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COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Tussen de ondergetekenden
PGGM NV, statutair gevestigd te Utrecht
als partij aan werkgeverszijde

en

CNV Dienstenbond te Hoofddorp
Abvakabo FNV te Zoetermeer
De Unie te Culemborg
elk als partij aan werknemerszijde

is op 30 mei 2012 de volgende collectieve arbeidsovereenkomst overeengekomen.
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Abvakabo FNV
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© 2012 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 geautomatiseerd
gegevensbestand met als doel een terugzoekmogelijkheid te verschaffen aan derden, zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van partijen bij deze CAO alsmede van AWVN te Den Haag.
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Preambule CAO 2012

PGGM
PGGM wil mensen helpen bij het realiseren van een waardevolle toekomst. De
waardevolle toekomst begint voor medewerkers van PGGM met het bieden van
excellente pensioenuitvoering en vermogensbeheer. PGGM wil een prominente en
proactieve speler zijn in de ontwikkeling van het pensioenstelsel en de waardevolle
toekomst.

Kernwaarden en kernkwaliteiten
Voorwaarde voor het laten slagen van de visie en strategie van PGGM is dat alle
medewerkers van PGGM de visie begrijpen en in hun dagelijkse werk kunnen
toepassen. PGGM wil dat klanten de kemwaarden en kernkwaliteiten in het gedrag en
prestaties van medewerkers herkennen en waarderen. PGGM investeert daarom in het
(waardevol) vakmanschap van alle medewerkers. Leidinggevenden van PGGM
verbinden mensen en leveren een daadkrachtige bijdrage aan het realiseren van de visie
en strategie.
De kemwaarden van PGGM zijn daadkrachtig (gericht op resultaat en in staat om snel
oplossingen te vinden), open en eerlijk (niets achterhouden en helder en duidelijk
communiceren), baanbrekend (nieuwe paden verkennen en het vertrouwde durven los
te laten) en respect voor mens en omgeving (respecteren van verschillen en verantwoord
en duurzaam handelen).

Vakmanschap, voortdurend verbeteren en verleiden, verbinden en verantwoorden zijn
de kernkwaliteiten van PGGM. ledere PGGM'er is vakman of -vrouw op zijn ofhaar
eigen gebied. Met een professionele passie streven PGGM'ers naar kwaliteit. Verder
zijn medewerkers van PGGM kritisch naar zichzelf en de manier van werken en zijn zij
voortdurend bezig met verbeteringen.

Verhouding interne en externe medewerkers
PGGM hanteert als uitgangspunt dat in principe alle werkzaamheden die binnen PGGM
worden verricht en die een doorlopend karakter drag en, door eigen personeel worden
uitgevoerd. Hierop kunnen uitzonderingen gemaakt worden indien er sprake is van
specialistische werkzaamheden, piekwerkzaamheden en in incidentele gevallen. Er zal
alleen gebruik worden gemaakt van ingeleende krachten, indien daardoor de positie van
het eigen personeel niet in gevaar wordt gebracht.

Volwassen arbeidsverhoudingen
PGGM streeft naar een volwassen arbeidsrelatie tussen manager en medewerker.
Volwassen arbeidsrelaties gaan over het creëren en benutten van optimale
arbeidsverhoudingen tussen manager en medewerker. Beiden streven vanuit
verschillende posities gezamenlijke doelen na. Naast de basis van wederzijds
vertrouwen zijn de uitgangspunten de verantwoordelijkheid van de medewerker voor
eigen inzetbaarheid en eigen loopbaan en de verantwoordelijkheid van het management
om medewerkers te stimuleren het beste uit zichzelf te halen.
Bij een volwassen arbeidsrelatie gaat het om vakmanschap, autonomie en zingeving.
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Vakmanschap
Niet voor niets is vakmanschap een van de kernkwaliteiten van PGGM. Medewerkers
van PGGM creëren zichtbaar waarde voor PGGM, zichzelf, hun directe collega's en
klanten. Hierin nemen ze verantwoordelijkheid. Ze weten wat ze waard zijn en hoe ze
waarde toevoegen door hun vakmanschap. Vakmanschap is geen statisch gegeven, het
betekent ook groei, ontwikkeling en nog beter worden waar de medewerker al goed in
is. ledere medewerker is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen inzetbaarheid en de
manager stimuleert en faciliteert dit. Samen kijken ze hoe de persoonlijke aspiraties van
de medewerkers kunnen worden gekoppeld aan de strategische doelstellingen van de
organisatie. Loopbaanpaden lopen zowel via managementposities als ook via
professionele groei.

Autonomie
Autonomie kan alleen bestaan in een veilige omgeving en een stijl van leidinggeven die
erop is gericht het beste in medewerkers naar boven te halen en te benutten. Dat
betekent ook voldoende regelcapaciteit in de uitvoering van het werk en in de balans
werk/privé, respect voor mens en omgeving, duidelijke relatie tussen inspanning en
resultaat daarvan en samenwerken.

Zingeving
Medewerkers willen werk dat er toe doet, zinvol werk. De organisatie dient zodanig te
zijn ingericht dat alle medewerkers zinvol werk kunnen verrichten. Het streven van
PGGM is dat mensen met plezier aan het werk zijn en een positieve bijdrage leveren
aan de doelstellingen van PGGM. lnzicht in de eigen bijdrage aan de visie en strategie
is daarom van wezenlijk belang voor alle medewerkers van PGGM. Zo wordt hun
bijdrage duidelijk aan het hogere doel van PGGM, de waardevolle toekomst. Dat
inzicht levert een belangrijke bijdrage aan zingeving op en in het werk en is de basis
voor een visiegedreven cultuur.

Tot slot
PGGM spreekt de intentie uit om gedurende de looptijd van deze CAO circa twee tot
drie wajongeren een dienstverband dan wel werkervaringsplek aan te bieden bij PGGM.
In dienst nemen van wajongeren past bij de visie van PGGM.

Om verder te werken aan de volwassen arbeidsrelatie tussen PGGM en medewerker
zullen cao partijen in 2012 een studie doen naar instrumenten, workshops en andere
mogelijke middelen die de volwassen arbeidsrelatie kunnen ondersteunen
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HOOFDSTUK 1:

Artikel1: Definities

Hoofdstuk 1

ALGEMENE BEPALINGEN

In deze collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) wordt verstaan onder:

a. Werkgever

b. Vakorganisaties

c. Medewerker

PGGMNV;

CNV Dienstenbond, Abvakabo FNV, De Unie;

De natuurlijke persoon die fulltime bij werkgever in dienst
is op basis van een arbeidsovereenkomst in de zin van
artikel 7:610 BW en van wie de functie is ingedeeld in de
salarisschalen 1 tot en met 13 van deze CAO. De stagiair
wordt niet als medewerker in de zin van deze overeenkomst
beschouwd;

Daar waar in deze CAO wordt gesproken over 'hij' wordt tevens bedoeld 'zij';

d. Maand

e. Week

f. Dag

g. Maandsalaris

h. Jaarsalaris

1. Uurloon

J. Feestdagen

k. Flexuren

L Partner

Een kalendermaand;

Een kalenderweek;

Een kalenderdag;

Het bruto salaris per maand zoals dat voortvloeit uit
toepassing van de salarisschaIen;

12 maal het maandsalaris;

1/156 maal het maandsalaris;

De nationale feestdagen zijnde nieuwjaarsdag, eerste en
tweede paasdag, hemelvaartsdag, eerste en tweede
pinksterdag, eerste en tweede kerstdag en de door de
overheid aangewezen dag voor de viering van
Koninginnedag en 5 mei in de Iustrumjaren (2015,2020
enz.);

Een flexibele invulling van de contractueel
overeengekomen arbeidsduur met perioden van meer en
minder werken gedurende het kalenderjaar.

De echtgenoot of echtgenote van de medewerker dan weI
degene met wie de medewerker samenwoont en een
gezamenlijke huishouding voert, mits dit samenwonen als
duurzaam is bedoeld.
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De medewerker die aanspraken aan de CAO ontleent
wegens duurzame samenwoning dient bij het
desbetreffende verzoek te overleggen:
• een verklaring van duurzame samenwoning.
• de naam en geboortedatum van de partner.

Alle in de CAO genoemde bedragen zijn bruto bedragen, tenzij anders vermeld is.

Artikel2: Duur en wijziging van de CAO en de oplossing van geschilIen tussen
CAO-partijen

1. Duur en wijziging van de CAO

a. Deze CAO treedt in werking per 1 januari 2012 en eindigt per 1 september
2013.

b. Partijen kunnen een wijziging van deze CAO tijdens de looptijd overeenkomen.

c. Tenzij een van de partijen bij deze CAO uiterlijk 3 maanden voor het einde van
de looptijd als bedoeld onder a. aan de andere partijen te kennen geeft de CAO
te willen beëindigen ofwijzigen, wordt de looptijd van de CAO met éénjaar
verlengd.

d. De uitleg van deze CAO berust bij partijen. Indien partijen bij deze CAO van
mening zijn dat er een geschil bestaat omtrent de toepassing van deze
overeenkomst, zullen partijen in overleg treden om het geschil in der minne op
te lossen. Indien dit overleg niet tot een voor beide partijen aanvaardbare
oplossing leidt, zullen partijen hun geschil voorleggen aan een daartoe in te
stellen, paritair samengesteide interpretatiecommissie die advies zal uitbrengen
aan partijen. Dit advies is zwaarwegend. Mocht dit niet leiden tot een oplossing
dan kan het geschil in het uiterste geval aan de rechter worden voorgelegd.

Artikel3: Deeltijdmedewerker

1. Op grond van de Wet Aanpassing Arbeidsduur kan de medewerker zijn arbeidsduur
structureel verminderen. De medewerker dient hiertoe minimaal vier maanden
voorafgaande aan de beoogde ingangsdatum schriftelijk een verzoek in bij de
werkgever. De werkgever zal hier binnen vier weken schriftelijk en gemotiveerd op
reageren. De werkgever kan het verzoek slechts afwijzen op grond van
zwaarwegende bedrij fsbelangen.
Bij afwijzing van een verzoek kan de medewerker een adviescommissie
inschakelen. Deze adviescommissie bestaat uit de Directeur HR, één
vertegenwoordiger namens het management (niet betrokken bij een eventueel
geschil) en één vertegenwoordiger namens de ondernemingsraad. De commissie
adviseert de werkgever.

8
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2. Indien op grond van de individuele arbeidsovereenkomst de bedongen arbeidsduur
minder bedraagt dan de arbeidsduur van een voltijdmedewerker, zijn de bepalingen
van deze CAO naar evenredigheid van de individuele arbeidsduur op
overeenkomstige wijze van toepassing, tenzij bij de desbetreffende artikelen anders
is vermeld.

Artikel4: Algemene verplichtingen van CAO-partijen

De werkgever en vakorganisaties zullen deze CAO naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid nakomen.

ArtikelS: Algemene verplichtingen van werkgever en medewerker

Werkgever en medewerker dragen gezamenlijk zorg voor een goede verstandhouding
binnen de ondememing van de werkgever en op de plaats van de arbeid.

Artikel6: Algemene verplichtingen van de werkgever

1. De werkgever zal met iedere medewerker schriftelijk een individuele
arbeidsovereenkomst aangaan, waarin wordt aangegeven dat deze CAO dee I
uitmaakt van de individuele arbeidsovereenkomst.

2. De werkgever draagt er zorg voor dat de tekst van deze CAO is in te zien via
intranet en dat wijzigingen in de tekst onmiddellijk bekend gemaakt worden. Op
verzoek kan de medewerker altijd een papieren versie van deze CAO ontvangen via
de afdeling HR.

3. De werkgever draagt zorg voor goede arbeidsomstandigheden in het bedrijf en zal
daarbij de belangen van de medewerker behartigen, een en ander zoals een goed
werkgever betaamt. De werkgever geeft daartoe de nodige aanwijzingen en
voorschriften, stelt zo nodig veiligheidsmiddelen ter beschikking en zorgt voor
medische begeleiding.

4. De werkgever besteedt aandacht aan het verzuimbeleid en zal samen met de
Arbodienst streven naar een beleid gericht op preventie.

5. De werkgever zal deze CAO en alle overige in de ondememing geldende regels
naleven.

Artikel7: Algemene verplichtingen van de medewerker

1. De medewerker zal de belangen van de ondememing van de werkgever als een
goed medewerker behartigen, ook indien daartoe geen uitdrukkelijke opdracht is
gegeven.

9
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De medewerker zal deze CAO en alle overige in de ondememing geldende regels
naleven.

2. De medewerker zal alle hem door of namens de werkgever opgedragen
werkzaamheden, voor zover deze in redelijkheid van hem kunnen worden verlangd,
zo goed mogelijk uitvoeren en daarbij alle verstrekte aanwijzingen en voorschriften
in acht nemen.

3. De medewerker is gehouden met betrekking tot de bewaring, het gebruik en het
onderhoud van de hem door of vanwege werkgever ter beschikking gestelde
hulpmiddelen de geldende voorschriften en/of de hem gegeven aanwijzingen op te
volgen.
Indien de medewerker door opzet of bewuste roekeloosheid eigendommen van
werkgever of van derden beschadigt of verloren doet gaan, is hij aansprakelijk voor
de schade. Nadat de medewerker is gehoord, beslist de werkgever of de in de vorige
alinea bedoelde schade door de medewerker vergoed dient te worden. De
vergoeding wordt op het salaris van de medewerker ingehouden in maandelijkse
termijnen van maximaal4% van het maandsalaris. De beslissing van de werkgever
zal schriftelijk en beargumenteerd aan de medewerker worden medegedeeld.

4. Om transparantie en duidelijkheid rondom gedragsregels te bevorderen hanteert de
werkgever de regeling 'Gedragscode PGGM'. De Gedragscode PGGM bevat de
uitgangspunten voor het gedrag van de medewerker. De gedragscode PGGM is een
uitwerking van de waarden van PGGM en geeft richting aan de wijze waarop PGGM
optreedt naar haar klanten, partners, verbonden personen en de samenleving in het
algemeen. Het is de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf om zorg te dragen
voor een juiste naleving en invulling van de Gedragscode PGGM. In de Gedragscode
PGGM zijn op basis van het wettelijke kader de regels en sanctionering voor
medewerkers vastgelegd met betrekking tot het voorkomen van verstrengeling van
belangen van de werkgever en de privé belangen van de medewerker. De
medewerker ondertekent bij zijn arbeidsovereenkomst de overeenkomst Gedragscode
PGGM, waarbij hij verklaart dat hij de Gedragscode PGGM gelezen en begrepen
heeft en jaarlijks zal verklaren dat hij overeenkomstig de artikelen uit de
Gedragscode PGGM die op hem van toepassing zijn zal handelen.

5. De medewerker is verplicht, wanneer de werkgever dit in het belang van het werk
nodig acht, in bijzondere gevallen, tijdelijk andere dan zijn gewone werkzaamheden
te verrichten.
De werkgever zal bij het opdragen van deze werkzaamheden zoveel mogelijk
rekening houden met de door de medewerker vervulde functie.

6. De medewerker zal zieh voor wat betreft zijn werk- en rusttijd houden aan de voor
hem geldende werktijdregeling.

7. Het is de medewerker niet toegestaan om al dan niet tegen beloning voor derden of
als zelfstandige werkzaamheden te verrichten zonder voorafgaande schriftelijke
toe stemming van de werkgever.
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8. De medewerker is verplicht, zowel tijdens als na de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst, volstrekte geheimhouding te betrachten over alles wat hem
over de ondememing van de werkgever of diens cliënten bekend is geworden en
waarover hem geheimhouding is opgelegd of waarvan hij het vertrouwelijke
karakter redelijkerwijs kan vermoeden.

9. Met inachtneming van het bepaalde in de Arbowet zal de medewerker de gegeven
aanwijzingen en voorschriften naleven, de ter beschikking gestelde
veiligheidsmiddelen gebruiken en volgens de geldende controlevoorschriften
meewerken aan medische begeleiding.

lO. De medewerker dient de werkgever (afdeling HR) mededeling te doen van:
adreswij ziging;
wijziging in zijn burgerlijke staat;
wijziging in de samenstelling van zijn gezin;
alle andere feiten en mutaties waarvan redelijkerwijs kan worden verondersteld,
dat kennisgeving van belang is.

