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lRONOX Tronox Pigments (Holland) B.V. gevestigd te Rotterdam-Botlek 

als partij ter ene zijde respectievelijk werkgeverszijde, hierna te noemen: de Werkgever 

en 

Federatie Nederlandse Vakbeweging gevestigd te 
Amsterdam 

als partij ter andere zijde respectievelijk werknemerszijde, hierna te noemen: de Vakbond 

Hieronder gezamenlijk genoemd: Partijen 

In aanmerking nemende dat 

Partijen pensioenafspraken hebben gemaakt voor de periode 1 januari 2015 tot en met 
31 december 2019, welke zijn vastgelegd in het pensioenakkoord d.d. 20 november 2014; 

Partijen de pensioenafspraken wensen vast te leggen in een afzonderlijke collectieve 
arbeidsovereenkomst, hierna te noemen de Pensioen-cao, apart van de arbeidsvoorwaarden 
cao voor Tronox Pigments (Holland) BV (looptijd 1 april 2015 tot en met 31 maart 2017 en 
opvolgende collectieve arbeidsovereenkomsten; 

Zijn partijen het volgende overeengekomen voor de werknemers die vallen onder de werkingssfeer van 
deze Pensioen-cao. 

De werkingssfeer van deze Pensioen-cao omvat alle personen die als werknemer worden aangemerkt 
in de zin van de arbeidsvoorwaarden cao van de werkgever. 

Copyright 

@2015 CAO-partijen en AWVN 

Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, mi
crofilm of op welke andere wijze dan ook en evenmin worden opgeslagen in een databank met als doel een terug
zoekmogelijkheid te verschaffen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van partijen bij 
deze CAO alsmede van AWVN te Den Haag 

2 



Pensioen Cao Tronox Pigments (Holland) B.V. 1-1-2015 t/m 31-12-2019 

Artikel 1: Definities 

1.1 de Werknemer: een ieder die krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is 
van de Werkgever en die onder de werkingssfeer van de arbeidsvoorwaarden cao van de 
Werkgever valt. 

1.2 Pensioenregeling: de pensioenregeling zoals vastgelegd in de pensioenovereenkomst in 
voorliggende Pensioen-cao. 

1.3 Pensioenreglement: het pensioenreglement PGB (Basisregeling) en de 'Aanvulling op de 
Basisregeling van PGB voor Tronox Pigments (Holland) B.V.' zoals vastgelegd in Bijlage I bij de 
overeenkomst van aansluiting per 1 januari 2015. 

1.4 Pensioengevend salaris: het pensioengevend salaris zoals gedefinieerd in artikel 7.1. en 7.2. 

1.5 Pensioengrondslag: de pensioengrondslag zoals gedefinieerd in artikel 7.4. 

Artikel 2: Pensioenovereenkomst 

2.1 De pensioenovereenkomst is hetgeen in deze Pensioen-cao tussen Partijen is 
overeengekomen. 

2.2 Ter uitvoering van de pensioenovereenkomst heeft de Werkgever een 
overeenkomst tot vrijwillige aansluiting gesloten met het Pensioenfonds voor de Grafische 
Bedrijven (PGB). 

2.3 De Pensioenregeling en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten van de Werknemer en 
PGB zijn verder uitgewerkt in het Pensioenreglement. Alleen aan het Pensioenreglement 
kunnen pensioenaanspraken en pensioenrechten worden ontleend. 

2.3 Door het sluiten van een arbeidsovereenkomst met de Werkgever gaat de Werknemer die 
voldoet aan de voorwaarden voor deelname in de zin van het Pensioenreglement, deelnemen 
aan de Pensioenregeling. 

2.4 De bepalingen in deze Pensioen-cao zijn ook van toepassing op gewezen deelnemers en 
pensioengerechtigden in de zin van het Pensioenreglement. 

Artikel 3: Karakter van de Pensioenregeling 

3.1 De Pensioenregeling heeft het karakter van een uitkeringsovereenkomst in de zin van artikel 10 
Pensioenwet. De Pensioenregeling is een middelloonregeling op basis van een vaste 
beschikbare premie (COC). 

