
Beste FNV’ers, 
 
Gisteren heeft de cao-onderhandelingsdelegatie een akkoord weten te bereiken met Albemarle. Al 
met al zijn wij tevreden over het behaalde resultaat. Bijgevoegd het akkoord inclusief de 
bijbehorende bijlagen. 
Wij lichten dit akkoord graag persoonlijk toe. Vervolgens horen we graag wat jullie ervan vinden en 
zullen we de stemmen tellen. 
 
De FNV-ledenraadplegingen zijn op: 
 
Woensdag 16 december in het Grindgebouw kamer 4.03 
1e Vergadering: 13.30 uur – 14.30 uur 
2e Vergadering: 15. 00 uur – 16.00 uur 
 
Donderdag 17 december in het Opleidingslokaal 
1e Vergadering: 9.30 uur – 10.30 uur 
2e Vergadering: 21.30 uur – 22.30 uur 
 
De vergadering is enkel bedoeld voor FNV-leden. Heb je collega’s die ook willen komen en 
meestemmen? Dat kan, maar dan is het direct inschrijven. 
  
Tot snel! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens de onderhandelingsdelegaties: 
 
FNV Procesindustrie 
Marion Ten Boer, 
Marcel Kemna, 
Marina den Boer, vakbondsbestuurder 



Principeakkoord Albemarle Catalysts BV

Op 14 december 2015 hebben Albemarle, FNV en CNV Vakmensen een principeakkoord bereikt over
een nieuwe cao. De vakorganisaties zullen het bereikte akkoord met hun leden bespreken en
Albemarle over de uitkomst informeren. Het akkoord wordt positief voorgelegd.

Het bereikte principeakkoord luidt als volgt;

1. Looptijd
De looptijd van de cao is 24 maanden te weten van 1 januari 2016 tot 1 januari 2018

2. Salarisontwikkeling
Met ingang van

1 februari 2016 wordt het maandsalaris met
1 februari 2017 wordl het maandsalaris met

1,75% verhoogd;
1,75o/o verhoogd.

3. Pensioen
Met ingang van 1 januari 2016 brengt Albemarle de pensioenregeling onder bij het Pensioenfonds
voor de Grafische Bedrijven (Pensioenfonds PGB) middels een overeenkomst van 5 jaar. De
pensioenregeling is een voorwaardelijk geïndexeerde fiscaal maximale middelloonregeling. Voor het
einde van de overeenkomst tussen PGB en Albemarle (in het eerste kwartaal van 2020) zullen cao-
partijen deze uitvoerder evalueren en opnieuw bezien wat voor de vervolgperiode de beste
pensioenoplossing is voor de organisatie en haar werknemers.

Albemarle betaalt de totale pensioenpremie, inclusief kosten (en eventueel eigen bijdrage van de
werknemers), aan Pensioenfonds PGB met een minimum van 260/o en een maximum van 30% van de
som van de pensioengrondslagen zoals deze geldt op I januari van enig jaar.

o lndien de premie van pensioenfonds PGB in enig jaar hoger is dan het voor Albemarle
vastgestelde maximum premiepercentage, danzal het verschiltussen beiden zoveel mogelijk
worden aangevuld vanuit de deelnemersbijdrage aan de pensioenregeling.

¡ lndien de premie van pensioenfonds PGB in enig jaar hoger is dan het voor Albemarle
vastgestelde maximum premiepercentage, en de aanvulling met de deelnemersbijdrage aan
de pensioenregeling ontoereikend is dan gaan cao-partijen in overleg.

. lndien de premie van pensioenfonds PGB in enig jaar lager is dan het voor Albemarle
vastgestelde minimum premiepercentage, dan gaan cao-partijen om de tafel in overleg
waarbij partijen binnen de fiscale mogelijkheden deze premiemarge zullen aanwenden ter
verbetering van de pensioenregeling.

CAO- partijen installeren een pensioencommissie die CAO-partijen die tijdens het periodiek overleg
zal adviseren over allerhande pensioenaangelegenheden, minimaal de volgende onderwerpen: 1. de
indexatie van de pensioenrechten die vanaf 2006 door de deelnemers zijn opgebouwd (of
ingebracht), 2. Ontwikkelingen van de Albemarle regeling bij PGB en 3. Algemene wettelijke
ontwikkelingen aangaande pensioen. Deze commissie is operationeel uiterlijk per 1 januari2016. De
commissie is paritair samengesteld en komt jaarlijks tenminste 2 keer bijeen, maar in 2016 ten minste
4 keer per jaar bijeen. CAO-partijen zullen een reglement opstellen waarin de opdracht van deze
commissie is vastgelegd als ook waarin de werkwijze van de commissie wordt beschreven.