11. Rechten van intellectuele eigendom voor medewerkers vanaf schaal 8
a. Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit of verband houden met

de werkzaamheden die medewerker verricht uit hoofde van of in verband met
deze arbeidsovereenkomst (hierna: 'IE-rechten') komen toe aan PGGM,
ongeacht waar ofwanneer, tijdens ofbuiten werktijd, deze IE-rechten ontstaan.
Voorzover nodig en mogelijk draagt de medewerker hierbij reeds nu voor
alsdan deze IE-rechten over aan PGGM.

b. De medewerker is verplicht van de totstandkoming van alle IE-rechten
onverwijld mededeling te doen aan PGGM. Voorzover bepaalde IE-rechten niet
reeds op grond van het lid 11a van dit artikel aan PGGM toekomen, zal de
medewerker op eerste verzoek en zonder nadere voorwaarden te stellen
meewerken aan het verlenen van een akte ter overdracht van de betreffende IE-
rechten aan PGGM en ook overigens al datgene doen dat noodzakelijk zal zijn
voor de overdracht van IE-rechten aan PGGM.

c. De medewerker is verplicht al datgene te doen dat nodig is voor een optimale
bescherming van de IE-rechten. De medewerker zal alle medewerking verlenen
ten behoeve van registratie van de IE-rechten op naam van PGGM in de daartoe
geëigende publieke registers.

d. De medewerker komt geen recht op naamsvermelding toe, met uitzondering van
het geval voorzien in artikel 14 Rijksoctrooiwet 1995. Voorzover rechtens
toegestaan, doet de medewerker hierbij afstand van alle eventueel aan hem
toekomende persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25 Auteurswet.

e. De medewerker erkent dat zijn salaris een vergoeding inhoudt wegens gemis
aan IE-rechten.

f. Onder IE-rechten in de zin van dit artikel worden begrepen: octrooirechten,
merkrechten (inclusief dienstmerken), handelsnaamrechten, domeinnamen,
(ingeschreven en niet-ingeschreven) modelrechten, databankrechten,
auteursrechten, naburige rechten, rechten op knowhow en eenlijnsprestaties,
aanspraken of aanvragen ten aanzien van de voorgaande rechten en alle overige
soortgelijke rechten in welke jurisdictie dan ook.
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Artikel8: Vakorganisaties faciliteiten

1. Ten behoeve van een doelmatige communicatie en overleg van de vakorganisaties
met haar leden, werkzaam bij werkgever, is het de vakorganisaties toegestaan:
a. gebruik te maken van de communicatiemiddelen bij de werkgever voor:

het doen van mededelingen van zakelijke en informatieve aard;
het bekend maken van de namen van vertegenwoordigers of contactpersonen
van de werknemersorganisaties;
het aankondigen van vergaderingen van de werknemersorganisaties;
het publiceren van beknopte verslagen van deze vergaderingen;
de kandidaatstelling van de leden van de werknemersorganisaties voor de
verkiezingen van de Ondernemingsraad.

Een exemplaar van de te publiceren berichten en mededelingen wordt van
tevoren ter kennis gebracht van de werkgever.

b. gebruik te maken van vergaderruimten van werkgever.
Het gebruik van deze vergaderruimten geschiedt in beginsel buiten of
aansluitend aan de normale kantoortijden, op basis van een tijdig ingediende
aanvraag bij de werkgever.

c. gebruik te maken van de interne postdienst van werkgever voor de verspreiding
van aan vertegenwoordigers of contactpersonen van de werknemersorganisaties
geadresseerde stukken.

2. Het gebruik maken van de onder lid 1 bedoelde faciliteiten mag de goede gang van
zaken binnen de organisatie niet verstoren.

3. Wanneer het bedrijfsbelang dit, naar het oordeel van de werkgever, vordert, kan het
verlenen van de onder lid 1 genoemde faciliteiten geheel of gedeeltelijk worden
opgeschort. De werkgever zal de vakorganisaties hierover op zo kort mogelijke
termijn informeren.

4. Indien verschil van inzicht ontstaat over de wijze van toekenning en gebruik van de
onder lid 1 genoemde faciliteiten in algemene zin, dan wel naar aanleiding van de
opschorting als bedoeld onder lid 3 zal overleg plaatsvinden tussen werkgever en de
vakorganisaties. Indien dit overleg niet voor alle daarbij betrokkenen tot een
bevredigend resultaat leidt, kan ieder der betrokken partijen dit verschil van inzicht
onderwerpen aan het oordeel van de Commissie van Geschillen overeenkomstig het
in artikel 9 bepaalde, waarbij ten aanzien van dit artikel en het daarbij behorende
Reglement voor 'werknemer' moet worden gelezen 'vakorganisaties'.

5. Werkgeversbijdrage
De werkgever stelt jaarlijks een werkgeversbijdrage beschikbaar aan de
vakorganisaties. Deze bijdrage is vastgesteld op € 20,21 per medewerker (peildatum
aantal medewerkers: 31 december van het voorafgaande kalenderjaar).

6. Werkgever zal in 2012 de vakbondscontributie van de huidige leden van de
vakorganisaties vergoeden. De leden van de vakorganisaties kunnen dit bedrag in
december 2012 bij werkgever declareren.
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Werkgever zal verder voor nieuwe leden van de vakorganisaties in hetjaar 2012
eenrnalig het lidmaatschap vergoeden tot maximaal 100 nieuwe leden totaal. Het
vergoeden van het lidmaatschap gaat samen met een intensief communicatieproject
vanuit de vakbonden waarbij PGGM zal faciliteren. De vakorganisaties zullen
hiervoor een communicatievoorstel aanleveren bij PGGM.

Artikel9: Geschillenregeling

1. Onverminderd de mogelijkheid van beroep op de rechter, kan de medewerker ten
aanzien van een door de werkgever met betrekking tot hem genomen beslissing de
instelling van een Commissie van Geschillen vragen.

2. Een verzoek tot het instellen van een Commissie van Geschillen dient met redenen
omkleed te worden gericht aan de secretaris van de raad van bestuur van werkgever.

3. Beide partijen zullen alle gevraagde medewerking aan de Commissie van
Geschillen moeten verlenen.

4. De samenstelling en werkwijze van de Commissie van Geschillen is geregeld bij
afzonderlijk reglement. Het reglement is opgenomen in bijlage 1 van deze CAO.
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HOOFDSTUK 2: INDIENSTTREDING EN ONTSLAG

Artikel1: Indiensttreding

1. De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk in tweevoud opgemaakt en door
werkgever en medewerker ondertekend. De arbeidsovereenkomst omvat ten minste
de volgende elementen:

aard en duur van de overeenkomst;
de datum van indiensttreding;
naam van medewerker en naam en adres van werkgever;
geboorteplaats en geboortedatum van de medewerker;
de standplaats van de medewerker;
de functie c.q. functiekarakteristiek;
het maandsalaris, met aanduiding van de salarisschaal die op de functie van
toepassing is;
toepasselijkheid van deze CAO.

Bij indiensttreding ontvangt de medewerker een door werkgever en medewerker
getekend exemplaar van de arbeidsovereenkomst en de tekst van deze CAO.

2. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor hetzij onbepaalde hetzij bepaalde
tijd conform de regels van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

3. In de individuele arbeidsovereenkomst wordt vermeld welke arbeidsovereenkomst
van toepassing is. Ontbreekt deze vermelding, dan wordt de arbeidsovereenkomst
geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.

4. Bij het aangaan van elke arbeidsovereenkomst - voor onbepaalde ofbepaalde tijd -
geldt wederzijds een proeftijd van twee maanden. In de individuele
arbeidsovereenkomst kan een kortere termijn worden overeengekomen.

Artikel2: Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

1. In geval van ontslag wegens een dringende reden in de zin van de artikelen 7:678 en
7:679 BW en tijdens of aan het einde van de proeftijd als bedoeld in artikel 1 van
dit hoofdstuk, kan de arbeidsovereenkomst wederzijds met onrniddellijke ingang
worden opgezegd. In alle andere gevallen eindigt:
a. de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd door schriftelijke opzegging met

inachtneming van de opzegtermijn als bedoeld in lid 2.
b. de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege door het verstrijken

van de termijn of de beëindiging van de werkzaamheden waarvoor zij is
aangegaan.

2. Bij opzegging als bedoeld in lid 1 sub a geldt in afwijking van artikel 7:672 BW
zowel voor de medewerker als voor de werkgever een opzegtermijn van twee
maanden. De arbeidsovereenkomst kan in dit geval alleen per het einde van de
maand worden opgezegd.

14



_,,¿
PCiCiM Hoofdstuk 2

3. De arbeidsovereenkomst tussen werkgever en de medewerker eindigt van
rechtswege op de dag voorafgaande aan de dag waarop de medewerker de
pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.
Ruim voordat de medewerker de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, gaan
medewerker en werkgever met elkaar in gesprek om te bezien of het wenselijk is
een nieuw arbeidscontract afte sluiten.

4. De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege door ingang van
overbruggingsuitkering ofFLEX-pensioen. Bij gedeeltelijke ingang van het FLEX-
pensioen eindigt het dienstverband van rechtswege naar rato.
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HOOFDSTUK 3: ARBEIDSDUUR

Artikel1: Arbeidsduur en werktijden in bet kader van Werken@PGGM

1. PGGM heeft in 2011 Het Nieuwe Werken geïntroduceerd onder de titel
'Werken@PGGM'.

Sleutelbegrippen van Werken@PGGM zijn: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid
en flexibiliteit. PGGM wil dat haar arbeidsvoorwaarden aansluiten op deze
sleutelbegrippen.

Flexibiliteit heeft onder andere te maken met de vrijheid van locatie en het tijdstip
om te werken.
Een tweede vorm van flexibiliteit die met Werken@PGGM samenhangt, is de
vrijheid voor medewerker en leidinggevende om te kunnen variëren in arbeidsduur
per periode. Zowel de medewerker als de leidinggevende kunnen in onderling
overleg afspraken maken over de vorm en mate van flexibiliteit.
Het denken in vaste werktijden past niet in het kader van het Werken@PGGM.
CAO-partijen hebben in dat verband afspraken gemaakt om de definitie van
overwerk te laten aansluiten bij de flexibilisering van werktijden.

2. De arbeidsduur van een medewerker met een voltijd dienstverband bedraagt
gemiddeld 36 uur per week per kalenderjaar. Uitgangspunt voor Werken@PGGM is
de contractueel overeengekomen arbeidsduur van de medewerker. De medewerker
werkt gemiddeld gedurende het jaar zijn overeengekomen contractuele arbeidsduur.
De contractueel overeengekomen arbeidsduur per week wordt hiervoor vertaald
naar eenjaarurennorm en kan, in overleg met de leidinggevende, flexibel worden
ingezet.

3. Er geldt een dagvenster waarbij de begin- en eindtijd van een dienst op maandag tot
en met vrijdag liggen tussen 7.00 uur en 21.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 uur en
13.00 uur, tenzij de aard van de arbeid of de bedrijfsomstandigheden andere tijden
noodzakelijk maken.

4. Op zon- en feestdagen wordt uitsluitend gewerkt indien de aard van de arbeid of de
bedrijfsomstandigheden dit naar het oordeel van de werkgever noodzakelijk maken
en de medewerker hiertegen in beginsel geen bezwaar heeft.

5. De arbeid wordt georganiseerd binnen de normen van de Arbeidstijdenwet en de
daarop berustende bepalingen, tenzij deze CAO anders aangeeft.

Artikel2: Flexuren

1. Flexuren betekenen een flexibele invulling van de overeengekomen contractuele
arbeidsduur met perioden van meer en minder werken gedurende het kalenderjaar.
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2. Het initiatief voor flexuren kan zowel bij de medewerker als de leidinggevende
liggen.

3. De medewerker en de leidinggevende stellen in onderling overleg het gebruikelijke
werkpatroon vast en houden daarbij, voor zover redelijkerwijs mogelijk, rekening
met de persoonlijke omstandigheden van de medewerker.

4. Indien de medewerker gedurende het kalenderjaar uit dienst treedt en hierdoor geen
mogelijkheid heeft om zijn meer gewerkte uren te compenseren met minder
gewerkte uren, worden de meer gewerkte uren niet beschouwd als overuren. De
meer gewerkte uren worden uitbetaald tegen 100% van het uurloon.

Artikel3: Toeslag voor inconveniënte uren

1. Indien de medewerker op verzoek van de leidinggevende buiten het geldende
dagvenster, zoals bedoeld in artikel 1 lid 4, werkt en deze uren kunnen op een ander
moment in het kalenderjaar worden gecompenseerd (flexuren), ontvangt de
medewerker een toeslag voor inconveniënte uren.

2. a. De vergoeding voor inconveniënte uren bedraagt 50% van het uurloon (dit is
50% toeslag) bij uren buiten het dagvenster op maandag tot en met zaterdag.

b. De vergoeding voor inconveniënte uren bedraagt 100% van het uurloon (dit is
100% toeslag) bij uren op zon- en feestdagen.

c. De toeslag voor inconveniënte uren geldt uitsluitend voor medewerkers tot en
met schaal 9.

3. Indien de medewerker op verzoek van de leidinggevende buiten het geldende
dagvenster werkt en deze uren kunnen niet op een ander moment in het kalenderjaar
worden gecompenseerd (dus geen flexuren), is er sprake van overwerk en ontvangt
de medewerker de vergoeding voor overwerk, zoals geregeld in artikel 5.

4. Er kan geen sprake zijn van cumulatie van de toeslagen voor inconveniënte uren en
voor overwerk. In geval van samenloop van werkzaamheden die zowel overwerk
zijn als plaatsvinden buiten het dagvenster wordt uitsluitend de toeslag voor
overwerk uitgekeerd.

5. De in lid 2 bedoelde toeslag wordt maandelijks uitgekeerd op basis van de in de
voorgaande maand gewerkte inconveniënte uren.

Artikel4: Vergoeding voor overwerk

l. Voor het vaststellen van overwerk geldt binnen Werken@PGGM de systematiek
van flexuren.

2. Van overwerk is sprake indien de medewerker in opdracht van de werkgever extra
uren werkt buiten de met hem contractueel overeengekomen arbeidsduur en deze
uren niet kunnen worden gecompenseerd in het lopende kalenderjaar.
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3. Bij een parttimer is er sprake van overwerk indien de medewerker in opdracht van
de werkgever meer dan 36 uur per week werkzaam is en deze uren niet kunnen
worden gecompenseerd in het lopende kalenderjaar. Alleen de gewerkte uren boven
de 36 uur worden gezien als overwerk. De uren onder de 36 uur zijn 'plusuren' .

4. De vergoeding voor overwerk bedraagt 150% van het uurloon (100% vergoeding
extra gewerkte uren plus 50% toeslag) bij overwerk op maandag tot en met
zaterdag. Voor overwerk op zondag geldt een vergoeding van 200% van het
uurloon (100% vergoeding extra gewerkte uren plus 100% toeslag).

5. Voor werkzaamheden op feestdagen geldt eveneens een vergoeding van 200% van
het uurloon (gewerkte uren worden vergoed plus 100% toeslag overwerk), ongeacht
of de feestdag op een doordeweekse dag valt. De vergoeding van 200% van het
uurloon voor een gewerkte feestdag komt in dat laatste geval dus bovenop het
reguliere maandsalaris.

6. De vergoeding voor overwerk geldt uitsluitend voor medewerkers tot en met schaal
9.

7. De in lid 3 en lid 4 bedoelde vergoeding wordt maandelijks uitgekeerd op basis van
de in de voorgaande maand gewerkte overwerkuren.

8. De medewerker die op 1januari 2008 53 jaar of ouder was is niet verplicht tot
overwerk.

ArtikelS: Toeslag voor bereikbaarheidsdienst

1. Indien de werkgever dit noodzakelijk acht, kan de medewerker verplicht worden
zieh bereikbaar te houden voor bijvoorbeeld het verhelpen van storingen of het
kunnen verrichten van plotseling opkomend extra werkaanbod. De medewerker
dient per telefoon bereikbaar te zijn en er voor te zorgen dat de reistijd tot zijn
werkplek niet langer is dan die vanaf zijn woonadres. In geval van een oproep
tijdens de bereikbaarheidsdienst door de daartoe aangewezen functionaris dient de
medewerker beschikbaar te zijn om de noodzakelijk gebleken werkzaamheden te
verrichten.

