, gedurende een 

aaneengesloten periode van minimaal 4 uur, die in een hogere functiegroep is ingedeeld dan zijn 

eigen functie, ontvangt gedurende de gehele periode van waarneming een toeslag van 5%, 

respectievelijk 10%, respectievelijk 15% van zijn maandinkomen naar gelang de waargenomen 

functie 1, respectievelijk 2, respectievelijk 3 groepen hoger is ingedeeld dan zijn eigen functie. 
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Artikel 16 

 

Zon- en feestdagen en roostervrije dagen 

 

 

1.  Onder feestdagen worden in deze CAO verstaan: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Eerste en 

Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag en de beide kerstdagen, de 

door de overheid aangewezen dag ter viering van Koninginnedag en eenmaal in de vijf jaar de 

door de overheid aangewezen dag ter viering van de nationale bevrijding. 

 

2. Voor de toepassing van dit artikel en de overige artikelen van deze CAO worden de zon- en 

feestdagen geacht een periode van 24 aaneengesloten uren te omvatten, aanvangende om 

23.00 uur op de dag voorafgaande aan de feestdag en eindigende om 23.00 uur op de feestdag 

zelf, tenzij anders aangegeven. 

 

3. Op zon- en feestdagen wordt als regel niet gewerkt door werknemers in dagdienst en twee- en 

drieploegendienst. 

 

4. Op een roostervrije dag wordt met behoud van inkomen niet gewerkt. 
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Artikel 17 

 

Geoorloofd verzuim 

 

 

1. De werknemer kan doorbetaald verlof opnemen als bedoeld in artikel 4:1 van de Wet arbeid en 

zorg, mits de werknemer zo mogelijk tenminste één dag van te voren aan de werkgever van het 

verzuim kennis geeft en de gebeurtenis in het desbetreffende geval bijwoont. De werkgever kan 

achteraf van de werknemer verlangen dat hij bewijsstukken overlegt. Het recht bestaat in ieder 

geval: 

a. gedurende de bevalling van de echtgenote; 

b. gedurende de halve dag of dienst bij ondertrouw van de werknemer zelf en gedurende twee 

dagen of diensten bij zijn huwelijk of geregistreerd partnerschap; 

c. gedurende de dag of dienst bij huwelijk van een van zijn kinderen, pleegkinderen, kleinkin-

deren, broers, zusters, ouders en schoonouders, zwagers en schoonzusters; 

d. van de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis/crematie: bij overlijden en 

begrafenis/ crematie van de echtgenote of van een tot het gezin behorend kind of pleegkind 

van de werknemer; 

e. van de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis/crematie  bij overlijden van 

een van zijn ouders, schoonouders, eigen of pleegkinderen (voor zover deze niet inwonend 

zijn) of aangehuwde kinderen, met een maximum van in totaal 3 dagen; 

f. gedurende de dag of dienst op de dag van de begrafenis/crematie van grootouders, 

grootouders van de echtgenote, kleinkinderen, broers, zusters, zwagers en schoonzusters; 

g. gedurende de daarvoor benodigde tijd, wanneer de werknemer ten gevolge van de 

uitoefening van het actief kiesrecht of de vervulling van een bij of krachtens de wet of 

overheid zonder geldelijke vergoeding opgelegde verplichting verhinderd is te werken, mits 

deze vervulling niet in zijn vrije tijd kan geschieden. Als de opgelegde verplichting te wijten 

is aan de schuld van de werknemer vindt geen loondoorbetaling plaats. Het maandinkomen 

wordt doorbetaald onder aftrek van alle vergoedingen die van derden kunnen worden 

verkregen; 

h. gedurende de voor het noodzakelijk bezoek aan dokter of specialist benodigde tijd, voor 

zover dit niet in de vrije tijd van de werknemer kan geschieden. Bij gebleken misbruik vindt 

geen doorbetaling van het maandinkomen plaats; 

i. gedurende de benodigde tijd in zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden zoals het 

ophalen van een ziek kind of in verband met noodsituaties die vergen dat de werknemer 

onmiddellijk een voorziening treft voor zover dit niet in de vrije tijd van de werknemer kan 

geschieden. Bij gebleken misbruik vindt geen doorbetaling van het maandinkomen plaats. 

 

2. In de navolgende gevallen heeft de werknemer recht op doorbetaald verlof, mits de werknemer 

zo mogelijk tenminste één dag van te voren aan de werkgever van het verzuim kennis geeft en 

de gebeurtenis in het desbetreffende geval bijwoont. De werkgever kan achteraf van de 

werknemer verlangen dat hij bewijsstukken overlegt: 

a. gedurende de dag of dienst bij 25-, 40- en 50-jarig dienstjubileum van de werknemer; 

b. gedurende de dag of dienst bij 25- en 40-jarige huwelijk van de werknemer; 

c. gedurende de dag of dienst bij 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijk van zijn ouders, schoonou-

ders of grootouders; 

d. gedurende één dag of dienst maximaal eenmaal per kalenderjaar bij verhuizing van de 

werknemer. 

 

3. Waar in dit artikel gesproken wordt van echtgenoot/echtgenote, is mede bedoeld de 

geregistreerde partner of de partner waarmee de werknemer samenwoont, mits de werkgever 

hiervan in kennis is gesteld. 

 

4. Als niet uitdrukkelijk anders is bepaald, worden dagen die door de werkgever vrij worden 

gegeven als studieverlof, beschouwd als geoorloofd verzuim.  

 

5. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen kan de werkgever de werknemer op diens verzoek 

verlof met (of zonder) behoud van maandinkomen verlenen, als persoonlijke omstandigheden 

van dringende aard dit naar oordeel van de werkgever rechtvaardigen. 
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Artikel 18 

 

Vakantie 

 

 

1. Vakantiejaar 

 Het vakantiejaar valt samen met het kalenderjaar. 

 

2. Duur van de vakantie 

a. Per vol vakantiejaar dienstverband heeft de werknemer recht op vakantie met behoud van 

salaris gedurende 20 dagen of diensten. 

b. Daarboven heeft de werknemer recht op 4 bovenwettelijke dagen of diensten vakantie. 

 

3. Deel van het vakantiejaar 

De werknemer die een deel van het vakantiejaar in dienst van de werkgever is (geweest), heeft 

voor elke maand dienstverband recht op een evenredig deel van de in lid 2 van dit artikel 

genoemde vakantie. 