3.2 De deelnemer heeft aanspraak op: 
ouderdomspensioen 
partnerpensioen 
wezenpensioen 
excedent arbeidsongeschiktheidspensioen 

Artikel 4: Deelname Pensioenregeling 

Deelname aan de Pensioenregeling start voor de Werknemer vanaf de eerste dag van indiensttreding 
en eindigt op de wijze als in het Pensioenreglement bepaald, op de pensioen ingangsdatum of door 
eerdere uitdiensttreding of eerder overlijden. 
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Artikel 5: Pensioenrichtleeftijd 

5.1 Het ouderdomspensioen wordt opgebouwd met een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. 

5.2 De tot en met 31 december 2014 opgebouwde pensioenaanspraken zijn per 
31 december 2014 premievrij gemaakt op basis van het pensioenreglement zoals dat gold op 
31 december 2014. De mogelijkheid van collectieve waardeoverdracht van de tot en met 31 
december 2014 opgebouwde pensioenaanspraken naar PGB wordt onderzocht door het 
pensioenfonds dat tot en met 31 december 2014 pensioenuitvoerder was van de 
pensioenregeling bij Werkgever. 

Artikel 6: Middelloonregeling met een vaste premie (CDC) 

6.1 Partijen zijn het volgende COC budget overeengekomen voor een periode van vijf jaren 
( 1 januari 2015 tot 1 januari 2020): 
Een jaarlijkse procentuele premie van 23,8% van het Pensioengevend salaris. 

6.2 De Pensioenregeling is een middelloonregeling op basis van een vaste premie. Het COC 
budget zoals bepaald in artikel 6.1. wordt aangewend als vaste jaarlijkse premie in de 
Pensioenregeling. 

6.3 De vaste premie ter hoogte van 23,8% van het Pensioengevend salaris in de Pensioenregeling 
is inclusief werknemersbijdrage. De werknemersbijdrage in de Pensioenregeling is per 1 januari 
2015 voor de resterende looptijd van deze Pensioen-cao vastgesteld op 4% van de 
Pensioengrondslag. 

6.4 Met het voldoen van de jaarlijkse vaste premie aan PGB van 23,8% van het Pensioengevende 
salaris heeft de werkgever aan al zijn financiële verplichtingen uit hoofde van de 
Pensioenregeling voldaan. De werkgever heeft geen enkele aanvullende financiële verplichting 
naast het voldoen van de vaste premie zoals bepaald in dit artikel. 

6.5 De jaarlijkse opbouw van pensioenaanspraken wordt vastgesteld als omschreven in artikel 7. 
Indien en voor zover de vaste premie als omschreven in dit artikel in enig jaar niet toereikend is 
voor de financiering van de Pensioenregeling zoals uitgewerkt in het Pensioenreglement, 
worden de opbouwpercentages van het ouderdomspensioen en partnerpensioen voor 
toekomstige pensioenopbouw op zodanige wijze verlaagd dat de vaste premie voldoende is 
voor inkoop van pensioen. Deze wijziging is niet van invloed op de reeds opgebouwde 
pensioenaanspraken. 

6.6 Indien en voor zover de vaste premie als omschreven in dit artikel in enig jaar meer bedraagt 
dan benodigd is voor de financiering van de Pensioenregeling zoals uitgewerkt in het 
Pensioenreglement, wordt het meerdere gebruikt voor de vorming van een door PGB aan te 
houden toeslagdepot. Dit toeslagdepot wordt aangewend voor toeslagen op de opgebouwde 
pensioenaanspraken bij PGB van werknemers in dienst bij Werkgever. De toeslag is jaarlijks 
maximaal gelijk aan de algemene loonindex. 

Artikel 7: Kenmerken Pensioenregeling 

7.1 Het Pensioengevend salaris is gelijk aan het jaarinkomen. Het jaarinkomen in enig jaar is 
gebaseerd op het actuele maandinkomen, dat wordt vastgesteld als het overeengekomen vaste 
maandsalaris van de maand juli verhoogd met de eventuele ploegentoeslag. Het jaarinkomen is 
vervolgens gelijk aan dertien maal het maandinkomen, vermeerderd met de procentuele 
vakantietoeslag voor dat jaar, berekend over het twaalfvoud van dit maandsalaris. 
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7.2 Het Pensioengevend salaris is per 1 januari 2015 gemaximeerd op€ 100.000,--. Dit maximum 
wordt jaarlijks op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 aangepast. 