2. Indien de medewerker volgens rooster in opdracht van de werkgever buiten zijn
vastgestelde werktijden bereikbaarheidsdienst heeft, ontvangt hij voor elk periode
van een week bereikbaarheidsdienst € 28,15 per dag (bedrag per 1januari 2012 en
€ 28,35 per dag, bedrag per 1 januari 2013). Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast
met een door CAO-partijen te bepalen indexcijfer.

3. Indien de medewerker incidenteel in opdracht van de werkgever buiten zijn
vastgestelde werktijden bereikbaarheidsdienst heeft, ontvangt hij voor elk uur of
gedeelte daarvan een vergoeding ter hoogte van 25% van de overwerkvergoeding
als bedoeld in artikel 5 lid 3 of lid 4 van dit hoofdstuk, welke op dat moment van
toepassing is.
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4. Wordt de medewerker tijdens de bereikbaarheidsdienst in opdracht van de
werkgever opgeroepen om arbeid te verrichten, dan ontvangt hij over deze uren de
vergoeding conform artikel 5 lid 3 of lid 4 welke op dat moment van toepassing is.
Tevens wordt twee keer een halfuur reistijd als arbeidstijd gerekend.

5. In geval van een oproep worden de heen- en terugreis tussen de woonplaats en de
werkplek als zakelijke kilometers beschouwd. Deze wordt op basis van de voor
zakelijke kilometers geldende regeling vergoed, met dien verstande dat de
vergoeding belast wordt voor belasting en sociale verzekeringen.

6. Een periode van bereikbaarheidsdienst kan niet worden ingeroosterd op dagen
waarop reeds vakantie is vastgesteld.
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HOOFDSTUK 4: BELONING

Artikel1: Functiegroepen en salaris

1. Algemeen
a. De functies van de medewerkers zijn of worden op basis van een systeem van

functiewaardering ingedeeld in 13 salarisschalen.

b. Bij elke functiegroep behoort een salarisschaal. De salarisschalen zijn
opgenomen in lid 6 van dit artikel.
De salarisschalen kunnen op basis van overleg tussen CAO-partijen worden
aangepast met een door CAO-partijen te bepalen indexcijfer. Met ingang van
1januari 2012 worden de op 31 december 2011 geldende salarisschalen met
1,3% verhoogd en op 1januari 2013 worden de op 31 december 2012 geldende
salarisschalen met 0,7% verhoogd.

c. De medewerker ontvangt schriftelijk mededeling van de functiegroep waarin
zijn functie is ingedeeld, de salarisschaal waarin hij is ingedeeld en zijn
maandsalaris. Wijzigingen hierop worden eveneens schriftelijk medegedeeld.
Het functiehuis (lEM) is te vinden op het intranet.

d. Indien een medewerker bezwaar heeft tegen zijn functieomschrijving oftegen
de indeling van zijn functie, kan hij gebruik maken van de bezwaar- en
beroepsprocedure.

2. Salarisherziening
a. Herziening van het salaris vindt plaats op grond van beoordeling in beginsel

eenmaal per jaar op 1januari.
Het beoordelingsresultaat wordt, conform de perforrnancecyclus, uitgedrukt in
een cijfer tussen 1 en 5. Het beoordelingsresultaat en de eventuele herziening
van het salaris wordt de medewerker schriftelijk meegedeeld. Bij een
beoordelingsresultaat van 2 tot en met 5 wordt de medewerker een periodieke
salarisverhoging toegekend volgens de salarisschalen.
De verhoging wordt toegepast op het maandsalaris van de medewerker, maar
uiterlijk totdat het eindsalaris van zijn schaal is bereikt.
De Regeling Performance Cyclus is te vinden op het intranet.

b. Indien indiensttreding plaatsvindt na 1juli van enig jaar, blijft de beoordeling
over dat jaar achterwege.

3. Promotie
a. De medewerker die wordt gepromoveerd naar een hoger ingedeelde functie,

wordt in de overeenkomende hogere salarisschaal ingedeeld met ingang van de
promotie.

b. Bij promotie wordt het maandsalaris van de medewerker verhoogd met de in de
salarisschalen vermelde promotieperiodiek van de hogere salarisschaal. Het
nieuwe maandsalaris bedraagt minimaal het beginsalaris van de hogere
salarisschaal.
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4. Tijdelijke waarneming
a. De medewerker die in opdracht van de werkgever tijdelijk een andere, hoger

ingedeelde, functie volledig waameemt, blijft ingedeeld in de functiegroep en de
salarisschaal van zijn eigen functie.

b. Indien de tijdelijke waameming ten minste een maand heeft geduurd en niet
plaatsvindt wegens vakantie, ontvangt de medewerker daarvoor een vergoeding.
Deze vergoeding wordt toegekend voor de periode van waameming.
De vergoeding bedraagt de promotieperiodiek behorende bij de overstap naar de
schaal van degene die de medewerker gaat waamemen. Het totaal van salaris en
vergoeding op grond van dit lid bedraagt minimaal het beginsalaris van de
waargenomen functie.

5. Uitbetaling
Het maandsalaris wordt maandelijks aan het einde van elke maand uitbetaald.

6. Salarisschalen per maand per 1 januari 2012 (inclusief 1,3% salarisstijging per
1 januari 2012 )

Schaal 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Beginsalaris 1.643 1.698 1.763 1.844 1.947 2.073 2.231 2.427 2.669 2.973 3.347 3.815 4.389

Periodieke
verhoging

2 16 19 20 22 24 28 32 36 43 49 59 68 81

3 60 62 66 71 79 86 97 109 125 147 172 203 242

4 96 102 108 116 132 145 160 184 211 245 285 336 400

5 113 121 133 143 155 173 193 219 253 293 342 404 479

Eindsalaris

2 1.780 1.890 2.027 2.198 2.412 2.673 3.004 3.410 3.916 4.535 5.304 6.258 7.446

3 1.915 2.032 2.179 2.363 2.592 2.876 3.229 3.664 4.207 4.868 5.695 6.724 8.002

4 1.973 2.118 2.298 2.520 2.797 3.142 3.558 4.057 4.668 5.433 6.297 7.767 9.023

5 2.032 2.179 2.363 2.592 2.876 3.229 3.664 4.207 4.868 5.695 6.724 8.002 9.589

Prornotie pe riodie k
bij promotie naar 28 33 42 51 64 80 98 121 152 187 235 293
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Salarisschalen per maand per 1 januari 2013 (inclusief 0,7% salarisstijging per
1 januari 2013)

Schaal 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Beginsalaris 1.655 1.710 1.775 1.857 1.961 2.088 2.247 2.444 2.688 2.994 3.370 3.842 4.420

Periodieke
verhoging

2 16 19 20 22 24 28 32 36 43 49 59 68 82

3 60 62 66 71 80 87 98 110 126 148 173 204 244

4 97 103 109 117 133 146 161 185 212 247 287 338 403

5 114 122 134 144 156 174 194 221 255 295 344 407 482

Eindsalaris

2 1.792 1.903 2.041 2.213 2.429 2.692 3.025 3.434 3.943 4.567 5.341 6.302 7.498

3 1.928 2.046 2.194 2.380 2.610 2.896 3.252 3.690 4.236 4.902 5.735 6.771 8.058

4 1.987 2.133 2.314 2.538 2.817 3.164 3.583 4.085 4.701 5.471 6.341 7.821 9.086

5 2.046 2.194 2.380 2.610 2.896 3.252 3.690 4.236 4.902 5.735 6.771 8.058 9.656

Promotieperiodiek
bij promotie naar 28 33 42 51 64 81 99 122 153 188 237 295

7. Garantieregeling in verband met nieuwe salarisstructuur 1989
Voor de medewerker die voor 1januari 1988 in dienst was, is een garantieregeling
in verband met de invoering van een nieuwe salarisstructuur in 1989 van
toepassing. Deze garantieregeling is opgenomen in bijlage 2.

8. Unit Vermogensbeheer
In afwijking van de leden 1 tot en met 7 van dit artikel geldt voor de unit
Vermogensbeheer het hiema bepaalde met betrekking tot de salarisstructuur en -
herzieningen.

Voor categorie I (management functies), II (directe functies) en III (indirecte
functies) geldt de volgende salarisstructuur.

• Er is sprake van een job family pay curve. De functies binnen een familie
(schaal 10, 11 en 12) zijn aan elkaar gere1ateerd door de uitgevoerde activiteiten
en de noodzakelijke basiskennis, met name Front Office functies.

• De schalen (minima, midpoint en maxima) wordenjaarlijks verhoogd met het
CAO-stijgingspercentage, tenzij het executive committee besluit tot een hoger
stijgingspercentage indien de ontwikkelingen op de Asset Management Markt
daartoe aanleiding geven.

• Het salaris van de medewerker stijgt jaarlijks op basis van de individuele
ontwikkeling in competenties en kennis en het geleverde resultaat. Het salaris
verhoogd met het CAO-stijgingspercentage dan wel een hoger
stijgingspercentage indien het executive committee hiertoe, conform de vorige
bullit, heeft besloten.
o Bij een onvoldoende '1' beoordeling krijgt de medewerker alleen de

CAO-verhoging.
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o Er zullen géén honoreringen meer boven de vastgestelde salarisschalen
alsmede afwijkingen van de vigerende sturingscurve 'beoordelingen'
worden geaccepteerd.

• Op basis van de beoordeling en individuele Relatieve Salaris Positie (RSP, dit is
het huidig salaris gedeeld door midpoint van de schaal als percentage) wordt een
groeipercentage toegekend.

• De beoordelingsuitspraak leidt tot een salarisverhoging voor zover het
maximum van de schaal nog niet bereikt is.

• De medewerker kan in 7 jaar doorgroeien vanuit beginjuniorschaal naar het
niveau '5'(uitstekend), '4' (zeer goed) en '3' (goed) van de seniorschaal
afhankelijk van de beoordeling.

• Op basis van gedefinieerde niveaus van competenties, ervaring en kennis of
wanneer een RSP groter dan 100% is bereikt, beslist de leidinggevende of een
medewerker overgaat naar een volgende schaal. Dit totdat schaal 12 is bereikt.

• Er zijn groeipercentages in bepaalde bandbreedte ter beoordeling van het
management.

• Getallen in de salarisgroeitabel (tabel 2) betreffen percentages over het feitelijk
bruto maandsalaris.

• Richtlijn is dat de medewerker met enkele jaren werkervaring start op 80% van
juniorschaal, voor junioren zonder werkervaring wordt uitgegaan van
instapniveau van 50%.

T b Il Ma e a, axuna maan sa arissen per januart uur
Schaal Minimum Max Max Max

schaall0: 50% niveau 3 niveau4 niveau 5
overige schalen: 80% 100% 110% 120%

lO 2.759 5.519 6.071 6.623
11 5.007 6.259 6.885 7.511
12 6.035 7.545 8.300 9.054
13 7.468 9.335 10.269 11.202

d l 1 . ·2012 (36 )

Tabellb, Maxima maandsalarissen per Ljanuari 2013 (36 uur)
Schaal Minimum Max Max Max

schaall0: 50% niveau 3 niveau4 niveau 5
overige schalen: 80% 100% 110% 120%

lO 2.778 5.558 6.113 6.669
11 5.042 6.303 6.933 7.564
12 6.077 7.598 8.358 9.117
13 7.520 9.400 10.341 11.280
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Tabel2, Salarisgroeitabel in %
8eoorde lings- RSP 50 < 70 RSP 70 < 90 RSP 90 < 100 RSP100<110 RSP 110-120

score
5 10-14 8-16 6-14 4-12 2-10
4 8-10 6-14 4-12 2-10 -
3 4-8 2-10 2-8 - -
2 0-6 0-4 - - -
1 - - - - -

Artikel2: Vakantietoeslag

1. Het vakantietoeslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

2. De vakantietoeslag bedraagt 8% van twaalf maal het maandsalaris over de maand
mel.

3. a. Uitbetaling van de vakantietoeslag vindt plaats in de maand mei, waarbij de
uitbetaling het karakter van een voorschotbetaling heeft, voor zover het de nog
niet verstreken kalendermaanden betreft.

b. Bij uitdiensttreding na 1januari maar voor de uitbetaling van de
vakantietoeslag, vindt de uitbetaling van de vakantietoeslag bij de laatste
salarisbetaling plaats. De vakantietoeslag wordt in dit geval berekend over het
laatste volle maandsalaris voor einde dienstverband.

c. Bij uitdiensttreding na 1 mei en voor 31 december van dat kalenderjaar zal de
teveel betaalde vakantietoeslag met het laatste volle maandsalaris worden
verrekend.

d Bij indiensttreding na uitbetaling van de vakantietoeslag maar voor aanvang van
het volgend vakantietoeslagjaar, vindt uitbetaling van de vakantietoeslag in
december van het vakantietoeslagjaar plaats. De vakantietoeslag wordt in dit
geval berekend over het maandsalaris van de maand van indiensttreding.

4. a. In afwijking van lid 1 heeft de medewerker die niet het he le vakantietoeslagjaar
in dienst is (geweest), recht op vakantietoeslag naar evenredigheid.

b. Oe medewerker die niet het hele vakantietoeslagjaar in dienst is, en uit dienst
treedt in verband met volledige arbeidsongeschiktheid in de zin van de Wet
werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de WAO, heeft in afwijking van lid
4 sub a recht op vakantietoeslag over het gehele vakantietoeslagjaar.

5. Onder maandsalaris wordt in dit artikel verstaan het maandsalaris vermeerderd met
eventuele aanvullingen bij arbeidsongeschiktheid. In de vakantietoeslag zijn
begrepen eventuele vakantie-uitkeringen krachtens WAO, IVA, WGA en WW.

Artikel3: Eindejaarsuitkering

1. De eindejaarsuitkering bedraagt 6,5% van twaalf maal het maandsalaris over de
maand december. De medewerker heeft ieder kalenderjaar recht op een
eindej aarsuitkering.
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2. a. Uitbetaling van de eindejaarsuitkering vindt plaats in de maand december.
b. Bij uitdiensttreding na l januari maar voor de uitbetaling van de

eindejaarsuitkering, vindt de uitbetaling van de eindejaarsuitkering naar
evenredigheid bij de laatste salarisbetaling plaats. De eindejaarsuitkering wordt
in dit geval berekend over het laatste volle maandsalaris.

3. a. In afwijking van lid 1 heeft de medewerker die niet het hele kalenderjaar in
dienst is (geweest), recht op eindejaarsuitkering naar evenredigheid.

b. De medewerker die niet het hele kalenderjaar in dienst is, en uit dienst treedt in
verband met volledige arbeidsongeschiktheid in de zin van de Wet werk en
inkomen naar arbeidsvermogen, heeft in afwijking van lid 3 sub a recht op een
eindejaarsuitkering over het gehele kalenderjaar.

4. Onder maandsalaris wordt in dit artikel verstaan het maandsalaris en inclusief
eventuele aanvullingen bij arbeidsongeschiktheid.

Artikel4: Varia be Ie beloning

1. Algemeen
a. Variabele beloning is een beloning naast het reguliere vaste jaarsalaris.
b. De regeling variabele beloning is gebaseerd op het werken volgens afspraken over

op output gerichte targets, zowel kwantitatief als kwalitatief op zowel organisatie-,
afdelings- en individueel niveau.

c. Bij een beoordelingsresultaat van 2 of lager als bedoeld in artikel 1 lid 2 sub a van
dit hoofdstuk wordt in beginsel geen variabele beloning toegekend. In
uitzonderingsgevallen kan variabele beloning bij een beoordelingsresultaat van 2
worden toegekend. De leidinggevende van de betrokken medewerker dient een
verzoek tot dergelijke uitzondering te onderbouwen bij zijn leidinggevende.

d. Variabele beloning heeft betrekking op bepaalde functiefamilies vanaf functiegroep
8 tot en met functiegroep 13. Het betreft managementfuncties, directe
functiefamilies (functies die een direct aantoonbare impact op het resultaat hebben
waarbij de directe impact kan worden vertaald in financiële doelen) en overige
functiefamilies.

e. Het executive committee stelt vast welke functiefamilies in aanmerking komen voor
variabele beloning. Leidende beginselen hierbij zijn marktconformiteit en het
daadwerkelijk kunnen vergroten van de resultaatgerichtheid van de functiefamilies.

f. Een eenmaal aangewezen functiefamilie wordt structureel opgenomen in het beleid
variabele beloning.

g. De maximale hoogte van de variabele beloning wordt vastgesteld aan de hand van
marktvergelijkingen. De variabele beloning wordt berekend over 12 maal het
maandsalaris van december. De hoogte van de variabele beloning is voor 2012 en
2013 vastgesteld op:

Schaal Direct Management Overig
8-9 10% 10% 0%

lO - 13 15% 15% 10%
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h. Aantal en weging van de targets worden jaarlijks door de werkgever vastgesteld.
1. De te bepalen targets en dus de toe te kennen variabele beloning worden bepaald

door de individuele doelen, de afdelingsdoelen en doe len van het bedrijfsonderdeel
dan wel de ondememing als geheeI. De targets beslaan een kalenderjaar.