 

4. Tijdstip van de vakantie 

a. De vakantie wordt gedurende 2 kalenderweken aaneengesloten en voor het overige in de 

vorm van snipperdagen genoten. Alleen als daar door het afdelingshoofd toestemming voor 

is gegeven, kan van deze regel worden afgeweken. 

b. De aaneengesloten vakantie wordt als regel gegeven in de periode van 1 mei tot 1 oktober, 

op het door de werkgever na overleg met de werknemer vast te stellen tijdstip. Als de 

werkgever van oordeel is, dat het in het belang van het bedrijf is, zal de aaneengesloten 

vakantie collectief worden genoten op het door de werkgever in overleg met de werknemers 

vast te stellen tijdstip. De werknemer is verplicht deze vakantie op te nemen en het 

daarvoor benodigde aantal vakantiedagen of diensten te reserveren. 

c. Als de aaneengesloten vakantie samenvalt met een feestdag of roostervrije dag als bedoeld 

in artikel 16 waarop vrijaf met behoud van salaris wordt gegeven, zal de aaneengesloten 

vakantie van de betrokken werknemer dienovereenkomstig worden verlengd, tenzij de 

werkgever of de werknemer er de voorkeur aan geeft een overeenkomend aantal 

snipperdagen toe te kennen of op te nemen. 

d. Drie snipperdagen kunnen in het begin van elk jaar door de werkgever in overleg met de 

werknemers worden vastgesteld. De overblijvende vrije snipperdagen worden opgenomen 

op een tijdstip dat door de werkgever in overleg met de betrokken werknemer wordt 

vastgesteld. 

 

5. Niet opgenomen vakantie/verjaring 

 Vakantierechten komen te vervallen 5 jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de 

aanspraak is ontstaan. 

 

6. Het niet verwerven van vakantie gedurende onderbreking van de werkzaamheden 

a. De werknemer verwerft geen vakantie over de tijd gedurende welke hij wegens het niet 

verrichten van zijn werkzaamheden geen aanspraak op loon heeft. 

b. 1. De werknemer verwerft echter wel vakantierechten als hij zijn werkzaamheden niet 

heeft verricht wegens: 

a. volledige arbeidsongeschiktheid wegens ziekte; 

b. zwangerschaps- en bevallingsverlof; 

c. het opnemen van adoptieverlof 

d. het anders dan voor eerste oefening als dienstplichtige opgeroepen zijn voor 

militaire (of vervangende) dienst; 

e. het opnemen van verlof gebaseerd op in een vorige arbeidsovereenkomst 

verworven doch niet genoten vakantie; 

f. het met toestemming van de werkgever deelnemen aan een door de 

vakvereniging van de werknemer georganiseerde bijeenkomst; 

g. tegen zijn wil - anders dan tengevolge van arbeidsongeschiktheid - niet in staat 

zijn arbeid te verrichten (werktijdvermindering); 

h. Het genieten van verlof als bedoeld in artikel 643 BW (politiek verlof). 
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In de onder lid 6 onder b.1.a. en b.1.b. bedoelde gevallen wordt slechts vakantie 

verworven over de wettelijk vastgestelde periode waarin geen arbeid wordt verricht 

(artikel 635 lid 4 BW), met dien verstande dat bij arbeidsongeschiktheid als bedoeld 

onder b.1.a. de tijdvakken worden samengeteld als zij elkaar met onderbreking van 

minder dan een maand opvolgen. 

Opbouw van vakantie bij volledige arbeidsongeschiktheid vindt niet plaats als de 

arbeidsongeschiktheid door opzet van de werknemer is ontstaan of het gevolg is van 

een gebrek, waarover de werknemer in het kader van een aanstellingskeuring valse 

informatie heeft verstrekt. 

Opbouw van vakantie bij volledige arbeidsongeschiktheid vindt ook niet plaats voor de 

tijd gedurende welke de werknemer door zijn toedoen zijn genezing heeft belemmerd 

of vertraagd of als hij zonder deugdelijke grond geen passend werk verricht of niet 

meewerkt aan redelijke voorschriften en maatregelen om passend werk te kunnen 

verrichten. 

2. Als een onderbreking van de werkzaamheden als bedoeld onder lid 6. onder b.1. a. en 

b. in meer dan een vakantiejaar valt, wordt het in een vorig jaar vallend deel van de 

onderbreking bij de berekening van de periode van afwezigheid mee in aanmerking 

genomen. 

c. De niet-leerplichtige werknemer, die op 1 mei van het kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar 

nog niet heeft bereikt, verwerft vakantie over de tijd die hij besteedt aan het volgen van 

onderricht, waartoe de werkgever hem krachtens de wet in de gelegenheid moet stellen. 

 

7. Samenvallen van vakantie met bepaalde andere dagen waarop geen arbeid wordt verricht 

a. Dagen waarop de werknemer geen arbeid heeft verricht om een van de redenen genoemd 

in lid 6 sub b onder 1 en in artikel 17 lid 1 sub a tot en met i, gelden niet als vakantiedagen. 

Als één van de genoemde verhinderingen zich voordoet tijdens een vastgestelde 

aaneengesloten vakantie of snipperdag of -dienst, dient de werknemer dit zo spoedig 

mogelijk mee te delen aan werkgever. 

b. Als de werknemer arbeidsongeschikt wordt tijdens de vastgestelde aaneengesloten vakantie 

of een snipperdag, zullen de dagen waarop de verhindering zich voordoet, niet als vakantie 

worden geteld als de arbeidsongeschiktheid door de werkgever wordt geaccepteerd, dan wel 

over die dagen een wettelijke uitkering ter zake van ziekte is ontvangen. De werknemer 

dient de arbeidsongeschiktheid zo spoedig mogelijk mee te delen aan werkgever. 

c. Als ingevolge het sub 7.a. en 7.b. bepaalde, aanvankelijk vastgestelde vakantiedagen niet 

als zodanig worden gerekend, zal de werkgever na overleg met de werknemer nieuwe data 

vaststellen, waarop die dagen alsnog kunnen worden genoten. 