De maatstaf voor indexatie is vanaf 1 januari 2016 voor alle actieve en inactieve deelnemers de
stijging van de Consumentenprijsindex 'alle huishoudens', bekeken over de periode september-
september (ambitie).

De volgende bijlagen kunnen in de nieuwe CAO vervallen aangezien er geen werknemers binnen het
bedrijf werkzaam meer zijn die onder deze doelgroep vallen:

. Bijlage Vl Overgangsregeling voortzetting pensioenopbouw geboortejaren vóór 1950

. Bijlage Vll Overgangsregeling VUT-compensatie geboortejaren vóór 1950

ryp
ln bijlage I is de nieuwe cao tekst opgenomen.
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4. Bewaking marktconformiteit
Voor het bewaken van de marktconformiteit van de salarissen van Albemarle in Nederland geldt als
uitgangspunt dat de Chemie, Olie & Gas sector volgens de methodiek van Hay als normering gevolgd
wordt. De vastgestelde loonlijn gaat uit van de mediaan-plus (3%) van deze Chemie, Olie & Gas
markt. Ten aanzien van de vaststelling van de beloning zijn partijen van mening dat er in totaliteit
sprake moet zijn van een goed en evenwichtig arbeidsvoorwaardenpakket dat zich kan meten met de
omringende markt. Partijen zullen gedurende de looptijd van de CAO een werkgroep in stellen die de
loonlijn van de Chemie, Olie & Gas sector ten opzichte van de loonlijn van Albemarle in Nederland
onderzoekt. ln dit onderzoek zullen ook alle toeslagen worden meegenomen. De referentie-functies
zullen gedurende deze periode worden ge-up-date en inzichtelijk worden gemaakt.

De werkgroep komt uiterlijk 1 september 2017 met een advies aan CAO-partijen. De uitkomsten van
de werkgroep zullen in het eerst volgende periodiek overleg tussen CAO-partijen worden besproken
CAO-partijen geven de voorkeur aan dezelfde werkgroep-samenstelling als de vorige keer.

5. Albemarle Academie
Begin 2016 zal een paritaire werkgroep worden ingesteld die de Albemarle Academie evalueert en
advies uitbrengt aan CAO-partijen of de Albemarle Academie voorgezet dient te worden. De
werkgroep komt uiterlijk I september 2016 met een advies aan CAO-partijen. De uitkomsten van de
werkgroep zullen in het eerst volgende periodiek overleg tussen CAO-partijen worden besproken. Tot
1 januari 2017 zal de Albemarle Academie worden voortgezet. De kosten van ca. EUR 100.000,- zijn
voor rekening van Albemarle.

6. Werkgroep Persoonlijk Opleiding Budget (POB)
Gedurende de looptijd van de CAO zal er een werkgroep POB worden ingesteld. Deze werkgroep is
paritair samengesteld; werkgever en vakorganisaties. Partijen nodigen de OR uit om ook deel te
nemen indien zij interesse hebben. Sinds we weten dat langer dooruverken een feit is, is het goed dat
werknemers zelf ook verantwoordelijkheid kunnen nemen en een POB-budget beschikbaar hebben
om goed inzetbaar te blijven, binnen of buiten Albemarle. De werkgroep zal advies uitbrengen in
oktober 201 6.

Uitgangspunten voor deze werkgroep zijn:
o Voorstel aandragen hoe het POB de eigen verantwoordelijk van de werknemer stimuleert,

waarbij de werkgever faciliteert.
o Het betreft een budget dat per periode besteed kan worden aan opleiding en de verbetering

van de arbeidsmarktpositie van de werknemer.
o Het budget is persoonlijk en dus niet overdraagbaar aan anderen.
o Voorstel aandragen hoe het budget fiscaal optimaal kan worden benut.
o Voorstel aandragen van de bestedingsdoelen voor dit budget.
o De werkgroep doet een advies over de hoogte van het budget.
o Er komt een onafhankelijke interne voorzitter die bepaald wordt door cao-partijen, deze

bewaakt het proces op inhoud voortgang en uitvoering en opdrachten.
¡ De paritaire werkgroep bestaat uit maximaal 7 leden (inclusief voorzitter).