7.3 De franchise is €12.642,- (peildatum: 1 januari 2015). De franchise wordt jaarlijks per 1 januari 
aangepast conform de minimale fiscale franchise op grond van de Wet op de loonbelasting 
1964. De Pensioengrondslag is gelijk aan het Pensioengevend salaris minus de franchise. 

7.4 De Pensioengrondslag is gelijk aan het Pensioengevend salaris minus de franchise. 

7.5 De jaarlijkse opbouwpercentages voor het ouderdomspensioen en het partnerpensioen 
bedragen 1,875% respectievelijk 1,3125% van de Pensioengrondslag met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 6.5. 

7.6 Er is sprake van een voorwaardelijke toeslagregeling op basis van het Pensioenreglement zoals 
PGB dat uitvoert. Er is geen recht op toeslagen en het is niet zeker of en in hoeverre in de 
toekomst toeslagen worden verleend. Het bestuur van PGB beslist jaarlijks of en in hoeverre 
pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke 
toeslagverlening is geen bestemmingsreserve gevormd en er wordt geen premie betaald. De 
toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. 

7.7 De premie voor het excedent arbeidsongeschiktheidspensioen komt voor rekening van de 
werkgever. 

Artikel 8: VUT-overgangsregeling 

Met ingang van 1 juli 2003 is de Regeling Vervroegd Uittreden (VUT) komen te vervallen. Voor een specifieke 
groep werknemers die op 1 januari 2003 voor onbepaalde tijd in dienst waren van de werkgever is de VUT
overgangsregeling van kracht met inachtneming van de geldende voorwaarden. 

Artikel 9: Overleg pensioenovereenkomst 

Partijen treden uiterlijk tegen het eind van 2018 met elkaar in overleg over de verlenging van de 
Pensioen-cao en de uitvoeringsovereenkomst met PGB. 

Artikel 10: Vermindering of beëindiging werkgeverbijdrage 

Als het bedrijfsbelang het noodzakelijk maakt indien er sprake is van een ingrijpende wijziging van 
omstandigheden heeft de Werkgever het recht zijn bijdrage te verminderen of te 
beëindigen, zonder instemming van de deelnemers conform artikel 12 Pensioenwet. 

Artikel 11: Openbreekclausule 

Indien zich tijdens de looptijd van deze Pensioen-cao wijzigingen voordoen in de bepalingen van de 
sociale verzekeringswetten en/of fiscale - en pensioenwet- en regelgeving dan wel wijziging van de 
Pensioenregeling noodzakelijk is in verband met voornemens van, of besluitvorming door PGB, dan 
zullen Partijen in voorkomend geval de noodzaak dan wel wenselijkheid van wijziging van de 
pensioenafspraken beoordelen en alsdan mogelijk nadere afspraken maken binnen de 
overeengekomen financiële kaders. 

Artikel 12: Duur van de Pensioen-cao 

12.1 Deze Pensioen-cao treedt in werking met ingang van 1 januari 2015 en eindigt op 31 december 
2019 van rechtswege, derhalve zonder dat enige opzegging is vereist, met dien verstande dat in 
geval van bijzondere omstandigheden en/of buitengewone veranderingen tijdens de duur van 
de Pensioen-cao ook in andere gevallen dan in artikel 11 voorzien, wijzigingen in de 
pensioenafspraken kunnen worden overeengekomen. 

12.2 Deze Pensioen-cao vervangt eerdere bepalingen over pensioen in voorgaande 
cao's, zodat deze geen nawerking hebben, ook niet voor zover deze eerdere cao-bepalingen 
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gunstiger waren voor de Werknemer. 

Aldus tussen Partijen vastgesteld en ondertekend te Rotterdam-Botlek, 
namens: 

Tronox Pigments (Holland) B.V. FNV 
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