 

8. Vakantie bij ontslag 

a. Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal de werknemer desgewenst in de 

gelegenheid worden gesteld de hem nog toekomende vakantie op te nemen met dien 

verstande, dat deze dagen niet eenzijdig in de opzeggingstermijn mogen worden begrepen. 

b. Als de werknemer de hem toekomende vakantie niet heeft opgenomen, zal hem voor elke 

niet genoten dag een bedrag worden uitbetaald, dat berekend wordt op basis van het 

maandinkomen. Teveel genoten vakantiedagen worden op overeenkomstige wijze met het 

maandinkomen verrekend. 

c. De werkgever reikt de werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst een verklaring 

uit waaruit blijkt hoeveel vakantiedagen zijn uitbetaald. 

 

9. Bij vorige werkgever(s) verworven vakantie 

De werknemer dient bij de aanvang van de arbeidsovereenkomst de werkgever mee te delen 

hoeveel recht op vakantie hij bij zijn vorige werkgever(s) heeft verworven, maar nog niet heeft 

genoten, zodat de werkgever weet op hoeveel onbetaald verlofdagen de werknemer aanspraak 

kan maken. 

 

10. Uitvoeringsbepaling 

De werkgever kan bepalen dat de werknemer de aanvraag voor vakantie een bepaalde termijn 

vóór de gewenste datum moet indienen. 
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Artikel 19 

 

Arbeidsduurverkorting 

 

 

1. Met ingang van 1 juli 2011 hebben de werknemers per kalenderjaar recht op arbeids-

duurverkorting met behoud van salaris gedurende 15 dagen of diensten, hierna ADV-dagen 

genoemd. 

 

2. De werknemer werkzaam in de volcontinudienst heeft geen recht op ADV. 

 

3. De werkgever (afdelingshoofd) heeft het recht de ADV-dagen in overleg met de medewerker in 

de maand december vast te stellen voor het daarop volgend jaar. Dagen die in december niet in 

overleg zijn vastgesteld zullen door de werkgever vastgesteld worden. 

 

4. De werkgever heeft het recht - indien de bedrijfsomstandigheden dit naar zijn oordeel 

noodzakelijk maken - de werknemer alsnog op te dragen op een eerder aangewezen ADV-dag te 

werken. In dat geval wordt een vervangende ADV-dag aangewezen. 

 

5. Als de werknemer niet gedurende het gehele kalenderjaar heeft gewerkt, verwerft hij een recht 

op een proportioneel aantal ADV-dagen. 

 

6. a. De werknemer is verplicht zijn ADV-dagen voor het einde van het jaar waarin ADV-dagen 

zijn verworven, op te nemen. 

 b. ADV-dagen komen te vervallen 6 maanden na afloop van het jaar waarin zij zijn verworven. 

 

7. In geval van arbeidsongeschiktheid op een vastgestelde roostervrije dag bestaat recht op 

vervangende arbeidsduurverkorting. Als echter de werknemer gedurende een lange periode van 

arbeidsongeschiktheid verhinderd is arbeid te verrichten vervalt per tijdvak van 1 maand 1 

roostervrije dag. 

 

8. a. Bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst zal de werknemer desgewenst in de 

gelegenheid worden gesteld de hem nog toekomende ADV-dagen op te nemen met dien 

verstande, dat deze dagen niet eenzijdig in de opzeggingstermijn mogen worden begrepen. 

 b. Als de werknemer de hem toekomende ADV-dagen niet heeft opgenomen, zal hem voor 

elke niet genoten dag een bedrag worden uitbetaald, dat berekend wordt op basis van het 

maandinkomen.  

  Teveel genoten ADV-dagen wordt op overeenkomstige wijze met het salaris verrekend. 
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Artikel 20 

 

Vakantietoeslag 

 

 

1. a. Per vol kalenderjaar dienstverband verwerven de werknemers een vakantietoeslag van 8% 

van 12 x het maandinkomen van de maand mei. Voor gedeelten van een kalenderjaar 

dienstverband wordt de toeslag naar evenredigheid berekend, in verband waarmee het 

bepaalde in artikel 19 lid 5 van overeenkomstige toepassing is. 

 b. Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 

 c. De aldus vastgestelde vakantietoeslag wordt uiterlijk aan het einde van de maand mei 

uitbetaald. 

 

2. Bij beëindiging van het dienstverband zal eventueel teveel of te weinig uitbetaalde 

vakantietoeslag alsnog worden verrekend. 

 

3. Een eventuele vakantietoeslaguitkering op grond van de sociale verzekeringswetten komt in 

mindering op de door de werkgever verschuldigde vakantietoeslag. 
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Artikel 21 

 

Uitkering bij arbeidsongeschiktheid 

 

 

1. Als de werknemer als gevolg van ziekte, zwangerschap of bevalling niet in staat is de bedongen 

arbeid te verrichten en de eerste ziektedag op of na 1 januari 2004 ligt, gelden voor hem de 

bepalingen van artikel 629 BW, de Ziektewet, de Wet arbeid en zorg en de Wet Werk en 

Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), voor zover hierna niet anders is bepaald. 

 

2. Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de werknemer gedurende de eerste 52 weken van de 

wettelijke periode als genoemd in artikel 629 BW 70% van het maandinkomen, tot maximaal het 

voor de werknemer geldende maximum dagloon op grond van de  Coördinatiewet SV, worden 

doorbetaald. 

 

3. Gedurende de eerste 52 weken van de periode als genoemd in artikel 629 BW ontvangt de 

werknemer, boven op de wettelijke loondoorbetaling, een aanvulling tot 100% van het 

maandinkomen. 

 

4. Gedurende de tweede 52 weken van de periode als genoemd in artikel 629 BW zal aan de 

werknemer 70% van het maandinkomen worden doorbetaald. Als de werknemer aantoonbaar en 

optimaal meewerkt aan activiteiten die overeengekomen zijn in en uitgevoerd worden op basis 

van het reïntegratieplan, zal aanvulling tot 100% plaatsvinden. Van een aantoonbare, optimale 

inspanning tot reïntegratie is sprake bij het volgen van om- en bijscholing, werken op basis van 

arbeidstherapie of het verrichten van al dan niet aangepast werk. De verplichtingen uit de Wet 

Verbetering Poortwachter vormen de basis van de afspraken. 