7. Duurzaam de eindstreep halen
De zogenaamde 9O%-regeling voor dagdienstmedewerkers is een goed gebruik (dit omdat het
werknemers in alle fasen van hun werkende leven de kans geeft om zelf aan de eigen duurzame
inzetbaarheid te werken). Binnen deze regeling kan de werknemer 80% werken tegen 90% loon
aangezien de werknemer structureel verlof inzet hiervoor. ln het protocol wordt opgenomen dat
Albemarle dit thema met de OR zal oppakken en streeft dit te realiseren in het personeelshandboek.

Er zal een project worden gestart onder leiding van een externe consultant die onderzoek zal doen
naar praktische oplossingen om in de ploegendienst verlichting te realiseren (denk aan ander rooster,
deeltijd werken, etc.). De werkgever faciliteert dit onderzoek tot een maximum bedrag van EUR
10.000,--. Werkgever zal trachten via het OVP subsidie te verkrijgen. ln het periodiek overleg in het
najaar van 2016 zullen praktische mogelijkheden van dit project worden teruggekoppeld.
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8. Opleiding en ontwikkeling
De achterban van de vakorganisaties zijn van mening dat de artikelen 5.2.3 en 5.3 inconsequent
worden nageleefd. Albemarle zal inventariseren en onderzoeken hoe de toekenning van opleidingen
over de afdelingen plaats vindt. ln het periodiek overleg in het najaa¡ 2016 wordt door de werkgever
een overzicht gegeven hoe binnen Albemarle deze CAO-artikelen worden uitgevoerd en
geinterpreteerd.

9. Protocoltekst Sociaal Akkoord

Met betrekking tot het derde WW jaar hebben cao partijen de volgende procesafspraak gemaakt:

"Cao-partijen spreken af dat de duur en de opbouw van de WW worden gerepareerd conform de
afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord van april 2013 zijn gemaakt.
Na de reactie van de minister van SZW op het SER-advies "Rol sociale partners bij toekomstige
arbeidsmarktinfrastructuur bij \lr/W en inrichting \AAy'V" en na een eventueel StvdA-advies
hierover, zullen cao-partijen, met inachtneming van deze adviezen en de StvdA-aanbevelingen
van 24 december 2013, 11 juli 2014 en 24 november 2015 overleg voeren om inhoudelijk afspraken
te maken over
een private aanvullende WW-verzekering waarmee de huidige hoogte en duur van de wettelijke
WW-uitkering worden gehandhaafd. Zo nodig wordt de cao opengebroken."

Met betrekking tot de participatie wet Participatie wet is het volgende afgesproken:

ln lijn met het Sociaal Akkoord en de Participatiewet zalAlbemarle zich inzetten om werkplekken voor
Wajongers en voor andere doelgroepen uit de Participatiewet te realiseren. Om de
arbeidsparticipatie van Wajongers te vergroten zullen vacatures bij de werkgever worden aangemeld
bij het UWV via De Berengroep. 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. Van vervulling van vacatures wordt het UWV geïnformeerd. De werkgever
zal zich bij de werving inspannen om re-integratie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten te bevorderen
en daarbij voor zover in redelijkheid mogelijk de voorkeur geven aan personen die een WAJONG-
uitkering ontvangen. Werkgever zal gedurende de looptijd van de cao zich inspannen om minimaal twee
mensen uit deze doelgroep aan te nemen. Tevens zal werkgever een workshop organiseren voor
leidinggevenden om uitleg te geven over deze protocolafspraak.

I 0. Protocoltekst Thuiswerken
Tijdens de looptijd van de cao wordt er 3 maandelijks gerapporteerd hoeveel verzoeken tot
thuiswerken zijn ingediend en hoeveel daarvan zijn toegekend dan wel geweigerd. Eén keer per jaar
zullen cao-partijen in het periodiekoverleg met elkaar bepalen of de regeling bijgesteld dient te
worden.

11. Tekstuele aanpassingen in de GAO
o Aanpassing van artikel lS "ouderschapsverlof'van de cao (zie bUlage 2)
. Aanpassing van artikel 17.5.1. "Kraam en partnerverlof' (zie bijlage 3)
¡ Tekstuele verduidelijking in CAO-artikelen met betrekking tot overwerk (zie bijlage 4)
o Artikel 7.3.1 lid 2: tijden aanpassen naar 6.30 uur - 20.00 uur
¡ Artikel 7.7.1 alleen Koningsdag noemen

12. CAO digitaal en tevens vertaald in het Engels
De nieuwe cao zal digitaal beschikbaar worden gesteld aan de werknemers. De CAO zal tevens
worden vertaald in het Engels (en ook digitaal beschikbaar zijn).