J. Individuele targets worden vastgesteld door de leidinggevenden en goedgekeurd
door de betreffende directeur.

k. De hoogte van de variabele beloning is in eerste instantie afhankelijk van de target
realisatie. Individuele toekenning van variabele beloning wordt door de naast
hogere leidinggevende geaccordeerd.

1. De variabele beloning telt niet mee voor de berekening van vakantietoeslag en
eindej aarsui tkering.

m. De variabele beloning maakt deel uit van de bijdragegrondslag pensioenregeling.
n. In geval van afwezigheid gedurende meer dan drie maanden binnen de looptijd van

de regeling worden nadere afspraken gemaakt met de betrokken medewerker.
Uitgangspunt hierbij is dat de variabele beloning naar rato wordt uitgekeerd.

o. Het executive committee heeft de discretionaire bevoegdheid om in bijzondere
maatschappelijke omstandigheden de hoogte van de variabele beloningen bij te
stellen.

p. De uitwerking van het variabel beloningsbeleid staat beschreven in het handboek
beloningsbeleid. Dit is gepubliceerd op het intranet.

2. Unit Vermogensbeheer
1. In afwijking van het bepaalde in artikel 4 lid 1 geldt voor de unit Vermogensbeheer

een eigen regeling inzake variabele beloning, die is opgenomen in het handboek
beloningsbeleid dat is gepubliceerd op het intranet.

2. De werkgever is bevoegd aan specifieke doelgroepen een regeling variabele
beloning toe te kennen. Daarbij worden de volgende doelgroepen onderscheiden:
- Categorie I Managementfuncties
- Categorie II Directe functies
- Categorie III Indirecte functies
- Categorie IV Overige indirecte functies

ArtikelS: Gratificatie

De werkgever is bevoegd aan de medewerker een gratificatie toe te kennen wegens
buitengewone toewijding en/of taakvervulling.

Artikel6: Jubileumgratificatie

1. De medewerker ontvangt van de werkgever:
bij zijn l2,5-jarig dienstverband bij werkgever: een gratificatie ter hoogte van
een kwart van zijn maandsalaris;
bij zijn 25-jarig dienstverband bij werkgever: een gratificatie ter hoogte van een
maandsalaris;
bij zijn 40-jarig dienstverband bij werkgever: een gratificatie ter hoogte van een
maandsalaris.
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Bij het uitbetalen van de gratificaties zijn de bepalingen van de Wet op de
Loonbelasting van toepassing.

2. Indien een dienstjubileumdatum ligt na de datum dat aanspraak kan worden
gemaakt op de overbruggingsuitkering, als bedoeld in het pensioenreglement van
werkgever, en voordat de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt, zal op het
moment dat toetreding tot de overbruggingsuitkering plaatsvindt, de
jubileumuitkering worden uitbetaald in de vorm van een slotuitkering.

3. Onder dienstverband bij werkgever wordt voor de toepassing van dit lid me de
verstaan diensttijd tot 1 april 1980 bij een ander pensioenfonds of een andere
instelling voor sociale verzekering, welke diensttijd onmiddellijk voorafgaat aan die
bij werkgever.
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HOOFDSTUK 5: VAKANTIE EN VERLOF

Artikel1: Feestdagen

1. Op feestdagen wordt als regel niet gewerkt tenzij dit naar het oordeel van de
werkgever gezien de aard van de werkzaamheden of de bedrijfsomstandigheden
noodzakelijk is.

2. Indien een medewerker op grond van de geldende werktijdregeling is ingedeeld
voor werkzaamheden gedurende een feestdag, maar er wordt conform lid 1 geen
werk verricht, dan wordt een, op basis van de werktijdenregeling, evenredig deel
van het maandsalaris over die feestdag doorbetaald.

3. Indien een medewerker in afwijking van lid 1 op een feestdag arbeid moet
verrichten, dan worden hem, naast betaling van het uurloon ter compensatie
evenveel verlofuren toegekend als dat hij feitelijk op die feestdag arbeid heeft
verricht.

Artikel2: Vakantie

1. Het vakantiejaar is gelijk aan het kalenderjaar.

2. De medewerker heeft per vakantiejaar 144 uur verlof met behoud van een evenredig
deel van het maandsalaris vermeerderd met de vaste toeslagen die de medewerker
ontvangt over deze 144 uur.

3. De medewerker die slechts een deel van het vakantiejaar in dienst van de werkgever
is, heeft recht op een evenredig deel van de in het vorige lid genoemde vakantie.

4. Indien over een tijdvak geen loon is verschuldigd, wordt over dit tijdvak geen recht
op vakantie opgebouwd, tenzij één van de situaties zoals genoemd in artikel 7:635
BW zieh voordoet.

5. Het tijdstip van de vakantie wordt door de werkgever vastgesteld overeenkomstig
de wens van de medewerker, tenzij gewichtige redenen zieh daartegen verzetten.
Hierbij dienen de volgende bepalingen in acht te worden genomen:
a. Van de in dit hoofdstuk in artikel 2 lid 2 genoemde vakantie zullen als regel

twee weken aaneengesloten worden verleend.
b. Indien de medewerker vakantie wil opnemen, dient hij hiertoe ruim van tevoren

een verzoek in te dienen bij de werkgever.
c. Per vakantiejaar kan de medewerker als regel maximaal 1,5 maal het totale

aantal vakantie-uren als bedoeld in lid 2 van dit artikel als vakantie opnemen. In
overleg met de werkgever kan hiervan worden afgeweken.

6. Opgebouwde vakantierechten dienen te worden genoten en zullen in beginsel,
behoudens de situaties als bedoeld in dit artikel in lid 7, niet worden uitbetaald.
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7. Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal de medewerker - voor zover de
bedrijfsomstandigheden dit toelaten - in de gelegenheid worden gesteld de hem nog
toekomende vakantierechten op te nemen. Deze vakantie mag echter niet eenzijdig
in de termijn van opzegging worden vastgesteld. Een eventueel tekort of overschot
aan vakantierechten bij het einde van de arbeidsovereenkomst zal bij de
eindafrekening worden verrekend.

8. De aanspraak op vakantieverlof, als bedoeld in lid 2, vervalt 12 maanden na afloop
van het kalenderjaar waarop de aanspraak op dit vakantieverlof is verworven.

Artikel3: Wettelijk verlof

1. De medewerker heeft in het kader van de Wet Arbeid en Zorg recht op de volgende
verlofsoorten, indien een in de wet bij de toepasselijke verlofsoort omschreven
situatie zieh voordoet:

zwangerschaps- en bevallingsverlof;
ouderschapsverlof;
adoptieverlof;
kraamverlof;
kortdurend zorgverlof;
langdurend zorgverlof;
calamiteiten- en ander kort verzuimverlof.

2. Bij toepassing van de verlofsoorten als bedoeld onder 1 volgt de werkgever
wettelijke bepalingen.

3. Ter invulling van het kort verzuimverlofbij overlijden is het volgende bepaald:
a. Bij overlijden van kinderen, partners, ouders of schoonouders, en in overige

gevallen waarin de medewerker de begrafenis of crematie regelt, wordt
buitengewoon verlof verleend van de overlijdensdag tot en met de dag van
begrafenis of crematie.

b. Bij overlijden van grootouders, kleinkinderen, broers, zussen, zwagers of
schoonzussen en van de bij de medewerker inwonende bloed- en aanverwanten
wordt een dag verlof verleend en een dag voor het bijwonen van de begrafenis
dan wel crematie.

4. Tijdens ouderschapsverlofbetaalt de werkgever het werkgeversgedeelte van de
pensioenpremie door.
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Artikel4: Mantelzorg

1. Mantelzorg is de langdurige en onbetaalde zorg voor een chronisch zieke,
gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of
kennis. Een mantelzorger is geen beroepsmatige zorgverlener, maar geeft zorg
omdat hij een persoonlijke band heeft met degene voor wie hij zorgt. Werkgever
staat positief ten opzichte van het verrichten van mantelzorg. Indien de medewerker
daar behoefte aan heeft kunnen ter zake maatwerkafspraken worden gemaakt,
waardoor de medewerker in staat is zijn balans werk-privé niet te veel te laten
verstoren door het bieden van mantelzorg.

2. In voorkomende gevallen zal de company counselor van de werkgever de
makelaarsrol bij mantelzorg vervullen. Deze rol houdt in dat hij medewerkers die
mantelzorg verrichten kan begeleiden bij van toepassing zijnde regelingen,
aanvragen en aanmeldingen die moeten worden gedaan.
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HOOFDSTUK 6: ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Artikell: Verplichtingen van de werkgever

Bij arbeidsongeschiktheid van de medewerker is de werkgever verplicht zieh in te
spannen om de betrokken medewerker (rekening houdend met diens beperkingen) te
laten hervatten in de eigen functie, zo nodig met technische aanpassingen van de
werkplek of een aanpassing in de organisatie (andere taakverdeling).
Daarbij zal maximaal gebruik worden gemaakt van de wettelijke re-integratie-
instrumenten.
Als herplaatsing in de eigen functie niet mogelijk is, zal de werkgever zieh inspannen
om de medewerker te herplaatsen in een andere functie binnen het bedrijf. Indien
herplaatsing en een passende functie binnen het bedrijf niet mogelijk is, zal de
werkgever zieh inspannen om de medewerker te herplaatsen in passend werk buiten het
bedrijf van werkgever.

Artikel2: Verplichtingen van de medewerker

1. De medewerker is in geval van arbeidsongeschiktheid verplicht om actieve
medewerking te verlenen aan inspanningen gericht op interne of externe re-
integratie.

2. De medewerker dient zieh te houden aan de controlevoorschriften bij ziekte zoals
verwoord in het verzuimprotocol. Dit verzuimprotocol is te vinden op intranet.

Artikel3: Loondoorbetaling en aanvulling tijdens de eerste 104 weken
arbeidsongeschiktheid

1. Wetgeving
Indien een medewerker ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling niet in
staat is de bedongen arbeid te verrichten gelden voor hem de bepalingen van artikel
7:629 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. Loondoorbetaling eerste periode van 52 weken
Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de medewerker gedurende de eerste 52 weken
van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW 100% van het
maandsalaris worden doorbetaald.

3. Loondoorbetaling tweede periode van 52 weken
Gedurende de tweede 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel
7:629 BW zal aan de medewerker 70% van het maandsalaris worden doorbetaald.
Er geldt een hardheidsclausule voor uitzonderlijke situaties. In dat geval zal 100%
van het maandsalaris worden doorbetaald.
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4. Maandsalaris
In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 1, artikellonder g wordt voor de
toepassing van dit hoofdstuk onder maandsalaris verstaan het maandsalaris dat de
medewerker zou hebben ontvangen indien hij arbeidsgeschikt zou zijn geweest
vermeerderd met de vaste toeslagen die de medewerker ontvangt.

Op de op grond van dit artikel door de werkgever verschuldigde maandsalarissen en
aanvullingen wordt in mindering gebracht:
a. het bedrag van een uitkering in geld dat een medewerker toekomt op grond van

een verzekering krachtens de wet ofuit andere hoofde, ofuit enig (sociaal)
fonds;

b. het bedrag van inkomsten uit arbeid, die de medewerker ondanks zijn ziekte, in
plaats van zijn eigen functie oftijdens zijn normale werktijden, elders dan weI
bij werkgever en met toesternrning van werkgever heeft verricht, zowel in als
buiten dienstbetrekking.

5. Arbeidsongeschiktheid en werken
De medewerker die tijdens de tweede periode van 52 weken als genoemd in artikel
7:629 BW gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en (passende) werkzaarnheden verricht,
ontvangt per gewerkt uur 100% van het evenredige deel van zijn maandsalaris.
Voor zover de medewerker tijdens de tweede periode van 52 weken
arbeidsongeschikt is ontvangt hij 70% loondoorbetaling van het evenredige deel van
het maandsalaris.
De medewerker die in het kader van re-integratie op basis van arbeidstherapie
werkzaam is, wordt als volledig arbeidsongeschikt aangemerkt.

Artikel4: Aanvulling na de eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid

1. De medewerker die na de eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid minder dan 35%
arbeidsongeschikt is, ontvangt over zijn gewerkte uren salaris. Daarnaast ontvangt
de medewerker gedurende een periode van 18 maanden vanaf de eerste dag na de
eerste 104 weken arbeidsongeschikt een aanvulling. Deze aanvulling bedraagt 70%
van het verschil tussen het salaris dat door hem werd verdi end direct voorafgaand
aan het intreden van de arbeidsongeschiktheid en het salaris dat verdi end wordt met
werkhervatting.

2. Gedurende de in lid l bedoelde periode van 18 maanden heeft de werkgever de
verplichting om maatregelen te nemen om de medewerker intern dan wel extern te
herplaatsen.

3. De medewerker die na de eerste 104 weken arbeidsongeschiktheid minimaal 35%
arbeidsongeschikt is, ontvangt over zijn gewerkte uren salaris.

ArtikelS: Weigeren loonbetaling en/of aanvullingen

De werkgever heeft het recht om de in dit hoofdstuk bedoelde loondoorbetaling en
aanvullingen te weigeren ten aanzien van de medewerker die:

32



/
~",--.

PCiCiM Hoofdstuk 6

a. door opzet arbeidsongeschikt is geworden of arbeidsongeschikt is geworden als
gevolg van een gebrek waarover hij in het kader van een aanstellingskeuring valse
informatie heeft verstrekt en waardoor de toetsing aan de voor de functie gesteide
belastbaarheidseisen niet juist kon worden uitgevoerd;

b. zijn gene zing heeft belemmerd of vertraagd;
c. zonder deugdelijke grond geen passend werk verricht;
d. zonder deugdelijke grond niet meewerkt aan door de werkgever of een deskundige

gegeven redelijke voorschriften of maatregelen om passend arbeid te verrichten;
e. zonder deugdelijke grond niet meewerkt aan opstelling, evaluatie ofbijstelling van

een plan van aanpak tot re-integratie;
f. zonder deugdelijke grond zijn aanvraag voor een WIA-uitkering later indient dan

wettelijk is voorgeschreven.

Artikel6: Overtreding controlevoorschriften

De werkgever heeft het recht om de in dit hoofdstuk bedoelde loondoorbetalingen én de
aanvullingen op te schorten dan weI aanvulling te weigeren ten aanzien van de
medewerker die zieh niet houdt aan de voor hem geldende regels en aanwijzingen bij
ziekte.

Artikel7: Niet meewerken aan deskundigenoordeel / overtreding veiligheids-
voorschriften

De werkgever heeft het recht om de in artikel 3 bedoelde aanvullingen te weigeren ten
aanzien van de medewerker die:

a. weigert medewerking te verlenen aan een door de werkgever gevraagd
deskundigenoordeel (second opinion) van het UWV;

b. herhaaldelijke malen gewezen is op risico's van het niet gebruiken van voorhanden
zijnde veiligheidsmiddelen dan wel de voorschriften met betrekking tot veiligheid
en gezondheid overtreedt en als gevolg daarvan arbeidsongeschikt is geworden.

Artikel8: Vervallen recht op vakantietoeslag en eindejaarsuitkering

Indien de medewerker op grond van het bepaalde in de voorgaande artikelen geen recht
heeft op loonbetaling en/of aanvulling, heeft de medewerker geen aanspraak op een
evenredig dee I van de vakantietoeslag zoals opgenomen in artikel 2 van hoofdstuk 4 en
de eindejaarsuitkering zoals opgenomen in artikel 3 van hoofdstuk 4.

Artikel9: Regres

Indien de werkgever ter zake van de arbeidsongeschiktheid van de medewerker tegen
een of meer derden een vordering tot schadevergoeding kan doen gelden, zal de
medewerker de daartoe benodigde informatie verstrekken. Indien de medewerker dit
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weigert, heeft hij geen recht op de in artikel 3 van dit hoofdstuk genoemde
aanvullingen.