 

5. De in lid 3 en 4 van dit artikel genoemde aanvullingen kunnen nooit leiden tot een hoger 

maandinkomen dan men bij volledige arbeidsgeschiktheid zou hebben ontvangen. Een eventuele 

uitkering op grond van een WIA-hiaatverzekering en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering zal 

meegerekend worden in het bepalen van de hoogte van de aanvulling. 

 

6. Onder maandinkomen als bedoeld in dit artikel wordt verstaan het bruto maandinkomen dat de 

werknemer zou hebben ontvangen indien hij arbeidsgeschikt zou zijn geweest. 

 

7. De in lid 3 en 4 bedoelde loondoorbetaling en de aanvullingen worden beëindigd wanneer de 

arbeidsovereenkomst met de werknemer eindigt en de loondoorbetaling en aanvullingen worden 

beëindigd wanneer de werknemer de leeftijd van 65 jaar bereikt. 

 

8. a. De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde  

 1. loondoorbetaling en aanvulling te weigeren ten aanzien van de werknemer die: 

- door opzet arbeidsongeschikt is geworden; 

- arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van een gebrek waarover hij in het 

kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt en daardoor de 

toetsing van de voor de functie opgestelde belastbaarheidseisen niet juist kon 

worden uitgevoerd; 

- zijn genezing heeft belemmerd of vertraagd; 

- zonder deugdelijke grond geen passend werk verricht; 

- zonder deugdelijke grond niet meewerkt aan door de werkgever of een 

deskundige gegeven redelijke voorschriften of maatregelen om passend werk te 

verrichten; 

- zonder deugdelijke grond niet meewerkt aan opstelling, evaluatie of bijstelling van 

een plan van aanpak tot reïntegratie. 

 2. loonbetaling en aanvulling op te schorten dan wel de aanvulling te weigeren ten 

aanzien van de werknemer die: 

 - zich niet houdt aan de voor hem geldende regels en aanwijzingen bij ziekte 

(controlevoorschriften); 
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3. aanvulling te weigeren ten aanzien van de werknemer die: 

 - weigert medewerking te verlenen aan een door de werkgever gevraagde second 

opinion van het UWV / de arbodienst; 

 - weigert gebruik te maken van voorhanden zijnde veiligheidsmiddelen dan wel de 

voorschriften met betrekking tot veiligheid en gezondheid overtreedt en als gevolg 

daar van arbeidsongeschikt is geworden; 

 -  misbruik maakt van de voorziening. 

Daarnaast kan de werkgever de werknemer een sanctie opleggen indien de werknemer de 

voor hem geldende regels en aanwijzingen bij ziekte (controlevoorschriften) niet naleeft. 

 Nadere uitwerking van het in dit artikellid bepaalde vindt plaats in de in overleg met de 

ondernemingsraad op te stellen nadere regels en aanwijzingen in verband met ziekte. 

b. Worden de geldende controlevoorschriften en aanwijzingen bij herhaling overtreden, 

respectievelijk niet opgevolgd ondanks ontvangen waarschuwing, dan kan dit leiden tot 

ontslag op staande voet wegens dringende reden, zoals bedoeld in artikel 677 en 678 van 

het BW. 

 

9. Over de Wet Verbetering Poortwachter hebben CAO-partijen de in bijlage III opgenomen 

afspraken gemaakt. 
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Artikel 22 

 

Uitkering bij overlijden 

 

 

1. Als een werknemer overlijdt, zal aan zijn nagelaten betrekkingen een overlijdensuitkering 

worden verstrekt, conform het gestelde in artikel 674 BW. Op dit bedrag wordt door de 

werkgever in mindering gebracht, hetgeen de nagelaten betrekkingen ter zake van het overlijden 

van de werknemer toekomt ingevolge de Ziektewet, de Wet op de 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Toeslagenwet. 

 

2. Onder nagelaten betrekkingen wordt verstaan: 

a. de langstlevende van de echtgenoten of de geregistreerde partners, mits deze niet duur-

zaam gescheiden leefden, of degene met wie de werknemer ongehuwd samenleefde; 

b. als de personen genoemd onder a niet meer in leven zijn: de minderjarige wettige of 

natuurlijke kinderen. 

c. Als de personen genoemd onder a en b niet meer in leven zijn: degene met wie de 

werknemer in gezinsverband leefde en in de kosten van bestaan de werknemer grotendeels 

voorzag. 

 

3. Van ongehuwd samenleven als bedoeld onder lid 2a is sprake als twee ongehuwde personen een 

gezamenlijke huishouding voeren, met uitzondering van bloedverwanten in de eerste graad.  

Van een gezamenlijke huishouding is sprake als de betrokkenen hun hoofdverblijf hebben in 

dezelfde woning en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van 

een bijdrage in de kosten van de huishouding of op andere wijze in elkaars verzorging voorzien 

en dit aan de werkgever hebben bericht. 

 

4. Onder laatstelijk toekomend salaris wordt in dit verband verstaan het laatstelijk genoten salaris 

vermeerderd met vakantietoeslag en indien van toepassing ploegentoeslag. 

 

5. De werkgever is geen uitkering verschuldigd, als de werknemer onmiddellijk voorafgaand aan 

het overlijden door toepassing van artikel 629 lid 3 BW geen aanspraak had op loon als bedoeld 

in artikel 629 lid 1 BW of door toedoen van de werknemer geen aanspraak bestaat op een 

uitkering op grond van de sociale verzekeringswetten als hiervoor genoemd in lid 1.  
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Artikel 23 

 

Pensioen 

 

 

1. In het bedrijf van de werkgever is een pensioenregeling van kracht, vastgelegd in het 

pensioenreglement PQ Zeolites. In deze regeling wordt pensioen opgebouwd op basis van 

voorwaardelijk geïndexeerd middelloon. Deelname aan de pensioenregeling is, met inachtneming 

van het bepaalde in het pensioenreglement PQ Zeolites, voor iedere werknemer verplicht.  

Het pensioenreglement wordt bij indiensttreding aan de werknemer uitgereikt. 

 

2. Vanaf 1 januari 2009 bedraagt de jaarlijkse pensioenpremie 21,6% van de som van de 

pensioengrondslagen.  

