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Onderhandelingsresultaat cao PQ Zeolites 
 
 
 

Op maandag 18 september 2017 hebben directie en de vakorganisaties FNV en CNV 
Vakmensen een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao voor PQ Zeolites 
met de volgende afspraken. 
 

 

1. Looptijd 

De looptijd van de nieuwe cao bedraagt 3 jaar, te weten van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 

2020.  

 

2. Structurele loonsverhoging 

De salarissen en salarisschalen worden als volgt verhoogd: 

- 2,5% per 1 juli 2017; 

- 2,5% per 1 juli 2018; 

- 2,5% per 1 juli 2019. 

  

3. Eenmalige uitkering 

Naast de structurele loonsverhoging van in totaal 7,5% (zie hiervoor onder punt 2), ontvangen 

de werknemers in januari 2020 een eenmalige uitkering van bruto € 250,- (gemiddeld circa 

0,5%). Deeltijdwerknemers ontvangen deze eenmalige uitkering naar evenredigheid van de 

individueel overeengekomen arbeidsduur. 

 

4. Pensioen 

- Met ingang van 1 januari 2018 stijgt de fiscale pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar. De 

pensioenrichtleeftijd is een rekenleeftijd die wordt gebruikt voor de berekening van de 

fiscaal maximaal toegestane jaarlijkse pensioenopbouw. Omdat de pensioenregeling moet 

passen binnen de fiscale kaders, is wijziging van de pensioenregeling noodzakelijk. Sociale 

partners hebben tijdens het cao-overleg de keuze gemaakt om de bestaande regeling zo 

veel mogelijk intact te laten en alleen aan te passen hetgeen door de verandering in het 

fiscale kader aangepast moet worden. Dat betekent concreet dat de pensioenrichtleeftijd 

per 1 januari 2018 wordt verhoogd naar 68 jaar. Andere onderdelen van de 

pensioenregeling, waaronder het opbouwpercentage, wijzigen niet. 

- Als gevolg van de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar, zal er sprake zijn 

een besparing op de jaarlijkse pensioenkosten. Sociale partners hebben besloten dat die 

besparing voor pensioen beschikbaar blijft. Door Mercer zal worden berekend wat de 

omvang van de jaarlijkse besparing is. Dit bedrag zal gedurende de resterende looptijd van 

het pensioencontract met ASR vanaf 1 januari 2018 (i.c. 3 jaar) jaarlijks in het depot 

worden gestort en aan het eind van die drie jaar beschikbaar zijn voor (extra) indexatie.  

 

5. Periodiek overleg 

Cao-partijen zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat de druk als gevolg van alle 

uitbreidingen waar iedereen mee te maken heeft en de onrust rond de invoering van flexibel 

roosteren vraagt om een regelmatige evaluatie, ook met de bonden. Daarom is afgesproken 

om gedurende de looptijd van de cao twee keer per jaar overleg over deze onderwerpen te 

hebben. Indien nodig kunnen naar aanleiding van dit overleg afspraken gemaakt worden voor 

bijsturing. Het eerstvolgende periodiek overleg is gepland op 2 november 2017. 

 

6. Werkgelegenheid 

PQ Zeolites heeft in 2016 met 6 personen een zogenaamde leer-/arbeidsovereenkomst 

gesloten. Deze personen vervullen logistieke werkzaamheden en volgen daarnaast voor 

rekening van werkgever een VAPRO A opleiding van circa 2,5 jaar. Na succesvolle afronding 

van de opleiding, zullen twee van hen een vast contract krijgen.  

Cao-partijen hebben afgesproken dat daarna opnieuw 6 personen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt een leer-/arbeidsovereenkomst aangeboden krijgen. Deze mensen worden bij 

goed gevolg als eerste voor vacatures in aanmerking genomen. 
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7. WW 

Tijdens het periodiek overleg op 2 november 2017 zullen cao-partijen met elkaar in overleg 

treden om invulling te geven aan de afspraken uit het sociaal akkoord met betrekking tot de 

WW. 

 

8. Werkgeversbijdrage aan vakorganisaties 

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

gedurende de looptijd van de cao voortgezet. 

 
 