Artikel10: Arbeidsongeschiktheid vóór 2010

Ten aanzien van de medewerker waarvan de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid is
gelegen vóór 1 januari 2010 en op of na 1januari 2004 is een afwijkende regeling ten
aanzien van de loondoorbetaling als bedoeld in artikel 3 van toepassing. De
toepasselijke bepalingen zijn opgenomen in bijlage 5 van deze CAO onder A.
Ten aanzien van de medewerker waarvan de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid is
gelegen vóór 1 januari 2004 blijft de voormalige regeling uit de PGGM CAO met
looptijd van 1 april 2004 tot en met 31 december 2004 (artikel 5.2.3) van toepassing.
De tekst van dat artikel is opgenomen in bijlage 5 van deze CAO onder B.
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HOOFDSTUK 7: KEUZE IN ARBEIDSVOORW AARDEN

Artikel1: Cafetariaplan

Er is een cafetariaplan waarbij de in artikel 2 en 3 genoemde bronnen en doelen gelden.

Artikel2: Bronnen

Onderstaande bronnen kunnen worden ingezet in het cafetariaplan.

1. Tijdbronnen
- bovenwettelijke vakantie-uren zoals deze zijn opgebouwd tot en met 2011;
- de uren van het (senior) persoonlijk budget als bedoeld in artikel 4 van

hoofdstuk lO.

2. Geldbronnen
- bruto salaris voor zover dit hoger is dan het geldende wettelijk minimumloon;
- de vakantietoeslag als bedoeld in artikel 2 van hoofdstuk 4;
- de eindejaarsuitkering als bedoeld in artikel 3 van hoofdstuk 4;
- variabele beloning als bedoeld in artikel 4 van hoofdstuk 4;
- gratificaties als bedoeld in artikel 5 van hoofdstuk 4;
- jubileumgratificaties als bedoeld in artikel 6 van hoofdstuk 4;
- woon-werkvergoeding als bedoeld in artikel 1 van hoofdstuk 9.

Artikel3: Doelen

De volgende doelen kunnen in het cafetariaplan worden gekozen:
- Pensioensparen

Fiets
OV -jaarkaart
Vakbondscontributie
Opleidingen
Extra vergoeding verhuiskosten tot fiscaal maximum
Extra vergoeding reiskosten tot fiscaal maximum

Artikel4: Uitruil bronnen voor doelen

Het hiemavolgende schema geeft aan op welk wijze bronnen en doelen gecombineerd
kunnen worden.
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Bovenwettelijke ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~vakantie-uren (tm 201 I)
(Senior) persoonlijk ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~budget

Bruto salaris ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Vakantietoeslag ~ ~ ~ ~ ~ ~

Eindejaarsuitkering ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Variabele beloning ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Gratificatie ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Jubileumgratificatie ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Woon-werkvergoeding ~

ArtikelS: Uurwaarde

De waarde van een uur voor het omrekenen van tijdbronnen naar geldwaarde is het
uurloon van de medewerker, vermeerderd met vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.

Artikel6: Procedure

Bij het inzetten van tijdbronnen dient vooraf goedkeuring aan de leidinggevende te
worden gevraagd. Voor de inzet van geldbronnen is geen toe stemming nodig. Deze
bron mag binnen de gestelde voorwaarden vrij voor ruil ingezet worden.

Artikel7: Reglement

Voor overige bepalingen wordt verwezen naar het reglement cafetariaplan dat is
gepubliceerd op het intranet.
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HOOFDSTUK 8: PENSIOEN

Artikel1: Verplichte deelname

In de ondememing van werkgever geldt een pensioenregeling, waaraan deelname
verplicht is met inachtneming van het gestelde in de pensioenregeling.

Artikel2: Kenmerken

1. De pensioenregeling is vormgegeven volgens de bepalingen van het
pensioenreglement van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De pensioenregeling
wordt uitgevoerd door PGGM. Voor meer informatie en de reglementen wordt
verwezen naar de website van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn: www.pfzw.nl.

2. Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn steltjaarlijks de pensioenpremie vast. Van de
pensioenpremie komt 37% voor rekening van de medewerker. Op het voor rekening
van de medewerker komende percentage wordt een premiekorting toegepast van
2 procentpunt. Het resultaat van deze berekening wordt afgerond op één decimaal.
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HOOFDSTUK 9: OVERIGE VERGOEDINGEN EN FINANCIËLE
REGELINGEN

Artikella: Woon-werkvergoeding

Vanaf 1 juni 2012 is op de medewerkers het mobiliteitsbeleid (artikel l b) van
toepassing. Tot die datum gelden de volgende bepalingen voor de vergoeding van
woon- werkverkeer.
l. Voor het heen en weer reizen tussen huis en werk wordt aan de medewerker een

woon-werkvergoeding toegekend, tenzij er een leaseauto ofOV-kaart door de
werkgever is verstrekt.

2. a. Het bedrag van de maandelijkse woon-werkvergoeding is gelijk aan het bedrag
genoemd in de onderstaande tabel. De in de tabel genoemde bedragen worden
uitbetaald indien en voor zover deze in lijn zijn met geldende fiscale wet en
regelgeving voor onbelaste reiskostenvergoedingen.

Enkele reisafstand woon-werk
0-10km
10-15km
15 - 20 km
meer dan 20 km

Vergoeding
€ 22,48 bruto
€ 65,00 netto
€ 91,00 netto
€ 130,00 netto

De bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op woon-werkverkeer gedurende vier
ofvijf dagen per week. Bij een parttime dienstverband worden de vergoedingen
als volgt aangepast: drie dagen 75%, twee dagen 50% en één dag per week 25%.

b. Voor de bepaling van de afstand die voor de betrokken medewerker van
toepassing is, zal steeds in aanrnerking worden genomen de meest directe weg
tussen woonhuis en de plaats waar de betrokken medewerker gewoonlijk zijn
werkzaamheden verricht.

c. In afwijking van de reguliere woon-werkvergoeding, kan de medewerker in
overleg met zijn leidinggevende de volledige kosten van een OV-jaarkaart 2e
klas, voor het traject woon-werk zowel voor trein als bus declareren. De
medewerker ontvangt dan geen reguliere woon-werkvergoeding.

3. De werkgever is bevoegd aan de medewerker die op een grotere afstand dan 30 km
van het werk woont, een hogere dan de in lid 2 sub a genoemde woon-
werkvergoeding toe te kennen.

4. Voor de medewerker die als regel buiten kantoor werkzaam is, is artikel 1 niet van
toepassing. Voor hem geldt een afwijkende regeling.

5. Geen woon-werkvergoeding wordt toegekend over de periode dat de medewerker
langer dan één maand arbeidsongeschikt is en geen werkzaamheden op kantoor
verricht.
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Artikel1b: Mobiliteitsbudget vanaf 1 juni 2012

1. Medewerkers krijgen voor hun vervoer de beschikking over een eigen mobiliteitsbudget.
De medewerker besteedt het budget naar eigen inzicht aan zijn mobiliteit. Dat kan zijn aan
eigen auto dan wel, indien van toepassing, een leaseauto of aan het openbaar vervoer. Ook
kan de medewerker kiezen voor het gebruik van een fiets. PGGM schrijft geen keuze voor
maar biedt juist diverse opties aan. Dit past in de trend van individualisering van
arbeidsvoorwaarden (zie ook Persoonlijk budget in Hoofdstuk lO), maar ook bij de
volwassen arbeidsrelatie (eigen verantwoordelijkheid). Het mobiliteitsbudget maakt
medewerkers bewust van de keuzemogelijkheden die zij hebben in het woon-werkverkeer.
Zo maakt PGGM duurzame altematieven aantrekkelijker dan niet-duurzame altematieven.

2. Het mobiliteitsbudget wordt gevuld door hetzij de reiskilometers woon-werk (beleid A),
hetzij het normleasebedrag (beleid B).

3. Via het cafetariaplan van PGGM kunnen medewerkers eenmaal per drie jaar fiscaal gunstig
een fiets aanschaffen.

4. PGGM neemt eenmalige mobiliteitacties op in de duurzaarnheidskalender. Bij de
introductie van het mobiliteitsbeleid kunnen medewerkers in de maanden mei enjuni 2012
extra korting krijgen bij de aanschafvan een fiets binnen het cafetariaplan. Meer over deze
kortingsactie is te vinden op het intranet van PGGM.

5. Mobiliteitsbudget A:
a. Voor medewerkers die geen recht hebben op een leaseauto is het maandelijkse budget

gebaseerd op de onderstaande tabellen voor woon-werkverkeer. De in de tabel
genoemde bedragen worden uitbetaald indien en voor zover deze in lijn zijn met
geldende fiscale wet en regelgeving voor onbelaste reiskostenvergoedingen.

Enkele reisafstand woon-werk
a - l O km
l û - 15 km
15 - 20 km
meer dan 20 km

Vergoeding
€ 22,48 bruto
€ 65,00 netto
€ 91,00 netto
€ 130,00 netto

De bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op woon-werkverkeer gedurende vier
ofvijf dagen per week. Bij een parttime dienstverband worden de vergoedingen
als voIgt aangepast: drie dagen 75%, twee dagen 50% en één dag per week 25%.
Voor de bepaling van de afstand die voor de betrokken medewerker van
toepassing is, zal steeds in aanmerking worden genomen de meest directe weg
tussen woonhuis en de plaats waar de betrokken medewerker gewoonlijk zijn
werkzaamheden verrieht.

b. Kiest de medewerker voor het openbaar vervoer, dan besteedt hij daar zijn
mobiliteitsbudget A aan en vult PGGM dit aan tot de volledige kosten van het openbaar
vervoer, 2e klas.

c. De medewerker kan, indien van toepassing, eenmaal per jaar zijn niet vergoede woon-
werkkilometers via het cafetariaplan fiscaal gunstig laten uitbetalen.
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6. Mobiliteitsbudget B:
a. Voor medewerkers met een recht op een leaseauto is het normleasebedrag benzine

bepalend voor de hoogte van het mobiliteitsbudget.

b. Als een medewerker zijn mobiliteitsbudget B niet volledig benut als gevolg van de
keuze voor zijn leaseauto, waarvan het leasecontract is afgesloten op of na 1 juni 2012,
dan keert PGGM het (eventuele rest-) bedrag bruto uit.

c. Als een medewerker zijn mobiliteitsbudget B niet gebruikt voor de keuze van een
leaseauto dan wordt dit budget netto uitgekeerd, voor zover dit past binnen de fiscaal
vrij te verstrekken grenzen aan reiskostenvergoeding. Een eventueel restant wordt bruto
uitgekeerd.

Artikel2: Zakelijke kilometers

1. De medewerker die niet in aanmerking komt voor de leaseregeling ontvangt voor
iedere zakelijke kilometer die hij met zijn eigen auto rijdt € 0,19 per km. De in de
vorige zin bedoelde medewerker die in een kalenderjaar meer dan 2.500 zakelijke
kilometers met zijn eigen auto rijdt, ontvangt voor elke zakelijke kilometer gelegen
boven de 2.500 kilometers per jaar € 0,24 per km. Hiervan is € 0,19 onbelast.

2. De medewerker dient zelf lopende het betreffende jaar de overschrijding van de
2.500 zakelijke kilometers aan werkgever aan te geven met een deugdelijke opgave
van de zakelijke ritten die hij gemaakt heeft.

3. Woon-werkkilometers zijn geen zakelijke kilometers en worden vergoed conform
artikel 1 van dit hoofdstuk.

Artikel3: Leaseautoregeling

1. Bij het beschikbaar stellen van een leaseauto aan een medewerker is de regeling
Leaseautoregeling PGGM 2012 van toepassing. De leaseautoregeling is opgenomen
in bijlage 6.

2. Indien een wijziging - anders dan de jaarlijkse indexatie - wordt voorgenomen ten
aanzien van de categorieën als genoemd in bijlage I van de leaseautoregeling
PGGM 2012 vormt dit voomemen onderwerp van overleg met de vakorganisaties.

3. Indien de toewijzing van leaseauto's wordt voorgenomen als structuree1
arbeidsmarktinstrument, vormt dit voomemen onderwerp van overleg met de
vakorganisaties.

Artikel4: Onkostenvergoeding

1. Er is een reglement vaste kostenvergoedingen. Dit reglement is gepubliceerd op het
intranet. Onkosten die de medewerker maakt in verband met uitoefening van zijn
functie worden op basis van dit reglement vergoed voor zover deze kosten niet uit
andere hoofde worden vergoed.
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2. De werkgever bepaalt welke individuele medewerkers dan wel categorieën van
medewerkers in aanmerking komen voor een vaste kostenvergoeding.

3. Op verzoek van de medewerker kan de werkgever een voorschot verstrekken op de
te declareren onkosten. Dit voorschot zal worden berekend op basis van door de
werkgever vast te stellen normen.

ArtikelS: Mobiele telefonie

EIke medewerker heeft recht op een mobiele telefoon. De leidinggevende bepaalt voor
welk type mobiele telefoon de medewerker in aanmerking komt. De werkgever neemt
de abonnementskosten en gesprekskosten van die mobiele telefoon voor haar rekening,
een en ander met inachtneming van de regels ter zake de fiscale bijtelling in verband
met privégebruik volgens de Uitvoeringsregeling Loonbelasting. Hierbij behoudt de
werkgever zieh het recht voor steekproefsgewijs na te gaan of aan deze regels is
voldaan.

Artikel6: Ongevallenverzekering/Reisverzekering

1. De werkgever zal voor medewerkers, die voor hun functie-uitoefening regelmatig
buiten kantoor werkzaam zijn, een ongevallenverzekering afsluiten, waarvan de
polisvoorwaarden in ieder geval voorzien in een uitkeringssom ineens bij
overlijden.

2. Ingeval er sprake is van een buitenlandse reis, kan door de werkgever tevens een
reisverzekering worden afgesloten ter vergoeding van eventuele reisschade.

Artikel7: Verhuiskosten

1. Deze verhuiskostenregeling is slechts van toepassing nadat hiertoe door de
werkgever schriftelijk toe stemming is verleend.

2. De werkgever verleent slechts dan toestemming indien een medewerker binnen
twee jaar na aanvaarding van de dienstbetrekking of na overplaatsing binnen de
bestaande dienstbetrekking verhuist naar een woning binnen een afstand van tien
km van de plaats waar hij/zijn normaal gesproken zijn/haar werkzaamheden
verricht, terwijl hij/zij voorheen op meer dan 25 km afstand woonde.

3. In aanvulling op lid 2 kan de werkgever tevens toe stemming verlenen indien er
sprake is van een verhuizing op zakelijke gronden.

4. De op grond van deze regeling toe te kennen vergoeding bedraagt voor de looptijd
van deze CAO het fiscaal maximaal vrij te vergoeden bedrag (voor 2012 € 7.750).
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5. Indien sprake is van een verhuizing van een gezin waarvan meer leden
medewerkers van werkgever zijn, wordt de vergoeding slechts aan één van de
medewerkers toegekend.

Artikel8: Ziektekosten

1. De medewerker kan deelnemen aan een door de werkgever gesloten collectieve
ziektekostenverzekering.

2. De werkgever vergoedt de medewerker die deelneemt aan de collectieve
ziektekostenverzekering en daarbij voor zichzelf en eventueel zijn gezinsleden een
aanvullende verzekering heeft afgesloten, 60% van de premie van deze aanvullende
verzekering. Dit is een bruto-vergoeding. De vergoeding van 60% geldt ook voor de
deeltij dmedewerker.

3. Het in het eerste lid van dit artikel bepaalde vindt geen toepassing ten aanzien van
die gezinsleden, die op grond van een andere regeling in aanmerking komen voor
een tegemoetkoming in de door hen verschuldigde premie voor de aanvullende
ziektekostenverzekering. De medewerker heeft in deze mededelingsplicht naar de
werkgever. De werkgever heeft het recht om eventuele onverschuldigde betaalde
vergoeding maandelijks te verrekenen met het maandsalaris van de medewerker.