 

3. De werknemer is een inkomensafhankelijke bijdrage in de pensioenpremie verschuldigd. De 

werknemersbijdrage bedraagt 6,48% van de pensioengrondslag (30% van de pensioenpremie 

als bedoeld in lid 2). De werknemersbijdrage wordt ingehouden bij de maandelijkse 

salarisbetaling. 

 

4. Voor de werknemer die is geboren op of na 1 januari 1950 is de prepensioenregeling met ingang 
van 1 januari 2006 vervangen door de beschikbare premieregeling. Daarbij is onderscheid 
gemaakt in drie categorieën werknemers: 
a. De werknemer in dienst voor 1 januari 2001, die niet verplicht is deel te nemen aan de 

beschikbare premieregeling en heeft besloten hieraan ook niet deel te nemen en aan wie de 
“werkgeversbijdrage” als gevolg van die keuze maandelijks bruto wordt uitbetaald.  

b. De werknemer in dienst voor 1 januari 2001, die niet verplicht is deel te nemen aan de 
beschikbare premieregeling, maar heeft besloten wel deel te nemen. 

c. De werknemer in dienst na 1 januari 2001 die verplicht deelneemt aan de beschikbare 

premieregeling. 

 

5. De werknemer kan voor eigen rekening deelnemen aan de door de werkgever afgesloten 

verzekering ter dekking van het zogenaamde Anw-hiaat. 
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Artikel 24 

 

Ongevallenverzekering 

 

 

Iedere werknemer treedt toe tot de ongevallenverzekering, die bij de onderneming van kracht is. De 

premie hiervoor komt ten laste van de werknemer en wordt maandelijks op zijn salaris ingehouden. 

De polisvoorwaarden zullen bij indiensttreding aan de werknemer worden uitgereikt. 
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Artikel 25 

 

EHBO-regelingen 

 

 

1. De werknemer, die is aangewezen voor het volgen van een EHBO-studie voor het behalen van 

een EHBO-diploma en de jaarlijkse verplichte vervolglessen, krijgt deze uren vergoed als 

overwerk als deze uren buiten zijn normale werkrooster vallen. De reiskosten zullen worden 

vergoed op basis van het dienstreizentarief. 

 

2. EHBO-vergoeding 

 a. De werknemer die na zijn indiensttreding bij PQ Zeolites B.V. het basis EHBO-diploma 

behaalt, ontvangt na een door hem gedaan schriftelijk verzoek, en onder overlegging van 

een kopie van het diploma, aan het eind van het kalenderjaar waarin het EHBO-diploma is 

behaald, een eenmalige vergoeding van € 155,- bruto. 

 b. De werknemer die in het bezit is van een geldig EHBO-diploma, ontvangt na een door hem 

gedaan schriftelijk verzoek en onder overlegging van het bewijs dat hij in het bezit is van 

een geldig diploma, één keer per twee jaar, met uitzondering van het jaar waarin het 

diploma is behaald en het daaropvolgende jaar, aan het eind van het jaar een vergoeding 

van € 155,- bruto. 

 

3. BHV-vergoeding  

a. De werknemer die na zijn indiensttreding bij PQ Zeolites B.V. zijn BHV-certificaat behaalt, 

ontvangt na overlegging van een kopie van het certificaat, aan het eind van het 

kalenderjaar waarin het certificaat is behaald een vergoeding van € 26,- bruto per jaar. 

b. De werknemer die in het bezit is van een geldig BHV-certificaat en de door PQ Zeolites B.V. 

ingeroosterde verplichte herhalingslessen heeft gevolgd, ontvangt een vergoeding van  

 € 26,- bruto per jaar. 
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Artikel 26 

 

Spaarloonregeling 

 

 

De werknemer kan deelnemen aan een spaarloonregeling, onder de voorwaarden van het reglement 

van de spaarloonregeling.  

Ingevolge wettelijke voorschriften zijn spaarpremies en spaarwinstaandelen vrijgesteld van 

belastingen en premies sociale wetten, voor zover zij het wettelijk vastgestelde maximum niet te 

boven gaan. 
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Artikel 27 

 

Reiskostenvergoeding 

 

 

1. Woon-werkverkeer 

 Aan de werknemer wordt een vergoeding van de reiskosten van zijn woon-werkverkeer 

toegekend van € 0,19 per daadwerkelijk gereden kilometer. De vergoeding is gemaximeerd op € 

4,18 per enkele reis, zijnde de vergoeding bij een enkele reisafstand van 22 km. 

De werknemer ontvangt de vergoeding woon-werkverkeer in de vorm van een vast maandelijks 

voorschot, gebaseerd op het gemiddeld aantal werkdagen per maand. In december van ieder 

jaar vindt verrekening plaats op basis van het werkelijke aantal gereisde kilometers. 

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid zal al eerder correctie plaatsvinden, om terugbetaling in 

december te voorkomen.    

 

2. Dienstreizen 

 In principe mogen dienstreizen uitsluitend plaatsvinden met het openbaar vervoer. De kosten 

worden uitsluitend vergoed tegen overlegging van het bewijs van de gemaakte reiskosten. 

 Als de dienstreis op een zodanig tijdstip plaatsvindt dat redelijkerwijs geen gebruik gemaakt kan 

worden van het openbaar vervoer, dit ter beoordeling van het afdelingshoofd, is het gebruik van 

een privé auto toegestaan. De vergoeding bij dienstreizen per kilometer is gelijk aan de hoogte 

van het bedrag dat hiervoor belastingvrij mag worden vergoed. 

 Voor dienstreizen of reizen tijdens diensttijd, mag alleen gebruik worden gemaakt van de privé 

auto indien door de werknemer voor deze auto een volledige casco annex WA-verzekering is 

afgesloten, die zowel de aansprakelijkheid van de werknemer als van zijn werkgever dekt voor 

een maximum bedrag van tenminste € 2.268.901,--. 