1 3. Werkgeversbijd rageregel i ng
De zogenoemde AWVN regeling wordt gedurende de looptijd van de cao gecontinueerd

14. WGA premie
Albemarle zal gedurende de looptijd van de cao afzien van het recht om het werknemersdeel van de
WGA premie op de werknemers te verhalen.

3 P
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I 5. Vakbondscontributie
Albemarle is bereid gedurende de looptijd van de cao de vakbondscontributie fiscaal te faciliteren
voor zover en voor zolang dit is toegestaan.

1 6. Solidariteitsbijd rage
Albemarle zal een solidariteitsbijdrage voor internationaal vakbondswerk ter grootte van EUR 5.000,-
per vakorganisatie geven.

Aldus opgemaakt en overeengekomen op 14 december 2015 te Amsterdam tussen Albemarle
Catalysts Company BV, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen.

Namens Albemarle Company BV,

L
(

R. Pater
Managing Director

FNV

M. den Boer

Namens CNV Vakmensen

C.P.H. Böeseken
Bestuurder

A.A. van Wijngaarden
Voorzitter
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Artikel 14 Pensioen.

14.1. Pensioenregeling
ln het bedrijf van de werkgever bestaat een pensioenregeling. Per 1" januari 20!6 brengt Albemarle
deze onder bij Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (Pensioenfonds PGB) middels een
overeenkomst van 5 jaar. Voor het einde van de overeenkomst tussen PGB en Albemarle (in het
eerste kwartaal van 2020)zullen cao-partijen deze uitvoerder evalueren en opnieuw bezien wat voor
de vervolgperiode de beste pensioenoplossing is voor de organisatie en haar werknemers.

14.2 Kenmerken pensioenregeling
De pensioenregeling is een voorwaardelijk geïndexeerde fiscaal maximale middelloonregeling met de

volgende kenmerken:
c Opbouwpercentoge OP: 7,875%
. Partnerpensioen (PP): 70% van het OP (opbouwbasis)
. Wezenpensioen (WzP): 20% von het PP (opbouwbasis)
o Franchise: fiscaal minimum (2015: € 12.642,-)
o PVI: volledige premievrijstelling bijarbeidsongeschiktheid meeverzekerd

Het volledige reglement specifiek voor Albemarle is gepubliceerd op de site van PGB.

14.2.2.

ledere werknemer, tenzij anders bepaald in het pensioenreglement, neemt deel aan de
pensioenregeling met inachtneming van het gestelde in de Statuten en de Reglementen van zoals die
door Pensioenfonds PGB zijn vastgelegd.

14.3 Pensioenopbouw

14.3.L.
Het pensioengevend salaris is 12 maal het maandsalaris plus de vakantietoeslag, eindejaarsuitkering,
de vaste ploegentoeslag en eventuele andere vaste toeslagen. Het pensioengevend salaris wordt
jaarlijks vastgesteld per L januari. Het pensioengevend salaris is conform het fiscaal maximaal
toegestane maximum (€100.000,- in 2015).

L4.3.2.
Werknemer zal naar verwachting een uitkering krijgen van de overheid volgens de AOW: de AOW-

uitkering. Bij de berekening van het bedrag waarover pensioen wordt opgebouwd, wordt hiermee
rekening gehouden. Dit deel heet de 'franchise'.
De franchise is LO/7,5 van de AOW-uitkering van een gehuwde met een partner die de AOW-leeftijd
heeft bereikt, inclusief vakantietoeslag. Cao-partijen spreken af dat de hoogte van de franchise gelijk
is aan het jaarlijkse gestelde fiscale minimum (zie 14.21.

L4.3.4.
De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend salaris minus de franchise.
Pensioenfonds PGB stelt de pensioengrondslag vast op basis van de bedragen die gelden op 1" januari

van enig jaar.