4. De medewerker als bedoeld in lid 2, kan bij de werkgever een gemotiveerd verzoek
indienen voor een vergoeding voor bijzondere ziektekosten, die gemaakt zijn voor
de medewerker zelf of voor zijn gezinsleden. Dit voor zover deze kosten niet
worden gedekt door aanvullende ziektekostenverzekering met de meest uitgebreide
dekking volgens de collectieve ziektekostenverzekering van de werkgever. Deze
regeling is bedoeld voor schrijnende situaties, ter beoordeling door CAO-partijen op
basis van de volgende criteria:

gezinsituatie;
gezinsinkomen;
omvang van de gemaakte kosten;
redelijkheid van de kosten.

Voor vergoedingen op grond van dit lid heeft de werkgever een budget van
maximaal € 15.000 per jaar beschikbaar.

5. Onder gezinsleden wordt voor de toepassing van dit artikel verstaan:
de partner van de medewerker;
de kinderen en pleegkinderen waarvoor de medewerker kinderbijslag ontvangt
of waarvan de medewerker grotendeels voorziet in de kosten van
levensonderhoud.

Artikel9: Levensloop

1. De levensloopregeling biedt de medewerker de rnogelíjkheid om te sparen voor
verlof dat hij op een later, in overleg met werkgever te bepalen tijdstip kan
opnemen.
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2. De werkgever heeft een collectieve levensloopregeling afgesloten bij PGGM
Advies B.V. De medewerker kan hieraan op vrijwillige basis deelnemen. De
voorwaarden betreffende het sparen in de Ievensloopregeling zijn neergelegd in het
reglement 'Levensloopregeling tussen werkgever en werknemer PGGM'. Deze
staat op het intranet van PGGM.

3. Indien de medewerker tijdens opname van levensloopverlofkiest voor vrijwillige
voortzetting van het pensioen bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn dan betaalt
werkgever het werkgeversgedeelte van de pensioenpremie door.

4. De structurele werkgeversbijdrage voor levensloop is 1% van het salaris en is vanaf
1 januari 2010 rechtstreeks verwerkt in het maandsalaris als bedoeld in hoofdstuk
4, artikel 1 lid 6.

ArtikellO: Vrije spaarregeling

De medewerker kan deelnemen aan de door de werkgever aangeboden vrije
spaarregeling.

Artikelll: Werkgeversbijdrage PGGM aanvullende producten

Vanaf2008 ontvangt de medewerker een structure Ie bijdrage van 20% in de
premiekosten van de arbeidsongeschiktheids- en/of de overlijdensrisicoverzekering van
PGGM tot een maximum van € 250 per jaar. Dit voor zover de daarvoor geldende
fiscale grenzen volgens de 'Regeling voor producten uit eigen bedrijf niet worden
overschreden.

Artikell2: Rentetegemoetkomingsregeling bij hypotheken

De medewerker die in het kader van de collectieve personeelsvoorziening een
hypothecaire geldlening heeft afgesloten bij Centraal Beheer Achmea kan gebruik
maken van de rentekortingsregeling in bijlage 7. Deze regeling is van toepassing op
nieuwe hypotheken afgesloten tijdens dienstverband bij de werkgever vanaf 1juni
2008. Er geldt een overgangsregeling voor medewerkers die reeds voor deze datum een
hypotheek hadden. Deze overgangsregeling is eveneens opgenomen in bijlage 7.

Artikel 13: Gemaksdiensten

De werkgever faciliteert diverse tijdbesparende gemaksdiensten ten behoeve van de
medewerker.
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Artikel14: Uitkering bij overlijden

1. Indien de medewerker overlijdt, zal het maandsalaris tot en met de maand van
overlijden worden uitbetaald.

2. Naast het maandsalaris als bedoeld in lid 1 wordt aan de nagelaten betrekkingen
(erven) van de medewerker als bedoeld in artikel 7:674 BW een
overlijdensuitkering verstrekt gelijk aan driemaal het op het tijdstip van overlijden
geldende maandsalaris, onder aftrek van eenmalige uitkeringen in verband met het
overlijden van de medewerker krachtens een wettelijk voorgeschreven ziekte- of
arbeidsongeschiktheidsverzekering. Werkgever bepaalt aan wie van de nagelaten
betrekkingen (erven) de uitkering zal worden uitbetaald.

3. Voor zover de uitkeringen krachtens de Algemene Nabestaandenwet en de
pensioenregeling als bedoeld in hoofdstuk 8 tezamen minder zijn dan het op het
tijdstip van overlijden geldende netto maandsalaris inclusief de vaste toeslagen,
ontvangt de partner van de medewerker na diens overlijden, naast de uitkering als
bedoeld in lid 2, gedurende eenjaar na de maand van overlijden maandelijks een
bedrag ter hoogte van dat verschil.
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HOOFDSTUK lO: INZETBAARHEID

Artikell: Levensfasenbeleid

1. Werkgever streeft naar een volwassen arbeidsrelatie met zijn medewerkers. Dit past
bij het maatschappelijk verantwoord ondememen van werkgever. Uitgangspunt bij
die arbeidsrelatie is dat de medewerker verantwoordelijk is voor zijn eigen
inzetbaarheid en loopbaan. De verantwoordelijkheid van de werkgever is om
medewerkers te stimuleren en te faciliteren bij het doorlopen van hun loopbaan.
Voorgaande wordt ondersteund door levensfasenbeleid. Werken aan blijvende
inzetbaarheid als gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en
medewerker, ongeacht functie of leeftijd van de medewerker, staat daarin centraal.

Bij levensfasenbeleid gaat het om:
• Afstemmen van werkzaamheden en arbeidsvoorwaarden op behoeften en

wensen van medewerker en werkgever;
• Rekening houden met de persoonlijke levensfase waarin de medewerker

verkeert;
• Creëren van blijvende waarde voor de medewerker en werkgever op de korte en

lange termijn.

2. Het levensfasenbeleid is een van de onderwerpen tijdens de gesprekken die de
leidinggevende met de medewerker voert in het kader van de performance cyclus.
In deze gesprekken wordt expliciet aandacht besteed aan de ontwikkeling van de
medewerker en de balans tussen werk en privé. Leidinggevende en medewerker
bespreken samen op welke wijze de medewerker inzetbaar kan blijven in deze en
volgende levensfasen.

3. Om de inzetbaarheid en de balans werk/privé te verbeteren, is het mogelijk om een
ofmeerdere Hk-instrumenten in te zetten. Voor een overzicht van de instrumenten
wordt verwezen naar HR pagina op het intranet van werkgever.

Artikel2: Ontwikkeling en opleiding

1. De werkgever heeft een studiekostenregeling ter ondersteuning van de ontwikkeling
van medewerkers vastgesteld. Deze regeling biedt faciliteiten om:

medewerkers in staat te stellen de deskundigheid die de organisatie van hen
vraagt te behouden en te ontwikkelen;
optimale ontwikkelingsmogelijkheden te bieden aan medewerkers om hun
(toekomstige) inzetbaarheid binnen de ondememing te vergroten.

2. De aard en omvang van de faciliteiten worden in overleg tussen de leidinggevende
en de medewerker vastgesteld, al dan niet voortkomend uit functionerings- en/of
beoordelingsgesprekken of als onderdeel van een persoonlijk ontwikkelingsplan.
Indien de opleiding noodzakelijk of gewenst is voor de huidige of toekomstige
functie binnen het bedrijf, zal werkgever de opleidingskosten vergoeden.
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3. De tekst van de studiekostenregeling is opgenomen in bijlage 8.

Artikel3: Thuiswerken

De mogelijkheid tot thuiswerken staat voor alle medewerkers open. Een verzoek kan
worden afgewezen als werkgever van oordeel is dat het technisch en/of organisatorisch
in het voorkomende geval niet mogelijk is. Voor meer informatie wordt verwezen naar
de thuiswerkregeling op het intranet.

Artikel4: Persoonlijk budget (P-budget)

l. Met ingang van 1januari 2010 is er een persoonlijk budget dat bedoeld is als
flexibele arbeidsvoorwaarde voor de medewerker met als insteek om de
inzetbaarheid van de medewerker te vergroten.

2. De medewerker heeft recht op een standaard persoonlijk budget ter hoogte van 70
verlofuren per kalenderjaar.

3. De medewerker heeft, naast het recht bedoeld onder lid 2, met ingang van het
kalenderjaar waarin hij 58 wordt, recht op een senior persoonlijk budget ter hoogte
van 80 verlofuren per kalenderjaar. Met ingang van het kalenderjaar waarin de
medewerker 61 wordt, geldt een senior persoonlijk budget van 160 verlofuren per
kalenderjaar.

4. De uren van het (senior) persoonlijk budget kunnen worden ingezet als extra vrije
uren voor vakantie, zorgverlof of studieverlof, of worden ingezet als bron in het
cafeteriaplan als bedoeld in hoofdstuk 7. Op verzoek kunnen de uren van het
(senior) persoonlijk budget ook worden uitbetaald tijdens het dienstverband.

5. Voor zover de medewerker er voor kiest om zijn (senior) persoonlijk budget voor
extra vrije tijd aan te wenden, is hij vrij in de keuze van het tijdstip waarop hij deze
vrije tijd opneemt, tenzij de afdelingsbezetting dat niet toelaat. In dit laatste geval
zal in overleg tussen medewerker en leidinggevende een passende oplossing worden
gezocht, waarbij als uitgangspunt geldt dat de vrije tijd op een later tijdstip in het
betreffende kalenderjaar zal worden opgenomen.

6. De medewerker maakt elkjaar tijdens het planningsgesprek zijn keuze voor de
besteding van de uren van zijn (senior) persoonlijk budget kenbaar. De werkgever
stemt in met de keuze voor de besteding van de uren uit het (senior) persoonlijk
budget, tenzij gewichtige redenen zieh daartegen verzetten. In dat geval zal in
overleg met de medewerker naar een passende oplossing worden gezocht. De
afspraken met betrekking tot de keuze worden schriftelijk vastgelegd.

7. Bij indiensttreding in de loop van het kalenderjaar wordt het (senior) persoonlijk
budget naar rato berekend. Een eventueel tekort of overschot aan verlofuren in het
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kader van het (senior) persoonlijk budget bij het einde van de arbeidsovereenkomst
wordt naar rato verrekend.

8. Uren in het kader van het (senior) persoonlijk budget vervallen niet aan het einde
van het desbetreffende kalenderjaar indien en voor zover door de medewerker in
overleg met de werkgever een bestemming aan deze uren is gegeven.
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HOOFDSTUK 11: ARBEIDSMARKT EN REORGANISATIE

Artikel1: Reorganisatie

1. Werkgever zal emaar streven dat de nadelige gevolgen van een reorganisatie voor
de betrokken medewerkers zoveel mogelijk worden beperkt. Partijen kunnen
overeenkomen de gevolgen hiervan te regelen in een Sociaal Plan. Wanneer een
dergelijk Sociaal Plan is overeengekomen, prevaleren soortgelijke bepalingen uit
het Sociaal Plan boven deze CAO.

2. Over plannen van de werkgever ten aanzien van:
nieuwe investeringen (niet zijnde investeringen in de beleggingssfeer);
belangrijke wijzigingen van de organisatie;
fusie;
liquidatie;

waarbij sprake zal zijn van onvrijwillig ontslag of nadelige gevolgen voor de
arbeidsvoorwaarden, zullen de vakorganisaties worden ingelicht op een zodanig
tijdstip dat de vakorganisaties betrokken kunnen worden bij de genoemde plannen.

3. In geval van fusie en reorganisatie zijn de SER Fusiegedragsregels van toepassing.

4. De betrokken medewerkers worden, rekening houdend met de voorgeschreven
overlegstructuren, zo goed en zo vroeg mogelijk geïnformeerd over een voomemen
tot reorganisatie en de verdere besluitvorming dienaangaande.

5. Er zullen zodanige overlegvormen worden gekozen dat voor betrokken
medewerkers concrete mogelijkheden bestaan tot meedenken over en beïnvloeden
van de eigen werksituatie.

6. Als vaststaat dat door de reorganisatie de functie van een medewerker komt te
vervallen of zodanig van karakter verandert dat deze niet meer door hem kan
worden vervuld, zal dit aan hem worden meegedeeld. Hern zal tegelijkertijd worden
meegedeeld, dat getracht zal worden voor hem elders binnen de ondememing van
de werkgever een andere passende functie te vinden.
Tevens zal hem worden gewezen op de mogelijkheid dat hij wellicht door bij- of
herscholing voor een andere functie binnen het bedrijf geschiktheid kan verwerven,
dan wel geschiktheid kan verwerven voor een functie buiten het bedrijf, alsmede op
de daarvoor bestaande faciliteiten.
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Bijlage 1 - Reglement Commissie van Geschillen

1. Een Commissie van Geschillen bestaat uit drie leden, die geen EC-lid, noch
medewerker van werkgever mogen zijn.

2. Werkgever en medewerker wijzen binnen zes weken na de indiening van het in het
tweede lid van artikel 9 van hoofdstuk 1 van deze CAO bedoelde verzoeksehrift, elk
één lid van de Commissie van Geschillen aan. De door werkgever en medewerker
aangewezen leden wijzen samen één lid aan, die tevens als voorzitter zal optreden.
Werkgever voegt aan de eommissie een seeretaris toe.

3. Indien de door werkgever en medewerker aangewezen leden ter zake van de
aanwijzing van het derde lid niet tot overeenstemming komen, zal door werkgever
en/of de medewerker aan de kantonrechter te Utrecht worden verzoeht het derde lid te
benoemen.

4. Aan de behandeling van een geschil kan de Commissie van Gesehillen een voorlopig
onderzoek doen voorafgaand, waarin partijen afzonderlijk worden gehoord en voorts
al diegenen, die naar het inzicht van de commissie hiervoor in aanmerking komen.

5. Voor de behandeling van een geschil worden partijen ten minste 14 dagen van tevoren
uitgenodigd. Partijen worden in de gelegenheid gesteld vooraf kennis te nemen van de
bescheiden, die door de andere partij in het gesehil zijn overgelegd.

6. Tijdens de behandeling van het geschil worden partijen in elkaars tegenwoordigheid
gehoord. Partijen kunnen zieh bij de behandeling door een raadsman doen bijstaan.

7. De beraadslagingen van de Commissie van Geschillen vinden in een voltallige
vergadering plaats. Deze is niet openbaar. De tijdens deze zitting gedane
mededelingen zijn geheim.

8. De Commissie van Geschillen neemt zijn beslissing bij meerderheid van stemmen. De
stemming vindt mondeling plaats. Geen der leden mag zieh van stemmen onthouden.

9. De uitspraak van de Commissie van Geschillen is met redenen omkleed en wordt bij
aangetekend schrijven aan partijen meegedeeld.

lO. De uitspraak van de Commissie van Geschillen behelst mede een regeling omtrent het
dragen van de kosten van de behandeling van het geschil, zulks met dien verstande dat
de administratie- en vergaderkosten steeds door werkgever gedragen zullen worden.
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Bijlage 2 - Garantieregeling in verband met nieuwe salarisstructuur 1989

1. De garantieregeling is als volgt uitgewerkt en zal worden toegepast conform de
navolgende regeling.

2. De garantieperiodiek is berekend door het verschil in salarisbedrag te nemen tussen
het beginpunt van de functieschaal en het eindpunt van de uitloopschaal en dit te delen
door het aantal tussenliggende functiejaren. (Bij de berekening van deze
garantieperiodiek zijn de 4 wachtjaren buiten beschouwing gelaten.) De aldus
berekende garantieperiodieken zijn:

Gara~tieregeling: bedragen per 1 januari 2012
Functie- Uitloop- C.q. Perspectief Periodiek Garantie-
schaal pers. schaal . letter

€ €
1 3 1.940 71 A-
3 18 2.129 69 B
18 32 2.347 59 C
32 45 2.547 61 D
45 57 2.826 77 E
57 71 3.121 82 F
-
71 89 3.563 83 G_.
89 103 4.101 104 H-
103 114 4.551 151 I- -
114 130 5.227 146 J
130 148 5.939 144 K
148 149 6.450 151 L
149 150 7.028 163 M
150 151 7.608 174 N~
151 152 8.285 190 O
152 153 8.963 209 P
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Garantieregeling: bedragen per 1 januari 2013

Functie- Uitloop- c.q. Perspectief Periodiek Garantie-
schaal pers. schaal letter

€ €
1 3 1.953 71 A
3 18 2.144 69 B
18 32 2.364 59 C
32 45 2.565 61 D
45 57 2.846 78 E
57 71 3.143 83 F
71 89 3.588 84 G
89 103 4.129 105 H
103 114 4.583 152 I
114 130 5.264 147 J
130 148 5.981 145 K
148 149 6.495 152 L
149 150 7.077 164 M
150 151 7.661 175 N

t-

151 152 8.343 192 O
152 153 9.026 210 P

3. De toekenning van de garantieperiodiek zal geschieden indien:
a. het verhogingsbedrag op basis van de beoordelingsuitspraak conform de salaris-

/functiegroep waarin betrokkene conform CATS is ingedeeld lager is dan de
garantieperiodiek welke voor betrokkene is bepaald overeenkomstig de op
31 december 1989 voor hem/haar geldende persoonlijke schaal C.q. schalenband

én
b. het individueel toegezegde en schriftelijk vastgelegde perspectief (maximum

uitloopschaal of persoonlijk maximum) nog niet is bereikt.

