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Model van cao tot invoering van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen 
 

 
 

 
Neer te leggen op de griffie van de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale 
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, HETZIJ Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel 
HETZIJ op een andere door de FOD gepreciseerde manier, eventueel elektronisch1. 
 
Deze cao moet neergelegd worden op de griffie voordat een derde van de referteperiode waarin de doelstellingen 
moeten worden behaald, is verstreken2 . 
 
Let op! De registratie van de cao door de griffie betekent enkel dat de cao voldoet aan de vormvereisten 
voorgeschreven door de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de 
paritaire comités. De administratie doet hiermee geen uitspraak over de conformiteit van de cao met de 
reglementering inzake de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen. 
 

 
 
Tussen de werkgever(s):  
 
*  Naam onderneming: Pfizer Manufacturing Belgium NV 

*  Adres3 : Rijksweg 12, 2870 Puurs 

*  Vertegenwoordigd door (naam, voornaam en hoedanigheid): de heren Luc Van Steenwinkel en Jan 

Beumer, in hun hoedanigheid van bestuurders. 

*  KBO-nummer: 0400.778.165 

*  Vestigingseenheidsnummer van de entiteiten waar de overeenkomst van toepassing is4: de 

vennootschap heeft enkel een vestiging te Puurs. 

*  Nummer van het of de bevoegde paritaire comités voor de betrokken werknemers: 116 

 

                                                           
1  Zie de website van de FOD: http://www.werk.belgie.be  
2  Artikel 8, 3° van de cao nr. 90. 
3  Brieven worden verstuurd naar het adres in de KBO. 
4  Overeenkomstig artikel 16, 9° van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve 

arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, dat luidt als volgt: “In de overeenkomst moet het volgende 
voorkomen: 
9°  het ondernemingsnummer of de ondernemingsnummers voor overeenkomsten gesloten voor een 

onderneming of voor een groep van ondernemingen;  
 de vestigingseenheidsnummers van de entiteiten waar de overeenkomst van toepassing is, in de gevallen 

dat de onderneming of de ondernemingen uit meerdere zelfstandige entiteiten bestaat”. 
 Daaruit vloeit voort dat als de cao van toepassing is op alle bestaande en toekomstige vestigingen, de 

vermelding van het KBO-nummer volstaat. Is de cao slechts van toepassing op een aantal vestigingen, dan 
moet ook het vestigingseenheidsnummer ervan worden vermeld. 

 



 
 
 
 

 
2 

En 

*  Naam werknemersorganisatie(s): A.C.V. Bouw – Industrie & Energie 

*  Adres:  Onder Den Toren 4A, 2800 Mechelen 

*  Vertegenwoordigd door (naam, voornaam en hoedanigheid): mevrouw Caroline Segers, 

Secretaris 

 Naam werknemersorganisatie(s): A.B.V.V./Algemene Centrale  

*  Adres:  Zakstraat 16 te 2800 Mechelen 

*  Vertegenwoordigd door (naam, voornaam en hoedanigheid): de heer Danny Absillis, Secretaris,  

Beiden bijgestaan door hun voltallige syndicale delegaties. 

 

1.  De werkgever verklaart dat de onderneming  WEL /  NIET is overgegaan tot een procedure 
van inlichting en raadpleging met betrekking tot het collectief ontslag met sluiting van de 
onderneming, zoals bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 24 van 2 oktober 1975 
betreffende de procedure van inlichting en raadpleging van de werknemersvertegenwoordigers met 
betrekking tot het collectief ontslag5. 

 
 

 Indien de onderneming is overgegaan tot die procedure, is niet voldaan aan de voorwaarden voor 
de neerlegging van de cao. 

 
 
2.  De werkgever verklaart dat het huidige stelsel: 
 

 
 WEL /  NIET een bestaand stelsel van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen vervangt6 

 

of  
 

 WEL /  NIET een eerdere geregistreerde cao vervangt die voorziet in niet-recurrente 
resultaatsgebonden voordelen 
 
 

In geval van omzetting van een bestaand stelsel, dient het bestaande stelsel bij de cao te worden 
gevoegd. 

 

                                                           
5  Programmawet van 25 december 2017, artikel 79. 
6  Zoals bepaald in artikel 6, § 2 van de wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het 

interprofessioneel akkoord 2007-2008.  
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In geval van een eerdere geregistreerde cao dient de datum van ondertekening ervan en het 
registratienummer van die cao vermeld te worden. 
 