14.3.5
De opbouw(excedent)grens van EUR 52.500 is per l januari 2012 vervallen. Werknemers met een
jaarsalaris van minder dan 52.500 euro zullen voorlopig voor de duur van de looptijd van de CAO
jaarlijks een tegemoetkoming van bruto 270 euro ontvangen.
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14.3.6
Albemarle zal voor werknemers met een bruto jaarsalaris boven het fiscaal maximale maximum
(€100.000,- en hoger (gebaseerd op een fulltime dienstverband in 2015) een bijdrage in de premie
voor een netto spaarfaciliteit aanbieden. De bijdrage wordt voor de betreffende werknemer
berekend over het deel van het inkomen boven de €100.000,- (2015) per L januari en is gebaseerd op
de volgende leeftijdsafhankelijke (4%) staffel, staffel 3, zoals beschreven in het staffelbesluit van L7

december 201"4.

indien de leeftijd van de deelnemer per L
januari in volle jaren

bedraagt de door de werkgever
beschikbaar te stellen premie over het

tenminste gelijk is

aan

maar minder is dan Pensioengevend salaris boven de
€ 100.000

15 20 4,6yo

20 25 5,3%

25 30 6,4yo

30 35 7,7yo

35 40 93%
40 45 tL,3%
45 50 13,60/o

50 55 16,5%

55 60 20,o%

60 65 24,3%

66 67 28,O%

De bijdrage wordt maandelijks bij het salaris uitbetaald. Deze bijdrage zalook worden toegekend aan

nieuw instromende werknemers met een bruto jaarsalaris van €100.000,- (zowel van binnen als

buiten Albemarle).

Albemarle zal een collectieve netto spaarfaciliteit aanbieden aan de betreffende medewerkers. Het
staat deze medewerkers vrij om zelf een keuze te maken om mee te doen aan deze collectieve
regeling. De werknemers mogen deze compensatie ook aanwenden voor een ander (3e

pijler)product, extra aflossing van hypotheek of andere bestedingen.

14.4. Werknemers- en werkgeversbijdrage in de premie

1,4.4.L.

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

werknemersbijdrage bedraagt 6Yovan de pensioengrondslag. De pensioengrondslag voor de
premieafdracht (pensioengevend salaris minus franchise) wordt per l januari van enig jaar
vastgesteld.

De deelnemersbijdrage is bestemd voor (toekomstige) indexatie en indien nodig voor de inkoop van
pensioenaanspraken (1.4.4.4.1).. De deelnemersbijdrage voor toeslagverlening wordt evenwichtig
verdeeld zodat een evenwichtige indexatie van de opgebouwde pensioenaanspraken bij
Pensioenfonds PGB en de tot en met 3L december opgebouwde pensioenen bij Delta Lloyd ontstaat.
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Hiertoe wordt een pensioencommissie geïnstalleerd die CAO partijen jaarlijks zal adviseren over de
indexatie van de pensioenrechten die vanaf 2006 door de deelnemers zijn opgebouwd of ingebracht
(zie artikel L4.7)

1,4.4.2.

De werknemersbijdrage voor de verplichte verzekering van het ANW-hiaatpensioen is per L januari
2006 gesteld op EUR 6,80 per maand, ongeacht het voor de werknemer geldende deeltijdpercentage
(Anw=Algemene nabestaandenwet).

14.4.3.
De bijdragen van I4.4.t. en t4.4.2. worden ingehouden bij de maandelijkse salarisbetaling

L4.4.4
Albemarle betaalt de totale pensioenpremie, inclusief kosten (en eventueel eigen bijdrage van de
werknemers), aan Pensioenfonds PGB te betalen met een minimum van260/o en een maximum van
30%van de som van de pensioengrondslagen zoals deze geldt op l januari van enig jaar.

1) lndien de premie van pensioenfonds PGB in enig jaar hoger is dan het voor Albemarle
vastgestelde maximum premiepercentage, dan zal het verschil tussen beiden zoveel mogelijk
worden aangevuld vanuit de deelnemersbijdrage aan de pensioenregeling.

2l lndien de premie van pensioenfonds PGB in enig jaar hoger is dan het voor Albemarle
vastgestelde maximum premiepercentage, en de aanvulling met de deelnemersbijdrage aan
de pensioenregeling ontoereikend dan gaan cao-partijen om de tafel in overleg.

3) lndien de premie van pensioenfonds PGB in enig jaar lager is dan het voor Albemarle
vastgestelde minimum premiepercentage, dan gaan cao-partijen om de tafel in overleg
waarbij partijen binnen de fiscale mogelijkheden deze pemiemarge zullen aanwenden ter
verbetering van de pensioenregeling.

14.5. Aanvullende risico-pensioenvoorzieningen

14.5.1.
Naast de pensioenen, die zijn ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds Albemarle, heeft de
onderneming voor haar personeel drie aanvullende dekkingen afgesloten bij een
verzekeringsmaatschappü. De aanvullende dekkingen betreffen:
- een ANW-hiaatpensioen (zie t4.4.2.1en
- een W|A-excedentverzekering (een arbeídsongeschiktheidsdekking voor het salarisdeel boven

26L maal het maximumdagloon). De basis voor de W|A-excedentverzekering is het
pensioengevend salaris zoals beschreven in artikel 74.3.L.