4. De garantieregeling blijft van kracht totdat een medewerker in een salarisgroep
geplaatst wordt, waarbij zijnlhaar garantieperspectief lager is dan in de nieuwe
structuur, met dien verstande dat het garantieperspectief minimaal gelijk moet zijn aan
het 'goed' -salaris in de nieuwe salarisgroep. Indien een medewerker op eigen verzoek
naar een lichtere functie gaat wordt het salaris ingepast in de salarisgroep, die bij de
nieuwe functie behoort en komt de garantieregeling te vervallen.

N.B.
De afte spreken procentuele CAO-verhogingen in de toekomst zullen tevens van
toepassing zijn op het gegeven te bereiken garantieperspectief en de garantieperiodiek.
Voor medewerkers die na 1januari 1988 in dienst van werkgever zijn getreden C.q. die
intern van functie zijn gewisseld, zijn de met hen gemaakte individuele afspraken van
toepassing. Ingeval geen individuele afspraken gemaakt zijn, vallen zij eveneens onder de
bepalingen van de garantieregeling.
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Bijlage 3 - Overgangsregeling verlof oudere medewerkers

1. De bepalingen in deze bijlage zijn uitsluitend van toepassing op de medewerker die
voor 1januari 2010 reeds deelnam aan de seniorenverlofurenregeling of de VWO-
regeling. Het derde lid van artikel 4 van hoofdstuk lO van deze CAO is op deze
medewerker niet van toepassing.

2. Seniorenverlofurenregeling

a. De medewerker van 58 jaar of ouder wordt extra verloftoegekend met ingang van
de eerste dag van de maand waarin de medewerker de desbetreffende leeftijd
bereikt. De omvang van dit seniorenverlofbedraagt op jaarbasis vanaf de

58-jarige leeftijd:
59-jarige leeftijd:
60-jarige leeftijd:
6l-jarige leeftijd:
62-jarige leeftijd:
63-jarige leeftijd:
64-jarige leeftijd:

40 uren
80 uren
120 uren
240 uren
360 uren
480 uren
600 uren.

b. Aangezien de regeling beoogt een geleidelijke overgang te bewerkstelligen tussen
werken en niet werken kan het seniorenverlof niet opgespaard worden en kan niet
tot uitbetaling leiden.
Het seniorenverlof dient maandelijks voor 1/12 gedeelte te worden opgenomen.
Niet opgenomen verlof vervalt direct na afloop van de maand.

3. Vermindering werktijd voor oudere medewerkers (VWO-regeling)

a. De VWO-regeling bestaat uit twee delen: een VWO-regeling voor medewerkers
vanaf 55 tot en met 59 jaar en een VWO-vervolgregeling van eenjaar voor
medewerkers van 60 jaar.

b. Uitgangspunten VWO-regeling
1. De werkweek wordt verkort naar 32 uur per week.
2. Aanspraken op roostervrije uren en seniorenuren als bedoeld in artikel2 van

deze bijlage worden hiervoor ingeleverd. De medewerker levert verder op
full time basis 40 uur in.

3. In afwijking van artikel2 van hoofdstuk 5 van deze CAO heeft de medewerker
die deelneemt aan de VWO-regeling bij een 4-daagse werkweek recht op 190
uur verlof. Dit zijn 160 vakantie-uren en 70 uur P-budget minus de in te
leveren 40 uur.

4. De medewerker die deelneemt aan de VWO-regeling ontvangt 96% van het
maandsalaris op voltijdbasis.

5. Bij deelname aan deze regeling wordt de grondslag voor de pensioenopbouw
gehandhaafd op het niveau van het percentage dienstverband, direct vooraf-
gaande aan de deelname aan de VWO-regeling.
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6. De pensioenpremie over het verschil in salaris tussen het moment direct
voorafgaande aan deelname aan de VWO-regeling en tijdens deelname aan de
VWO-regeling wordt door de werkgever betaald.

7. Deelname aan de regeling is gebaseerd op een vrije keuze van de medewerker.
8. Deelname aan de VWO-regeling is onomkeerbaar; indien de medewerker

eenmaal heeft gekozen voor deelname is het niet mogelijk om in latere
instantie terug te keren naar de situatie van vóór de deelname.

9. Na het aflopen van het eerste deel VWO-regeling, t.w. bij het bereiken van de
60-jarige leeftijd, is er een nieuw keuzemoment. De VWO-vervolgregeling is
voor de duur van eenjaar.

lO. Deeltijdmedewerkers komen in aanmerking voor deelname aan de regeling bij
een dienstverband van minstens 60%. Voor deeltijdmedewerker wordt de
regeling naar rato toegepast.

c. Nadere voorwaarden
1. Vervangende werkzaamheden

Het is de medewerker die aan deze regeling deelneemt niet toegestaan
vervangende werkzaamheden te verrichten. Onder vervangende
werkzaamheden worden in dit verband verstaan nevenwerkzaamheden voor
zover die een grotere omvang hebben dan de nevenwerkzaamheden die de
medewerker met toestemming van de werkgever verrichtte gedurende de
laatste 24 maanden voorafgaande aan het tijdstip waarop hij aan deze regeling
gaat deelnemen.

2. Ingeval de medewerker zijn arbeidstijd heeft teruggebracht tot de
overeengekomen seniorenarbeidsduur, zal bij individueel ontslag een
eventuele schadeloosstelling worden gebaseerd op het laatstgenoten bruto
maandsalaris dat de medewerker zou hebben genoten indien hij niet aan de
VWO-regeling zou hebben deelgenomen.

d. VWO-vervolgregeling
1. Voor de VWO-vervolgregeling zijn artikel 3 sub b (m.u.v. sub 4 en 9) en

artikel 3 sub c van deze bijlage van toepassing.
2. De medewerker die deelneemt aan de VWO-vervolgregeling ontvangt

gedurende één jaar 98,5% van het maandsalaris op voltijdbasis.
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Bijlage 4 - Overgangsregeling wachtgeld

1. De bepalingen in deze bijlage zijn uitsluitend van toepassing op de medewerkers die
voor 1januari 2009 in dienst waren van de werkgever.

2. Indien het dienstverband wordt opgezegd wegens opheffing van de functie van de
medewerker of indien wegens reorganisatie de functie van de medewerker overbodig
wordt, wordt aan de medewerker met ingang van de dag waarop de arbeidsovereen-
komst eindigt, wachtgeld toegekend overeenkomstig de navolgende bepalingen van de
wachtgeldregeling.

3. 1. Behoudens het bepaalde in het verdere van deze regeling, bedraagt het wachtgeld
als bedoeld in het voorgaande artikel gedurende de eerste drie maanden het laatst
genoten maandsalaris en wordt het daama toegekend met drie maanden voor elk
vol jaar in dienst van werkgever doorgebracht, ten bedrage van:
- gedurende de eerste drie maanden het laatst genoten maandsalaris,
- gedurende de volgende drie maanden 85%,
- gedurende de volgende twee jaren 70% en
- vervolgens 60% van dat salaris.
De berekende duur van de wachtgeldaanspraak wordt gekort met een periode van
12 maanden gedurende de periode van een wachtgelduitkering van 60% van het
laatstgenoten salaris. Indien de periode van een wachtgelduitkering van 60%
korter is dan 12 maanden, wordt gekort voor deze kortere periode.

2. Indien het dienstverband is onderbroken, wordt bij de vaststelling van het aantal
dienstjaren uitsluitend de diensttijd die onmiddellijk aan het ontslag met
toekenning van wachtgeld voorafgaat in aanmerking genomen, tenzij de
onderbreking( en) van het dienstverband korter dan twee jaren heeft (hebben)
geduurd.

3. Bij de vaststelling van het aantal dienstjaren wordt de tijd in dienst van het
Pensioenfonds voor Katholieke Instellingen, het Pensioenfonds van de Bond der
Nederlandse Diakonessenhuizen en geestverwante ziekenhuizen en het
Pensioenfonds Volksgezondheid en Maatschappelijk Werk, alsmede van andere
instellingen voor sociale verzekering ter beoordeling van de werkgever,
doorgebracht, mede in aanmerking genomen, zulks voor zover die diensttijd
onmiddellijk voorafgaat aan die bij werkgever.

4. Bij de toepassing van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde wordt de
diensttijd vóór het bereiken van de achttienjarige leeftijd vervuld, niet in
aanmerking genomen.

5. Onder laatst genoten maandsalaris wordt behoudens het bepaalde in de volgende
leden van dit artikel, verstaan: het maandsalaris dat door de medewerker op de dag
vóór zijn ontslag werd genoten, alsmede de in de artikelen 2 en 3 van hoofdstuk 4
van deze CAO bedoelde toelagen.

6. Indien het salaris en de toelagen, als bedoeld in het vorige lid, uit andere hoofde
dan op grond van periodieke verhogingen, gewijzigd zou zijn wanneer de
betrokkene in dienst zou zijn gebleven, geldt vanaf de datum van inwerkingtreding
van die wijziging het aldus gewijzigde bedrag als laatst genoten salaris.
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7. Voor functies, die geleidelijk worden opgeheven, kan ten aanzien van het voor de
toepassing van dit reglement als laatst genoten salaris aan te nemen bedrag van het
bepaalde in het vijfde lid van dit artikel worden afgeweken.

8. Het wachtgeld wordt, behoudens voor zover het gebaseerd is op de in het vijfde lid
van dit artikel bedoelde toelagen, uitgekeerd in maandelijkse termijnen. Met
toe stemming van de op wachtgeld gestelde kan de uitbetaling echter in langere
termijnen plaatsvinden. Het in de CAO met betrekking tot de wijze van uitbetaling
van de in het vijfde lid van dit artikel bedoelde toelagen bepaalde, vindt ten
aanzien van het wachtgeld overeenkomstige toepassing.

9. De werkgever kan met de op wachtgeld gestelde een regeling treffen krachtens
welke het wachtgeld geheel of ten dele wordt vervangen door een atkoopsom.

lO. Er is een verplichting van de medewerker om zieh in te schrijven bij UWV
Werkbedrij f als werkzoekende en om een WW-uitkering bij het UWV aan te
vragen. Gedurende deze periode is de medewerker eveneens verplicht zieh actief
op te stellen teneinde betaalde arbeid te verrichten.

4. 1. Indien de op wachtgeld gestelde met ingang van of na de dag waarop het
wachtgeld is ingegaan, inkomsten uit arbeid of bedrijf geniet, worden deze
inkomsten op het wachtgeld in mindering gebracht, indien en voorzover zij
tezamen met het wachtgeld het laatstelijk genoten niveau van het wachtgeld
overstijgen als bedoeld in artikel 3 lid 1 van deze bijlage.

2. Op het wachtgeld komen in mindering de uitkering ingevolge een wettelijke
wachtgeld- enlofwerkloosheidsverzekering, alsmede een mogelijke uitkering
ingevolge de Ziektewet, de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

3. De betrokkene is verplicht onmiddellijk het bedrag aan inkomsten uit arbeid of
bedrijf op te geven, evenals het bedrag dat aan wachtgeld of
werkloosheidsuitkering dan wel aan ziekengeld of
arbeidsongeschiktheidsuitkering ingevolge een wettelijke regeling genoten wordt.
Voldoet hij aan die verplichting niet of niet juist, dan kan het wachtgeld worden
ingehouden.

4. De bepalingen in lid 1 en 2 van dit artikel zijn van toepassing op diegenen die na 1
januari 2008 op wachtgeld worden gesteld. Lid 1 en 2 van dit artikel zijn niet van
toepassing op de wachtgeldgerechtigden die reeds voor 1 januari 2008 op
wachtgeld zijn gesteld; voor hen geldt het bepaalde in artikeI2.6.3. sub 1 uit de
POOM CAO met looptijd 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007

5. 1. Indien de op wachtgeld gestelde een hem aangeboden functie, die hem in verband
met zijn persoonlijkheid en omstandigheden redelijkerwijze kan worden
opgedragen, weigert te aanvaarden of ook anderszins geen gebruik maakt van de
gelegenheid inkomsten te verkrijgen op een wijze die, in verband met zijn
persoonlijkheid en omstandigheden, naar het oordeel van de werkgever voor hem
passend kan worden geacht, worden deze verzuimde inkomsten op het wachtgeld
in mindering gebracht, indien en voor zover zij tezamen met het wachtgeld het
laatstelijk genoten niveau van het wachtgeld overstijgen als bedoeld in artikel 3 lid
1 van deze bijlage.

2. De op wachtgeld gestelde is voorts verplicht zieh te gedragen naar de
voorschriften, die hem door of namens de werkgever, hetzij in het algemeen hetzij
voor een bijzonder geval, worden gegeven en ertoe strekken om een functie of een
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andere bron van inkomsten te verkrijgen. Bij niet-nakoming van die voorschriften
kan het wachtgeld door de werkgever geheel of ten dele worden ingetrokken.

3. De bepalingen van dit artikel vinden overeenkomstige toepassing voor de
medewerker, aan wie het voomemen is medegedeeld, om zijn functie op te heffen
of de inrichting van de afdeling, waarbij hij werkzaam is, zodanig te veranderen,
dat hij overbodig zal worden, met dien verstande, dat de toekenning van wachtgeld
achterwege kan blijven of slechts tot verminderd bedrag kan geschieden.

4. De bepaling in lid 1 van dit artikel is van toepassing op diegenen die na
1januari 2008 op wachtgeld worden gesteld. Lid I van dit artikel is niet van
toepassing op de wachtgeldgerechtigden die reeds voor 1 januari 2008 op
wachtgeld zijn gesteld; voorhen geldt het bepaalde in artikel 2.6.4. sub 1 uit de
PGGM CAO met looptijd 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007.

6. Aan degene die op wachtgeld is gesteld, ofte wiens aanzien is bepaald dat hij op
wachtgeld zal worden gesteld, kan, indien hij elders arbeid ofbedrijf gaat ter hand
nemen, ter zake van de kosten, die voor hem aan de daartoe nodige verhuizing zijn
verbonden, een bedrag worden toegekend, indien bij gebreke van die toekenning die
arbeid of dat bedrijf door hem redelijkerwijze niet zou zijn te aanvaarden.

7. 1. Het wachtgeld eindigt:
a. met het verstrijken van de in het eerste lid van artikel 3 van deze bijlage

bedoelde termijn;
b. met ingang van de dag waarop het pensioen, FLEX-pensioen of de

overbruggingsuitkering ingevolge de in hoofdstuk 8 van deze CAO bedoelde
pensioenregeling kan ingaan;

c. met het einde van de maand waarin de op wachtgeld gestelde komt te
overlijden.

2. Het wachtgeld kan worden vervallen verklaard, indien de op wachtgeld gestelde
zieh zodanig gedraagt dat hij, indien hij in dienst was gebleven, zou zijn ontslagen,
dan wel indien hij zieh in het buitenland vestigt of geacht moet worden aldaar
duurzaam te verblijven.

8. 1. Zo spoedig mogelijk na het overlijden van de op wachtgeld gestelde wordt aan de
rechthebbende(n) als bedoeld in het tweede lid van artikel 15 van hoofdstuk 9 van
deze CAO een bedrag uitgekeerd dat gelijk is aan driemaal het op het tijdstip van
overlijden geldende maandelijkse wachtgeld.

2. Voor zover de uitkeringen krachtens de Algemene Nabestaandenwet en de
pensioenregeling als bedoeld in hoofdstuk 8 van deze CAO tezamen minder zijn
dan het op het tijdstip van overlijden geldende maandelijkse wachtgeld, ontvangt
de partner van de op wachtgeld gesteIde medewerker na diens overlijden, naast de
uitkering als bedoeld in lid 1, gedurende eenjaar na de maand van overlijden
maandelijks een bedrag ter hoogte van dat verschil.