      

 
3.  De werkgever verklaart dat  ER WEL EEN /  GEEN preventieplan in de onderneming 

BESTAAT 7.  
 
 
Werd overeengekomen wat volgt:  
 

Artikel 1: Deze overeenkomst is van toepassing op8:  

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle arbeiders (m/v) van Pfizer 
Manufacturing Belgium NV. 

De onderneming zal erop toezien dat indien er tijdens de referteperiode gebruik zou worden gemaakt 
van uitzendkrachten deze conform de toepasselijke regelgeving recht zullen hebben op de voordelen 
bepaald in dit plan volgens de voorwaarden en modaliteiten zoals bepaald in onderhavig plan. 

 

Artikel 2: Aantal betrokken werknemers9 op het moment van de opmaak van de cao: Pfizer 
Manufacturing Belgium NV stelde 1180 arbeiders tewerk op 29 januari 2020.  

 

Artikel 3: Doelstelling(en):  

Het niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel zal enkel maar verschuldigd zijn indien de volgende 

niet-cumulatieve doelstellingen behaald worden : 

                                                           
7  Alleen in te vullen bij toepassing van artikel 10 bis van de cao nr. 90, waarin het volgende is bepaald: 
 "§ 1. De doelstellingen met betrekking tot de vermindering van het aantal arbeidsongevallen of verloren dagen 

als gevolg van een arbeidsongeval kunnen alleen maar worden opgenomen wanneer de werkgever voor de 
referteperiode voldoet aan de bepalingen van de artikelen 10 tot 12 van het koninklijk besluit van 27 maart 
1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. 

 § 2. De doelstellingen met betrekking tot de vermindering van het aantal afwezigheidsdagen kunnen alleen 
maar worden opgenomen wanneer de werkgever voor de referteperiode voldoet aan de bepalingen van de 
artikelen 10 tot 12 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake welzijn van de 
werknemers bij de uitvoering van hun werk, met insluiting van de doelstellingen en acties bepaald in de 
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 72 van de Nationale Arbeidsraad betreffende het beleid ter voorkoming 
van stress door het werk (met name de specifieke aanpak van stressrisico’s).”  

8  Artikel 10 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking 
stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers is van toepassing. Dat artikel bepaalt het volgende:  

 “Het loon van de uitzendkracht mag niet lager zijn dan datgene waarop hij recht zou hebben gehad, indien hij 
onder dezelfde voorwaarden als vast werknemer door de gebruiker was in dienst genomen. 
Van het eerste lid kan worden afgeweken, indien gelijkwaardige voordelen worden toegekend door een 
collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het paritair comité voor de uitzendarbeid en algemeen verbindend 
verklaard door de Koning.” 

9  Artikel 3, commentaar 2 en artikel 8, commentaar 1 van de cao nr. 90. 
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A. Het onderdeel A van het niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel vereist dat het volume door 

Pfizer Manufacturing Belgium NV geproduceerde producten in de periode tussen 1 februari 2020 tot 

en met 30 april 2020, minstens gelijk is aan 81 miljoen 

B.  Het onderdeel B van het niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel vereist dat het aantal reject 

incidents in de periode tussen 1 februari 2020 tot en met 30 april 2020 kleiner dan of gelijk is aan 10 

C. Het onderdeel C van het niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel vereist dat het volume door 

Pfizer Manufacturing Belgium NV geproduceerde producten in de periode tussen 1 mei  2020 tot en 

met 31 juli  2020, minstens gelijk is aan 66 miljoen. 

D. Het onderdeel D van het niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel vereist dat het aantal "reject-

incidenten" in de periode tussen 1 mei 2020 tot en met 31 juli 2020  kleiner dan of gelijk is aan 10. 

 
Artikel 4: Referteperiode(s):  

De referteperiode voor het niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel is de volgende : 

A. De referteperiode voor het onderdeel A van het niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel, is de 

periode tussen 1 februari 2020 en 30 april 2020. 

B. De referteperiode voor het onderdeel B van het niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel, is de 

periode tussen 1 februari 2020 en 30 april 2020. 

C. De referteperiode voor het onderdeel C van het niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel, is de 

periode tussen 1 mei 2020 en 31 juli 2020. 

D. De referteperiode voor het onderdeel D van het niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel, is de 

periode tussen 1 mei 2020 en 31 juli 2020. 