- WcA-gatverzekering.

14.6. Vervroegde pensionering / deeltijd pensionering

74.6.1.

Een werknemer met een dienstverband voor onbepaalde tijd heeft het recht om tussen 55 en de
AOW-gerechtigde leeftijd gebruik te maken van vervroegde pensionering en/of deeltijd
pensionering. De werknemer kan van dit recht slechts eenmaal gebruik maken onder de volgende
voorwaarden:

rll.3
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1.4.6.2.

Het verzoek tot vervroegde en/of deeltijd pensionering moet schriftelijk aan de werkgever worden
gedaan,
- 3 maanden vóór de gewenste ingangsdatum bij volledige pensionering;
- 6 maanden vóór de gewenste ingangsdatum bij deeltijd pensionering.

14.6.3.

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

L4.6.4.
Bij deeltijd pensionering wordt de arbeidsovereenkomst gewijzigd in een deeltijd-overeenkomst voor
de resterende arbeidsduur, met dienovereenkomstige rechten en plichten.

L4.6.5.
Deeltijd pensionering 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;

- de werkgever en de werknemer er naar streven om middels afspraken de gehele periode van
55 tot de AOW-gerechtigde leeftijd te overzien.

t4.6.6
Bovenstaande leden van dit artikel 14.6 zullen in verleg met PGB, als pensioenuitvoerder, mogelijk
moeten worden aangepast. Daarbij zal zo dicht mogelijk worden aangesloten bij hetgeen in deze

leden is opgenomen.

14.7 Pensioencommissie
CAO- partijen installeren een pensioencommissie die CAO-partijen die tijdens het periodiek overleg
ieder halfjaar zal adviseren over allerhande pensioenaangelegenheden, minimaal de volgende

onderwerpen: L. de indexatie van de pensioenrechten die vanaf 2006 door de deelnemers zijn

opgebouwd (of ingebracht), 2. Ontwikkelingen van de Albemarle regeling bü PGB regeling voor
Albemarle, en 3. Algemene wettelijke ontwikkelingen aangaande pensioen. Deze commissie is

operationeel uiterlijk per L januar¡ 2016. De commissie is paritair samengesteld en komt jaarlijks

tenminste 2 keer bijeen, maar in 2016 ten minste 4 keer per jaar bijeen. CAO-partijen zullen een
reglement opstellen waarin de opdracht van deze commissie is vastgelegd als ook waarin de

werkwijze van de commissie wordt beschreven.

De maatstaf voor indexatie is vanaf l januari 2016 voor alle actieve en inactieve deelnemers de

stijging van de Consumentenprijsindex 'alle huishoudens', bekeken over de periode september-
september (ambitie). De pensioencommissie kan op basis van haar moverende redenen afwijken van
deze ambitie.
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14.8. Overgangsregelingen
Voor werknemers die reeds op 31 december 2000 in dienst waren, zijn in verband met de per 1
januari 200l gewijzigde pensioenregeling de hierna genoemde overgangsregelingen getroffen, die als
bijlage in de CAO zijn opgenomen.
- Overgangsregeling VUT-compensatie en voorzetting pensioenopbouw geboortejaren 1950 tot

en met L965lBijlage Vllll
- Overgangsregeling uitzichtgarantie ploegenpensioen (Bijlage lxl.

14.9. Letter of intent
Partijen komen overeen dat indien er sprake is van:
. contract wijziging met PGB, of;
. een sterk veranderde fiscale beoordeling, of:
. substantieel gewijzigde toetsingscriteria van de DNB;
het totale pensioenreglement, inclusief indexatie afspraken ter beoordeling voor wordt gelegd aan
sociale partners.

Daarbij is steeds het uitgangspunt dat door partijen gestreefd wordt naar pensioenresultaten die in
lijn zijn met een fiscaal maximale, geïndexeerde middelloonregeling.
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-SnLBEMARLE.
Bijlage 2: Artikel 18 Ouderschapsverlof

Artikel 18 Ouderschapsverlof

18.1. Algemeen

18.1.1.
De werknemer heeft recht op het wettelijk ouderschapsverlof als bedoeld in de Wet
Arbeid enZorg.

t8.t.2.
Het ouderschapsverlof kan worden opgenomen vóór de achtste verjaardag van het te
verzorgen kind.