 

3. Aanvullende regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer 
a. De werknemer kan bij de werkgever een verzoek indienen tot verlaging van de 

resultaatafhankelijke uitkering ter hoogte van de door hem in daarvoor voorafgaande 
kalenderjaar gemaakte reiskosten die niet op basis van lid 1 van dit artikel worden vergoed. 

b. De werkgever zal dit verzoek inwilligen in ruil voor een extra reiskostenvergoeding in het 
kader van het woon-werkverkeer, gelijk aan het bedrag van de loonsverlaging. 

c. Om aanspraak te maken op de aanvullende reiskosten dient de werknemer uiterlijk op 31 
december van het jaar waarover de reiskostenvergoeding wordt toegekend de 
werknemersverklaring reiskosten aan de werkgever te overleggen. 

d. Bij tussentijdse beëindiging van de arbeidsovereenkomst in het kalenderjaar kan de 
werknemer voor de eindafrekening een verzoek indienen tot verlaging van het loon dat op 
grond van een voorschot op de resultaatafhankelijke uitkering wordt toegekend. 

e. De vergoeding bedraagt maximaal € 0,19 per daadwerkelijk gereden kilometer over de 
enkele reisafstand woning-werk, voor zover de afstand groter is dan 22 kilometer. 

f. De reisafstand waarover de werknemer “vervoer vanwege de werkgever” geniet komt niet 
in aanmerking voor een vrije vergoeding. 

g. De vergoeding wordt betaald tezamen met de loonbetaling in de maand januari van het 
volgende kalenderjaar. 

h. Indien bij controle door de inspecteur der belastingen blijkt dat de vergoeding of een deel 
van de vergoeding ten onrechte als een vrije vergoeding is aangemerkt en dientengevolge 
naheffing bij de werkgever plaatsvindt, dan komt deze naheffing (inclusief rente en boete) 
voor rekening van de werknemer indien de oorzaak van de naheffing aan de werknemer 
kan worden verweten. 
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Artikel 28 

 

Regeling koop- en verkoopdagen 

 

 

De werknemer heeft met ingang van 1 juli 2011 de mogelijkheid om per kalenderjaar maximaal 8 

dagen van de werkgever te kopen of aan de werkgever te verkopen tegen de waarde van 8 uurlonen 

(= 4,64% van het schaalsalaris) per dag. Kopen en verkopen van dagen kan alleen plaatsvinden met 

wederzijds goedvinden. Opname van gekochte dagen vindt plaats in overleg tussen werknemer en 

zijn direct leidinggevende. 
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Artikel 29 

 

Interne regelingen en voorschriften 

 

 

De werkgever is bevoegd regels en voorschriften vast te stellen ten aanzien van de orde en veiligheid, 

de arbeid en de arbeidsverhoudingen in het bedrijf. 
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Artikel 30 

 

Duur van de collectieve arbeidsovereenkomst 

 

 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking per 1 juli 2011 en eindigt op 30 juni 2014 

van rechtswege,  zonder dat enige opzegging is vereist. 

 

 

 

 

 

Partij ter ene zijde       Partijen ter andere zijde 

 

 

 

 

 

 

 

PQ Zeolites B.V.       FNV Bondgenoten 

 

 

 

 

 

 

 

           CNV Vakmensen 
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Bijlage I 

behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor PQ Zeolites B.V. te Delfzijl 

 

Functielijst 

 

 

 

 

Groep ORBA-score Functie(s) 

 van - tot 

 

1 0-40 - 

 

2 40-60 - 

 

3 60-85 - 

 

4 85-110 Operator 

     

5 110-135 Administrative Assistant 

  Allround Operator 

   

  Operator/Mechanic 

 

6 135-160 Lab Technician 

  Lead Operator 

  Maintenance Mechanic 

   

  Medewerker Customer Service 

  Preventiemedewerker 

  Veiligheidskundige 

   

7 160-185 E&I Technician 

  Personnel Administrator 

  DCS Specialist 

 

8 185-210 Financial Analyst  

  Shift Leader 

  Production Engineer 

 

9 210-235 Process Engineer 

 Equipment Engineer 

 Production Supervisor 

 

10 235-260 Senior Process Engineer 

 

 

 

  

De bepalingen over overwerk zijn niet van toepassing op de functies in groep 8, 9 en 10. 

 

Aan iedere functie is een juniorfunctie gekoppeld. Deze juniorfunctie is één groep lager ingeschaald. 
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Bijlage II 

behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor PQ Zeolites B.V. te Delfzijl 

 

Salarisschalen 

 

 

 

PQ Zeolites B.V. 

 

Salarisschalen voor periode 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2010 

(inclusief verhoging van 0,875%)  

 

 Schaal  1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 Minimum  1.631 1.695 1.814 1.959 2.123 2.314 2.525 2.764 3.039  

 Maximum  1.883 2.007 2.205 2.414 2.650 2.927 3.279 3.686 4.163  

 Aantal treden  11 13 15 16 17 18 20 22 24  

             

 Trede 00  1.631 1.695 1.814 1.959 2.123 2.314 2.525 2.764 3.039  

 01  1.654 1.719 1.840 1.988 2.154 2.348 2.563 2.805 3.087  

 02  1.678 1.742 1.866 2.016 2.185 2.383 2.601 2.848 3.133  

 03  1.700 1.766 1.892 2.045 2.216 2.417 2.639 2.889 3.181  

 04  1.723 1.791 1.919 2.073 2.247 2.450 2.676 2.931 3.227  

 05  1.746 1.815 1.944 2.101 2.278 2.485 2.714 2.974 3.273  

 06  1.768 1.839 1.970 2.130 2.309 2.519 2.752 3.015 3.321  

 07  1.792 1.863 1.996 2.159 2.340 2.553 2.789 3.058 3.367  

 08  1.815 1.887 2.023 2.187 2.372 2.586 2.828 3.099 3.415  

 09  1.837 1.911 2.049 2.215 2.402 2.621 2.865 3.141 3.461  

 10  1.860 1.935 2.075 2.243 2.433 2.655 2.902 3.183 3.507  

 11  1.883 1.959 2.101 2.272 2.464 2.689 2.941 3.225 3.555  

 12   1.983 2.127 2.301 2.496 2.724 2.978 3.266 3.601  

 13   2.007 2.154 2.329 2.526 2.757 3.016 3.309 3.649  

 14    2.179 2.357 2.557 2.791 3.053 3.351 3.695  

 15    2.205 2.386 2.588 2.826 3.091 3.392 3.741  

 16     2.414 2.620 2.860 3.129 3.435 3.789  

 17      2.650 2.893 3.166 3.476 3.835  

 18       2.927 3.205 3.519 3.883  

 19        3.242 3.560 3.929  

 20        3.279 3.602 3.975  

 21         3.644 4.023  

 22         3.686 4.069  

 23          4.117  

 24          4.163  
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Bijlage II 

behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor PQ Zeolites B.V. te Delfzijl 

 

Salarisschalen 

 

 

 

PQ Zeolites B.V. 