 

Artikel 5: Methode van follow-up en controle om na te gaan of de doelstellingen bereikt zijn. 

*  Methode van follow-up:   

De evolutie van de resultaten zal maandelijks besproken worden met de vakbondsafvaardiging voor de  

arbeiders. 

Op het einde van elke referteperiode, zal de directie aan de vakbondsafvaardiging voor de arbeiders  

een toelichting geven over de mate waarin de betrokken doelstelling voor die referteperiode al dan niet  

werd bereikt. 

*  Methode van controle:  

Het al dan niet bereikt zijn van de doelstellingen voor het niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel,  

zal als volgt gecontroleerd worden : 

A. Het onderdeel A van het niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel, wordt beoordeeld op basis van 

de volumecijfers, zoals vastgesteld door de financiële dienst van de vennootschap. 

B. Het onderdeel B van het niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel, wordt beoordeeld door de 

dienst Quality Operations van de vennootschap. 
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C. Het onderdeel C van het niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel, wordt beoordeeld op basis van 

de volumecijfers, zoals vastgesteld door de financiële dienst van de vennootschap. 

D. Het onderdeel D van het niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel, wordt beoordeeld door de 

dienst Qualtiy Operations van de vennootschap. 

 

Artikel 6: Eigen werkbare procedure die van toepassing is in geval van betwisting over de evaluatie 

van de resultaten10:  

Een medewerker die zich vragen stelt over de evaluatie van de resultaten kan hetzij rechtstreeks zijn 

vraag stellen aan de personeelsafdeling die de problematiek zal bespreken met de betrokken 

verantwoordelijke voor elke doelstelling, hetzij via de vakbondsafvaardiging voor de arbeiders die de 

vraag kan bespreken met de werkgeversafvaardiging.  

De directie zal in dat geval de verantwoordelijke van de financiële dienst uitnodigen om de 

problematiek toe te lichten. Indien nodig, kunnen er bijkomende medewerkers mee worden 

uitgenodigd  die gespecialiseerd zijn in de materie. 

 

Artikel 7: Voordelen die kunnen worden toegekend:  

Indien de doelstellingen opgenomen in Artikel 3 behaald worden, zijn de volgende niet-recurrente 

resultaatsgebonden voordelen verworven, zonder afbreuk te doen aan de eventuele pro rata berekening 

voorzien in Artikel 8 : 

A. Wat onderdeel A betreft: een voordeel van 925 euro bruto indien de doelstelling behaald wordt. 

B. Wat onderdeel B betreft: een voordeel van 325 euro bruto indien de doelstelling behaald wordt. 

C. Wat onderdeel C betreft: een voordeel van 925 euro bruto indien de doelstelling behaald wordt 

D. Wat onderdeel D betreft: een voordeel van 325 € bruto indien de doelstelling behaald wordt. 

 

Artikel 8: Wijze van berekening van die voordelen:  

Binnen een termijn van 1 maand na afloop van elke referteperiode wordt voor de doelstelling in 

kwestie beoordeeld of de betrokken doelstelling al dan niet behaald werd. 

Zowel voor de werknemers die in dienst zijn geweest tijdens de hele referteperiode, als voor de 

werknemers die niet tijdens de gehele referteperiode in dienst zijn geweest, gebeurt de berekening ten 

minste pro rata temporis van de effectieve en gelijkgesteld arbeidsprestaties tijdens die periode in de 

onderneming. Voor deze pro rata berekening wordt de noemer 520 uren gebruikt voor onderdeel A, B, 

C en D. 

                                                           
10  Indien er geen vakbondsafvaardiging is in de onderneming en het paritair comité geen procedure voor de 

regeling van betwistingen heeft vastgesteld, voorziet het toekenningsplan in een eigen werkbare procedure die 
van toepassing is in geval van betwisting over de evaluatie van de resultaten. 
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Bij een ontslag wegens dringende reden in de zin van artikel 35 van de Wet van 3 juli 1978 

betreffende de arbeidsovereenkomsten, zal echter geen niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel 

betaald worden. 