18.1.3
Naast het wettelijk ouderschapsverlof biedt deze CAO een vemrimde mogelijkheid tot
het opnemen van voltijd ouderschapsverlof voor de verzorging van kinderen tot acht jaar:

werknemers kunnen 24 kalendermaanden voltijd ouderschapsverlof opnemen. In deze 24
maanden zithetwettelijk ouderschapsverlof begrepen - alleen als er nog geen wettelijk
ouderschapsverlof voor het betreffende kind is opgenomen kan de werknemer kiezen
voor deze vem¡imde mogelijkheid. Dit zogenaamde CAO-ouderschapsverlof bedraagt
altr1d24 maanden aaneengesloten, en is altijd voltijd.

De volgende regelingen zijn voorts verbonden aan opname van dit CAO-
ouderschapsverlof:

a. Het voltijd CAO-ouderschapsverlof houdt in dat de werknemer de
dienstbetrekking met de werkgever beëindigt en de werkgever zich verplicht tot
wederindienstneming na afloop van de periode van CAO-ouderschapsverlof, op
vergelijkbaar niveau als voor aanvang van het voltijd CAO-ouderschapsverlof.

b. De werknemer is verplicht gedurende de periode van voltijd CAO-
ouderschapsverlof zijn vakdeskundigheid bij te houden voor zover dit
redelijkerwijs van hem verlangd kan worden. De werkgever zal de werknemer
gedurende de periode van ouderschapsverlof tegemoetkomen in kosten die zijn
verbonden aan het bijhouden vanzijnvakdeskundigheid als ware de

dienstbetrekking voortgezet.

c. De fussen de werkgever en de werknemer, met inachtneming van het in dit artikel
bepaalde, gemaakfe afspraken worden schriftelijk vastgelegd in de vorm van een

overeenkomst tot beëindiging en hervatting van de dienstbetrekking. Gedurende
het voltijd CAO-ouderschapsverlof bestaan tussen de voormalige werkgever en de
voormalige werknemer geen andere rechten en plichten dan welke in bedoelde
overeenkomst zijn geregeld of daaruit wettelijk voortvloeien.
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-ilaLBEMARLE.
d. De werknemer dient ten minste zes maanden vóór het einde van de CAO-

ouderschapsverlofueriode schriftelijk zijn terugkeer aan de werkgever te
bevestigen.

De werkgever verplicht zich de betreffende werknemer in het tijdvak van drie
maanden vóór tot uiterlijk drie maanden ná het gewenste moment van terugkeer,
op vergelijkbaar niveau als voor aanvang van het ouderschapsverlof te werk te
stellen. De tewerkstelling behoeft niet noodzakelijkerwijs in de oorspronkelijke
functie te geschieden. Indien tewerkstelling bij een andere vestiging van de
werkgever wordt aangeboden, zal daarbij rekening gehouden worden met het in
algemene zin voor soortgelijke werknemers aanvaardbaar zijnvan de reisafstand.

f. De werknemer heeft het recht het eerste aanbod tot wedertewerkstelling te
weigeren. Bij weigering van het tweede redelijke aanbod vervalt de verplichting
van de werkgever.

18.1.4.
Het ouderschapsverlof dient ten minste twee maanden voor de gewenste ingangsdatum
schriftelijk te zijn aangevraagd onder opgaaf van de gewenste periode, het gewenst aantal
uren verlofper week enlof het gewenst aantaluren over een bepaald tijdsvak.

18.1.5.
De werkgever kan, na overleg met de werknemer, de door de werknemer gewenste wijze
van invulling van het ouderschapsverlof op grond van een zwaar\Negend bedrijfsbelang
wijzigen, tot vier weken voor het tijdstip van ingang van het verlof.

18.1.6.
Na afloop van het ouderschapsverlof keert de werknemer terug in dezelfde functie in
dezelfde omvang als voor ingang van de totale ouderschaps-verlofperiode.

18.r.7.
Indien de werknemer arbeid buiten Nederland verricht op een expat-assignment is er geen
recht op ouderschapsverlof.

18.1.8
De werkgever stemt in met een verzoek van de werknemer om het verlof niet op te
nemen of niet voort te zetten als gevolg van onvoorziene omstandigheden, tenzij een
zwaarwegend bedrijfsbelang zich hiertegen verzet.Indien de werkgever instemt met het
verzoek wordt het recht op het verlof opgeschort. De werkgever spant zich in één
kalendermaand na het verzoek gevolg gegeven aan het verzoek.