 

Salarisschalen voor periode 1 juli 2010 tot en met 30 juni 2011 

(inclusief verhoging van 0,92%)  

 

 Schaal  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Minimum  1.647 1.710 1.830 1.978 2.143 2.336 2.548 2.789 3.068 3.390  

 Maximum  1.900 2.026 2.226 2.436 2.675 2.954 3.310 3.720 4.202 4.769  

 Aantal treden  11 13 15 16 17 18 20 22 24 26  

              

 Trede 00  1.647 1.710 1.830 1.978 2.143 2.336 2.548 2.789 3.068 3.390  

 01  1.670 1.734 1.857 2.006 2.174 2.370 2.587 2.832 3.115 3.443  

 02  1.693 1.759 1.883 2.035 2.205 2.404 2.625 2.874 3.162 3.496  

 03  1.716 1.783 1.909 2.064 2.237 2.439 2.663 2.916 3.209 3.549  

 04  1.739 1.807 1.936 2.092 2.268 2.473 2.701 2.958 3.257 3.602  

 05  1.762 1.831 1.962 2.121 2.299 2.508 2.739 3.001 3.304 3.655  

 06  1.785 1.856 1.989 2.150 2.330 2.542 2.777 3.043 3.351 3.708  

 07  1.808 1.880 2.015 2.178 2.362 2.576 2.815 3.085 3.398 3.761  

 08  1.831 1.904 2.041 2.207 2.393 2.611 2.853 3.128 3.446 3.814  

 09  1.854 1.929 2.068 2.236 2.424 2.645 2.891 3.170 3.493 3.867  

 10  1.877 1.953 2.094 2.264 2.456 2.679 2.929 3.212 3.540 3.920  

 11  1.900 1.977 2.120 2.293 2.487 2.714 2.967 3.255 3.587 3.973  

 12   2.001 2.147 2.322 2.518 2.748 3.005 3.297 3.635 4.026  

 13   2.026 2.173 2.350 2.550 2.783 3.043 3.339 3.682 4.080  

 14    2.199 2.379 2.581 2.817 3.081 3.381 3.729 4.133  

 15    2.226 2.408 2.612 2.851 3.120 3.424 3.776 4.186  

 16     2.436 2.644 2.886 3.158 3.466 3.824 4.239  

 17      2.675 2.920 3.196 3.508 3.871 4.292  

 18       2.954 3.234 3.551 3.918 4.345  

 19        3.272 3.593 3.965 4.398  

 20        3.310 3.635 4.013 4.451  

 21         3.678 4.060 4.504  

 22         3.720 4.107 4.557  

 23          4.154 4.610  

 24          4.202 4.663  

 25           4.716  

 26           4.769  
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Bijlage II 

behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor PQ Zeolites B.V. te Delfzijl 

 

Salarisschalen 

 

 

 

PQ Zeolites B.V. 

 

Salarisschalen voor periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012 

(inclusief verhoging van 1,92%)  

 

 Schaal  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Minimum  1.678 1.743 1.866 2.015 2.184 2.381 2.597 2.843 3.127 3.455  

 Maximum  1.937 2.065 2.269 2.483 2.726 3.011 3.373 3.791 4.282 4.861  

 Aantal treden  11 13 15 16 17 18 20 22 24 26  

              

 Trede 00  1.678 1.743 1.866 2.015 2.184 2.381 2.597 2.843 3.127 3.455  

 01  1.702 1.768 1.892 2.045 2.216 2.416 2.636 2.886 3.175 3.509  

 02  1.725 1.792 1.919 2.074 2.248 2.451 2.675 2.929 3.223 3.563  

 03  1.749 1.817 1.946 2.103 2.279 2.486 2.714 2.972 3.271 3.617  

 04  1.772 1.842 1.973 2.132 2.311 2.521 2.753 3.015 3.319 3.671  

 05  1.796 1.867 2.000 2.162 2.343 2.556 2.791 3.058 3.367 3.725  

 06  1.819 1.891 2.027 2.191 2.375 2.591 2.830 3.101 3.416 3.779  

 07  1.843 1.916 2.054 2.220 2.407 2.626 2.869 3.145 3.464 3.833  

 08  1.866 1.941 2.080 2.249 2.439 2.661 2.908 3.188 3.512 3.888  

 09  1.890 1.966 2.107 2.279 2.471 2.696 2.947 3.231 3.560 3.942  

 10  1.913 1.990 2.134 2.308 2.503 2.731 2.985 3.274 3.608 3.996  

 11  1.937 2.015 2.161 2.337 2.535 2.766 3.024 3.317 3.656 4.050  

 12   2.040 2.188 2.366 2.567 2.801 3.063 3.360 3.704 4.104  

 13   2.065 2.215 2.396 2.599 2.836 3.102 3.403 3.753 4.158  

 14    2.242 2.425 2.630 2.871 3.141 3.446 3.801 4.212  

 15    2.269 2.454 2.662 2.906 3.179 3.489 3.849 4.266  

 16     2.483 2.694 2.941 3.218 3.533 3.897 4.320  

 17      2.726 2.976 3.257 3.576 3.945 4.374  

 18       3.011 3.296 3.619 3.993 4.428  

 19        3.335 3.662 4.041 4.482  

 20        3.373 3.705 4.090 4.536  

 21         3.748 4.138 4.590  

 22         3.791 4.186 4.644  

 23          4.234 4.698  

 24          4.282 4.752  

 25           4.807  

 26           4.861  
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Bijlage III 

behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor PQ Zeolites B.V. te Delfzijl 

 

Wet Verbetering Poortwachter 

 

 

Met betrekking tot de Wet Verbetering Poortwachter zijn partijen het volgende overeengekomen: 

 

1. Als het UWV bij de behandeling van een aanvraag tot een WIA-uitkering vaststelt dat door de 

werkgever onvoldoende reïntegratie-inspanningen zijn verricht en vervolgens beslist dat het 

tijdvak waarop de werknemer recht heeft op loon wordt verlengd, ontvangt de werknemer 

gedurende deze verlengde periode een aanvulling tot 100% van het maandinkomen. Het 

voorgaande is tevens van toepassing als werkgever en werknemer in onderling overleg besluiten 

de aanvraag voor een WIA-uitkering uit te stellen. 