De volgende afwezigheden worden voor de berekening van het niet-recurrent resultaatsgebonden 

voordeel gelijkgesteld met effectief gepresteerde arbeidsuren : 

• Moederschapsrust, 

• dagen waarop de onderneming wegens jaarlijkse vakantie is gesloten alsook de dagen waarop de 

werknemer buiten die periode jaarlijkse vakantie neemt; Dagen arbeidsduurvermindering, 

• Anciënniteitsverlof, 

• De afwezigheid wegens recuperatie van gepresteerde overuren, 

• De wettelijke feestdagen, en de dagen ter vervanging van de wettelijke feestdagen. 

• Afwezigheden in het kader van omstandigheidsverlof in de zin van artikel 29 en 30 van de Wet van 3 

juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 

• Het vaderschapsverlof, 

• De afwezigheid wegens ziekte en ongeval in de mate dat de werknemer recht heeft op het 

gewaarborgd loon. Deze gelijkstelling met effectief gepresteerde arbeidsdagen is beperkt tot 20 

werkdagen per referteperiode, berekend op voltijdse basis.  

• Voor medewerkers in een progressief werksysteem (deeltijds werken/deeltijds ziek) geldt volgende 

regeling: gelijkstelling met effectief gepresteerde arbeidsdagen is beperkt tot 20 werkdagen per 

referteperiode, berekend op voltijdse basis.  

• De afwezigheid wegens deelname aan nationale vakbondsacties niet gericht tegen Pfizer. 

Alle andere afwezigheden worden niet gelijkgesteld met effectief gepresteerde arbeidsuren. 

De werknemers die zelf ontslag nemen tijdens de referteperiode, zullen enkel een pro rata niet 

recurrent resultaatsgebonden voordeel ontvangen (in de veronderstelling dat de doelstelling behaald 

wordt).  

De werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst door Pfizer Manufacturing Belgium NV tijdens de 

referteperiode beëindigd wordt, zullen een pro rata niet-recurrent resultaatgebonden voordeel 

ontvangen (in de veronderstelling dat de doelstelling behaald wordt) tenzij in geval van ontslag 

wegens dringende reden in de zin van Art 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de 

arbeidsovereenkomsten. 

  

Artikel 9: Tijdstip en wijze van betaling van die voordelen 

*  Tijdstip van betaling:  

Indien de doelstellingen behaald worden, zal het niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel, na 

vermindering met de toepasselijke wettelijke inhoudingen, betaald worden in de maand mei 2020 wat 
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onderdeel A en onderdeel B betreft, en in de maand augustus 2020 wat onderdeel C en onderdeel D 

betreft. 

*   Wijze van betaling:  

Indien de doelstellingen behaald worden, zal het niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel, na 

vermindering met de toepasselijke wettelijke inhoudingen, betaald worden per overschrijving op de 

normale betalingsdatum van de betrokken maand. 

 

Artikel 10: Duur van de overeenkomst:  

*  Deze overeenkomst treedt in werking op: 1 februari 2020 

*  En11: 

- eindigt op (voor de overeenkomsten van bepaalde duur): 31 juli 2020. 
 
. Het voordeel wordt niet stilzwijgend verlengd.   

 
Of 
 
 

-  Is van onbepaalde duur  
 
 
Artikel 1112: Opzeggingsbeding, ENKEL indien de overeenkomst geldig is voor onbepaalde duur of 
voor bepaalde duur met verlengingsbeding: 
 
 
*   de wijze van opzegging: niet van toepassing 
 
*   de termijnen van opzegging: niet van toepassing 
 
 
Opgemaakt te Puurs op 29 januari 2020. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
11  Ofwel moet de datum worden aangegeven waarop de collectieve arbeidsovereenkomst van bepaalde duur 

eindigt, ofwel moet de regel “Is van onbepaalde duur” worden aangevinkt. 
12  Deze rubriek hoeft niet te worden ingevuld voor overeenkomsten van bepaalde duur zonder verlengingsbeding. 
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Voor Pfizer Manufacturing Belgium NV, 

 

 

Luc Van Steenwinkel 

Site Leader Pfizer Puurs 

 

 

 

 

Namens de vakbonden Arbeiders, 

 

Caroline Segers 

Secretaris ACV Bouw – Industrie & Energie 

 

 

 

Kathy Stevens 

 

Ann Cools 

 

Petra Van Der Dood 

 

Jan Beumer 

HR MOS Lead Pfizer Puurs 

 

 

 

 

 

 

Danny Absillis 

Secretaris A.B.V.V./Algemene Centrale  

 

 

 

Maria Debuyser 

 

Patrick Coppens 

 

Katrien De Koning 

 

Albert Kuster 

  