18.1 .9
De afspraken met betrekking tot het ouderschapsverlof worden schriftelijk vastgelegd en
maken alsdan deel uit van de arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de
werknemer.
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Bijtage 3: Aanvullingen in artikel 17 Verzuim/bijzonder verlof en Kraam en partnerverlof

Artikel 77 V erzuim /biizonder verlof

17.1. Algemeen
Vy'aar 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.

17 .2. Calamiteitenverlof

17.2.r.
Verzuim wegens zeerbijzondere persoonlijke of onvoorziene omstandigheden zoals bedoeld in
art. 4:l van de Wet arbeid en zorg geeft geen recht op loondoorbetaling tenzij en voor zover in
17.2.2. anders is bepaald.
Onder zeerbijzondere persoonlijke of onvoorziene omstandigheden worden in ieder geval de
hierna genoemde gevallen begrepen:
a. de bevalling van de echtgenote, de geregistreerde partner of de persoon met wie de werknemer

ongehuwd samenwoont;
b. de noodzakelijke begeleiding bij spoedeisend, onvoorzien of redelijkerwij ze niet buiten

werktijd om te plannen arts- ofziekenhuisbezoek van personen, bedoeld in artikel 5:1 van de
Wet arbeid enzorg,

c. noodzakelijke verzorging op de eerste ziektedag van de personen bedoeld in artikel5:l van de
wet arbeid en zorg.

Aanvullingen in blauw weergegeven

Artikel t7.5.L

l7 .5.1. Kraamverlof en partnerverlof

17.5.t.r.
In afwijking van art. 4:2 van de Wet arbeid en zorgheeft de werknemer recht op onbetaald
kraamverlof voor eenmaal de wekelijkse individuele arbeidsduur.

t7.5.1.2.
Daarnaast heeft de werknemer recht op drie dagen onbetaald ouderschapsverlofgedurende een
tijdvak van vier weken na de bevalling van de partner dan wel thuiskomst van de partner na de
bevalling in het ziekenhuis. Deze drie dagen partnerverlofgaan afvan het tegoed aan
ouderschapsverlof en dienen twee maanden voor de uitgerekende bevallingsdatum te worden
aangevraagd.
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-lnLBEMARLE.
17.5.1.3.
Voor het recht op kraam- en partnerverlof geldt dat de werknemer als de partner wordt
beschouwd alshijlnj haar echtgenoot, geregistreerd partner of sociale relatie is; ongehuwd met
haar samenwoont en/of haar kind erkent.
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2.1.

Bijlage 4: Aanvullingen in Bijlage II Artikel 2. Overwerk

Biilage II

2. Overwerk

a.

Algemeen
Onder overwerk wordt verstaan, werk dat wordt verricht met overschrijding van
de volgens dienstrooster voor de werknemer geldende dagelijkse werktijd met
meer dan een half uur, in opdracht van de werkgever.
Indien er sprake is van overwerk komt het totale verschil tussen de op die dag
gewerkte uren en de op die dag volgens dienstrooster te werken uren voor de in
onder A. vermelde beloning in aanmerking, waarbij het aantal uren overwerk per
maand naar boven op een heel kwartier wordt afgerond. Indien wordt voldaan aan
het onder 3 van deze bijlage bepaalde (extra reis), is dat lid eveneens van
toepassing.
De toeslag voor overwerk bedraagt:
- 0,28o/o per uur voor overwerk op maandag tot en met vrijdag;
- 0,56Yoper uur voor overwerk op zaterdag en op zondagen;
- I,l2%o per uur voor overwerk op feestdagen.
In afwijking van het bepaalde onder c. bedraagt de toeslag voor een
deeltijdwerker 0,I4Yo per uur voor overwerk op maandag tot en met wijdag, voor
zover de totaal gewerkte tijd per dag niet meer dan 8 uur bedraagt.

Overwerk door werknemers in S-ploegendienst
Voor overwerk in aansluiting op de normale werktijd geldt het bepaalde in2.l.
van deze bijlage. Het bepaalde in2.I. is eveneens van toepassing voor beloning
van de extra diensten, zoals bedoeld in artikel 7.5.2. van de CAO. Indien een
werknemer in 5-ploegendienst in opdracht van de werkgever arbeid heeft verricht
op een dag, waarop hij volgens voor het voor hem geldende dienstrooster geen

arbeid behoefde te verrichten is er sprake van overwerk op roostervrije dagen.
Gemaakte overwerkuren naar boven op een heel kwartier per maand afgerond
komen voor de onder A. van deze bijlage vermelde beloning in aanmerking.

Aanvullingen in rood weergegeven
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