 

2. Als in het kader van de reïntegratie van de arbeidsongeschikte werknemer een aanbod tot 

passend werk wordt gedaan, zal de werkgever in eerste instantie trachten een aanbod tot intern 

passend werk te doen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met inkomen, opleiding, 

ervaring en vaardigheden en toekomstperspectief van de werknemer. De werkgever zal een 

aanbod tot passend werk - zowel bij een interne als een externe functie - schriftelijk (laten) 

doen. Het aanbod vermeldt tevens het wettelijk recht van de werknemer een second opinion aan 

te vragen bij het UWV. De werknemer dient deze second opinion binnen 10 dagen aan te vragen. 

De werknemer kan zich bij een aanbod tot intern of extern passend werk van de werkgever laten 

bijstaan door een door de werknemer gekozen belangenbehartiger. 

 

3. De werkgever zal, als de werknemer een aanbod tot passend werk weigert en vervolgens binnen 

10 dagen een second opinion aanvraagt bij het UWV, vanaf het moment van weigering van het 

aanbod tot passend werk en tot het moment waarop het UWV haar oordeel daarover geeft, 

100% van het maandinkomen doorbetalen. 

 

4. De werkgever heeft zorggedragen voor voorlichting aan de werknemer over de rechten en 

plichten voortvloeiend uit de Wet Verbetering Poortwachter. Dit betekent onder meer voorlichting 

over moment van ziekmelding, plan van aanpak, reïntegratieverslag, aanvraag WAO-uitkering en 

aanvraag persoonsgebonden budget. 

  

5. Als een werknemer intern in een lagere functie wordt herplaatst, gelden daarbij de bepalingen 

over afbouw zoals vastgelegd in artikel 8 van de CAO. Als een werknemer bij een andere 

werkgever wordt geplaatst, zal op basis van goed werkgeverschap van geval tot geval worden 

bezien hoe de arbeidsrechtelijke en financiële gevolgen van deze plaatsing moeten worden 

afgewikkeld, waarbij de loondoorbetaling op grond van artikel 19 van de CAO als uitgangspunt 

geldt. 

 

 

 



  

 

 
42 

  

Bijlage IV 

behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor PQ Zeolites B.V. te Delfzijl 

 

Protocolafspraken 2011 

 

  

1. Structurele loonsverhoging 

Gedurende de looptijd van de cao worden de salarissen en de salarisschalen per 1 juli van elk 
jaar - te beginnen op 1 juli 2011 - verhoogd met de gemiddelde structurele loonstijging in de 
periode van 12 maanden daaraan voorafgaand in de cao’s van de bedrijven behorende tot de 
benchmark (i.c. AkzoNobel, Avebe, ESD-SIC, Henkel Nederland Scheemda, PPG Industries Fiber 
Glass, PQ Silicas en Teijin Aramid).  
Bij de berekening van dit gemiddelde wordt het bedrijf met de laagste structurele loonsverhoging 
buiten beschouwing gelaten. Als twee of meer bedrijven een gelijke laagste structurele 
loonsverhoging hebben, dan blijft van deze bedrijven het bedrijf met de hoogste eenmalige 
uitkering buiten beschouwing. 
 

2. Eenmalige uitkering 
Gedurende de looptijd van de cao wordt in juli van elk jaar - te beginnen per juli 2011 - een 
eenmalige bruto uitkering uitbetaald ter grootte van de gemiddelde onvoorwaardelijke eenmalige 
uitkeringen in de periode van 12 maanden daaraan voorafgaand in de cao’s van de bedrijven 
behorende tot de benchmark (i.c. AkzoNobel, Avebe, ESD-SIC, Henkel Nederland Scheemda, 
PPG Industries Fiber Glass, PQ Silicas en Teijin Aramid). Bij de berekening van dit gemiddelde 
wordt het bedrijf met de laagste structurele loonsverhoging buiten beschouwing gelaten. 
In afwijking van het voorgaande bedraagt de eenmalige uitkering in juli 2011 € 200,- (netto). 
Voor parttimers en voor werknemers die gedurende het jaar in dienst treden c.q. vertrekken 
vindt de uitbetaling van de hiervoor bedoelde eenmalige uitkeringen plaats naar evenredigheid 
met het dienstverband. 

 
3. Levensfasebewust personeelsbeleid / duurzame inzetbaarheid 

In het kader van de vraagstelling hoe werknemers tot hun pensioen gezond, gemotiveerd en 
inzetbaar blijven, zal PQ Zeolites tijdens de looptijd van de cao studie doen naar de wijze waarop 
andere bedrijven invulling geven aan een dergelijk levensfasebewust personeelsbeleid en aan 
duurzame inzetbaarheid. In het onderzoek, dat in beginsel gericht zal zijn op de bedrijven 
behorende tot de benchmark (zie hiervoor), zal bijzondere aandacht worden gegeven aan de 
effecten voor werknemers van het werken in ploegendienst en mogelijkheden voor vermindering 
van de belasting bij het ouder worden. Zo mogelijk worden bij het onderzoek tevens de met de 
implementatie gemoeide kosten/investeringen in kaart gebracht. De studie zal in de eerste helft 
van 2012 worden afgerond. De resultaten worden met de vakorganisaties besproken tijdens het 
periodiek overleg. Indien nodig, zal de cao voor dit onderwerp tussentijds worden aangepast.  

 
4. Pensioenregeling 

In het pensioenakkoord van 4 december 2008 hebben cao-partijen afspraken gemaakt hoe om 
te gaan met het zogenaamde indexatiedepot. Afgesproken nu is dat pensioendeskundigen 
namens werkgever en namens de vakorganisaties hiervoor een advies voor cao-partijen 
voorbereiden op basis van het depotverslag en jaarafrekening 2010 van De Eendragt. Omdat 
verwacht wordt dat de benodigde documenten niet eerder dan begin juli beschikbaar zullen zijn, 
zal het overleg hierover tussen cao-partijen naar verwachting niet eerder kunnen plaatsvinden 
dan in september 2011. 

 

 