9. 1. Gedurende de in het eerste lid van artikel 3 van deze bijlage bedoelde termijn blijft
de in hoofdstuk 8 van deze CAO bedoelde pensioenregeling van toepassing.

2. Tenzij het wachtgeld ingevolge het in het eerste lid van artikel 4 en in artikel 5 van
deze bijlage bepaalde is verminderd, is de bijdragegrondslag gelijk aan het laatst
genoten salaris.
Op de eerste januari samenvallend met of volgend op de dag waarop het in her
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eerste lid van artikel 4 en in artikel 5 van deze bijlage bepaalde toepassing heeft
gevonden, wordt de bijdragegrondslag vastgesteld op het verschil van de laatst
geldende bijdragegrondslag en de vermindering van het wachtgeld.
Voor de toepassing van het in deze alinea bepaalde wordt het in het eerste lid van
artikel3 van deze bijlage bedoelde percentage geacht 100 te zijn.

3. Indien het wachtgeld ingevolge het in het eerste lid van artikel 3 van deze bijlage
bepaalde is vastgesteld op basis van een percentage van 85 of minder, wordt het
deel van de premie waarvoor werkgever verhaal heeft op het wachtgeld naar
evenredigheid bepaald.

4. Voor de vaststelling van de toeslag bij achterstand van de veronderstelde rechten
op pensioen als bedoeld in het pensioenreglement van werkgever wordt de
deelname in het pensioenfonds geacht te hebben voortgeduurd tot het ingaan van
het ouderdomspensioen.
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Bijlage 5 - Arbeidsongeschiktheid vóór 2010

In deze bijlage zijn de regelingen over loonbetaling gedurende arbeidsongeschiktheid
opgenomen voor de medewerker waarvan de eerste dag van arbeidsongeschiktheid is
gelegen voor 1 januari 2010.

De bepalingen onder A zijn van toepassing indien de eerste dag van
arbeidsongeschiktheid is gelegen in de periode van 1januari 2004 tot en met 31 december
2009.
De bepalingen onder B zijn van toepassing indien de eerste dag van
arbeidsongeschiktheid is gelegen voor 1januari 2004.

A. Onderstaande regeling is van toepassing op de medewerker waarvan de eerste dag
van arbeidsongeschiktheid is gelegen voor 1januari 2010 maar op ofna 1januari
2004 (zie artikel lO van hoofdstuk 6).

1. Wetgeving
Indien een medewerker ten gevolge van ziekte, zwangerschap ofbevalling niet in staat
is de bedongen arbeid te verrichten gelden voor hem de bepalingen van artikel 7:629
BW, de Ziektewet, de Wet arbeid en zorg en de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen (WIA), voor zover hiema niet anders is bepaald.

2. Loondoorbetaling eerste periode van 52 weken
Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de medewerker gedurende de eerste 52 weken van
de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW 100% van het maandsalaris
worden doorbetaald.

3. Loondoorbetaling tweede periode van 52 weken
Gedurende de tweede 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel
7:629 BW zal aan de medewerker 100% van het maandsalaris worden doorbetaald. In
bijzondere situaties kan de werkgever hiervan afwijken ten gunste van de
medewerker.

4. Maandsalaris
In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 1, artikellonder g van deze CAO wordt
voor de toepassing van bijlage 5 onder A onder maandsalaris verstaan het
maandsalaris dat de medewerker zou hebben ontvangen indien hij arbeidsgeschikt zou
zijn geweest vermeerderd met de vaste toeslagen die de medewerker ontvangt.

Op de op grond van dit artikel door de werkgever verschuldigde maandsalarissen en
aanvullingen wordt in mindering gebracht:
a. het bedrag van een uitkering in geld dat een medewerker toekomt op grond van

een verzekering krachtens de wet ofuit andere hoofde, ofuit enig (sociaal) fonds;
b. het bedrag van inkomsten uit arbeid, die de medewerker ondanks zijn ziekte, in

plaats van zijn eigen functie of tijdens zijn normale werktijden, elders dan wel bij
werkgever en met toe stemming van werkgever heeft verricht, zowel in als buiten
dienstbetrekking.
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B. Onderstaande regeling is van toepassing op de medewerker waarvan de eerste dag
van arbeidsongeschiktheid is gelegen voor 1januari 2004 (zie artikel lO van
hoofdstuk 6).

1. De medewerker die wegens arbeidsongeschiktheid al dan niet geheel of gedeeltelijk
verhinderd is zijn werkzaamheden te verrichten en zieh zo veel mogelijk inzet om
betrokken te blijven bij het arbeidsproces, zulks op aanwijzing van werkgever en/of de
bedrijfsarts, heeft op grond van het bepaalde in artikel 7:629 BW recht op
doorbetaling van 100% van het nettosalaris gedurende de daarvoor geldende
wettelijke periode mits is voldaan aan de overige leden van genoemd wetsartikel.

De medewerker die voor 1 mei 2000 in dienst is getreden, die voor 1 januari 2004
arbeidsongeschikt is geworden en aansluitend aan de wettelijke termijn van 52 weken
recht krijgt op een arbeidsongeschiktheiduitkering als bedoeld in de Wet op de
Arbeidsongeschiktheidsverzekering ontvangt, gedurende de eerste twee jaar na
aanvang van bedoelde WAO-uitkering, een aanvulling op deze uitkering ten bedrage
van het verschil tussen het netto salaris en de genoemde wettelijke uitkering.

De medewerker die voor 1 mei 2000 in dienst is getreden, die na 1januari 2004
arbeidsongeschikt is geworden en aansluitend aan de wettelijke termijn van 104
weken recht krijgt op een arbeidsongeschiktheiduitkering als bedoeld in de Wet op de
Arbeidsongeschiktheidsverzekering ontvangt, gedurende het eerste jaar na aanvang
van bedoelde uitkering, een aanvulling op deze uitkering ten bedrage van het verschil
tussen het netto salaris en genoemde wettelijke uitkering.

De medewerker die na 1 mei 2000 in dienst is getreden, die voor 1 januari 2004
arbeidsongeschikt is geworden, en aansluitend aan de wettelijke termijn van 52 weken
recht krijgt op een arbeidsongeschiktheiduitkering als bedoeld in de Wet op de
Arbeidsongeschiktheidsverzekering, ontvangt, gedurende het eerste jaar na aanvang
van bedoelde WAO uitkering, een aanvulling op deze uitkering ten bedrage van het
verschil tussen het netto salaris en de genoemde wettelijke uitkering.

De medewerker die na 1 mei 2000 in dienst is getreden en na 1januari 2004
arbeidsongeschikt is geworden, komt niet in aanmerking voor een aanvulling, na
afloop van de wettelijke termijn die is gesteld aan de loondoorbetaling.

De medewerker die op het moment dat recht op de WAO-uitkering ontstaat, ouder is
dan 57Yz jaar, ontvangt de vorenbedoelde aanvullende uitkering zo lang recht op een
arbeidsongeschiktheidsuitkering bestaat.
Voor de toepassing van het in dit lid bepaalde wordt onder netto maandsalaris
verstaan het bruto maandsalaris, verminderd met:
a. de bijdrage van de medewerker in de premie voor de pensioenregeling als bedoeld

in hoofdstuk 8 van de CAO;
b. de loonheffing;
c. het werknemersaandeel in de premie sociale verzekeringenswetten;
d. het werknemersaandeel in de voor de ziektekostenverzekering verschuldigde

prenne.
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2. De aanvullende uitkering wordt verminderd met:
a. uitkeringen krachtens de pensioenregeling als bedoeld in hoofdstuk 8 van de CAO.

of enig door werkgever aangegane vrijwillige verzekering;
b. inkomsten uit arbeid, ter hand genomen na de aanvang van de arbeids-

ongeschiktheid.
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Bijlage 6 - Leaseautoregeling PGGM 2012

1. Aigemene bepalingen

Definities

PGGM PGGMNV

Medewerker Degene die een arbeidsovereenkomst heeft met PGGM
NV.

Leaseautoregeling Omschrijving van de ter beschikkingstelling van een
leaseauto door PGGM aan de medewerker en de hierop
van toepassing zijnde voorwaarden en procedures.

Gebruikersovereenkomst Overeenkomst tussen PGGM en de medewerker.

Leasenemer De medewerker die de gebruikersovereenkomst inzake
leaseauto 's heeft ondertekend.

Leaseauto/ auto De leaseauto die door PGGM ter beschikking wordt
gesteld aan de medewerker en wordt geleast bij de
leasemaatschappij.

Brandstofpas Wettig betaalmiddel waarmee de medewerker kosten van
brandstof en smeermiddelen kan voldoen.

Normlease bedrag Het maximale leasebedrag dat is gekoppeld aan een
functie of functiecategorie.

Normcalculatie Calculatie van de door de medewerker gewenste auto op
basis van vaste uitgangspunten en afspraken die gemaakt
zijn met de leasemaatschappij.

HR Afdeling Human Resources, tevens eigenaar van de
regeling namens het executive committee van PGGM.

Ingangsdatum
Deze leaseautoregeling gaat in op 1juni 2012 en is vanaf dat moment van toepassing op
bij PGGM rijdende leaseauto's. Deze leaseautoregeling vervangt alle voorgaande
leaseautoregelingen binnen PGGM.

Uitgangspunten
Deze leaseregeling is gebaseerd op het uitgangspunt dat er binnen PGGM diverse
doelgroepen zijn die in aanmerking komen voor een leaseauto.
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Bij het beschikbaar stellen van een auto aan een medewerker door PGGM, respectievelijk
lease, worden de navolgende bepalingen in acht genomen.

Ter beschikking stellen leaseauto
Een leaseauto is eigendom van de leasemaatschappij en wordt door PGGM aan de
medewerker ter beschikking gesteld. Er wordt per persoon slechts één auto ter
beschikking gesteld,

Gebruikersovereenkomst
Voor de leaseauto wordt een gebruikersovereenkomst volgens het model van artikel 8
opgemaakt. Door ondertekening van de gebruikersovereenkomst verklaart de medewerker
akkoord te gaan met de inhoud van deze leaseautoregeling, de eigen bijdragen en de
omschreven leaseauto. De gebruikersovereenkomst vormt een onlosmakelijk geheel met
deze leaseautoregeling. Indien de gebruikersovereenkomst niet getekend is, wordt de
leaseauto niet besteld,

Leasebedrag
In artikel 4.1. wordt aangegeven wat onder het leasebedrag valt. De leasemaatschappij
voert deze autoregeling namens PGGM uit.

Keuze leaseauto
De leasenormen voor de leaseauto's van PGGM zijn opgenomen in bijlage I. Per
categorie is het normleasebedrag vermeld dat een medewerker voor rekening van PGGM
maximaal aan zijn leaseauto mag besteden. Bij de keuze voor een leaseauto dient tevens
rekening te worden gehouden met het voorgeschreven maximum aan CO2-uitstoot

De leasenormen worden vastgesteld door de het executive committee van PGGM en
worden bij wijziging opnieuw bekendgemaakt. In artikel 3.1. is opgenomen hoe in deze
jaarlijks wordt gehandeld.

Beëindiging arbeidsovereenkomst
Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op eigen initiatief zal de leaseauto tegen de
op de vertrekdatum geldende en door de leasemaatschappij vast te stellen waarde door de
medewerker kunnen worden overgenomen. Indien de leaseauto op dat moment niet door
de medewerker wordt overgenomen, machtigt de medewerker de werkgever de tot het
einde van het leasecontract nog resterende eigenbijdragen (maandelijkse eigenbijdragen x
het aantal resterende maanden van de looptijd van het contract) in één keer op zijn salaris
in te houden. Hiervoor wordt in de gebruikersovereenkomst een clausule opgenomen.
PGGM is bereid mee te werken aan een ovemame van de leaseauto door de nieuwe
werkgever van de ex-medewerker.
Bij het beëindigen van het dienstverband (ongeacht oorzaak of aanleiding) moet de ex-
medewerker de auto inleveren op een door PGGM te bepalen plaats.
Ingeval van overlijden zorgt PGGM voor het transport van de auto.

Functiewijziging
Een functiewijziging van de medewerker en het overgaan van de medewerker naar een
andere leasecategorie zal pas na de expiratiedatum van de op dat moment in gebruik
zijnde leaseauto effect hebben. Het voortijdig inleveren ofhet omwisselen van de
leaseauto is niet mogelijk. Indien de medewerker een eigen bijdrage betaalde voor de
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leaseauto, dan wordt bij het overgaan naar een andere categorie, tot het einde van de
looptijd van de gebruikersovereenkomst voor de leaseauto, de hoogte van de eigen
bijdrage herberekend op basis van de nieuwe categorie-indeling.
Indien een medewerker door een functiewijziging niet meer in aanmerking komt voor een
leaseauto, dan wordt deze leaseauto ingenomen.

Verantwoording
De medewerker is bij excessief overschrijden van het bij aanvang van de
gebruikersovereenkomst aangegeven geschatte kilometrage gehouden het aantal gereden
kilometers gespecificeerd in 'zakelijk', 'woon/werk' en 'privé', maandelijks aan PGGM
te verantwoorden. Zie voor de eventuele gevolgen artikel 6.2.2.

Fiscale consequenties
Alle fiscale consequenties blijven voor rekening van betrokken medewerker. Zie artikel
6.8.8.

Geldig rijbewijs
De medewerker moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.

Verzekering
In artikel 5.1. wordt aangegeven op welke wijze de auto verzekerd is. De
leasemaatschappij verzorgt de verzekering namens PGGM. Het aantal gedurende privé-
gebruik opgebouwde schadevrije jaren en op basis hiervan opgebouwde no-claimkorting,
heeft geen invloed op het verzekeringstarief van de leaseauto.

2. Toekenning van een leaseauto

2.1 Categorie-indeling
2.1.1 Er zijn drie groepen medewerkers, die in aanmerking komen voor het ter

beschikking stellen van een auto:

I. Medewerkers, die als 'volledig ambulant' worden aangemerkt.
Criteria:
- het huisadres is tevens werkadres en is gelegen in het rayon én
- maximaal één keer per week wordt PGGM bezocht én
- minimaall 0.000 km per jaar zakelijke en noodzakelijke kilometers.

II. Medewerkers, die als 'semi-ambulant' worden aangemerkt.
Criteria:
- werkadres is PGGM-gebouw/dependance te Zeist én
- gemiddeld drie werkbezoeken van een halve dag per week én
- minimaall 0.000 km per jaar zakelijke en noodzakelijke kilometers.

III. Medewerkers die door de werkgever worden aangewezen, waarbij de
medewerker minimaal een functie met salarisschaal 12 dient te vervullen.

2.1.2 Bovenstaande groepen medewerkers kunnen vervolgens op basis van hun
functieschaal in de drie categorieën die gelden voor de leaseregeling worden

63



ingedeeld (zie bijlage I 'leasenormen' voor de functieschaal verdeling per
categorie ).

2.2 Procedure
De medewerker die in aanmerking komt voor een leaseauto kan via Arval het
aanvraagformulier leaseauto aanvragen en dit invullen. Het formulier stuurt de
medewerker naar zijn leidinggevende en unitdirecteur voor akkoord, waama het
formulier aan HR wordt gestuurd ter controle van de juiste categorie indeling en
finale afuandeling.

HR informeert de leasemaatschappij en de medewerker ontvangt nadere informatie
van de leasemaatschappij en kan de verdere afuandeling (digitaal) met de
leasemaatschappij regelen. Op deze werkwijze wordt een uitzondering gemaakt
indien er nog een leaseauto beschikbaar is. Deze beschikbare leaseauto zal dan ter
beschikking worden gesteld aan de medewerker.

3. Keuze auto

3.1 Normleasebedrag
3.1.1 Het normleasebedrag (zie artikel 7 en bij lage I) van een categorie is het leasebedrag

behorende bij de categorie waarin de medewerker wordt ingedeeld, en is gebaseerd
op een auto in benzine-uitvoering bij 25.000 km per jaar en een gebruiksduur van 48
maanden.

3.1.2 De normleasebedragen zijn gebaseerd op de cataloguswaarde van de auto inclusief
brandstof, opties, accessoires en collectieve verzekering (zie artikel 5.1) exclusief
BTW.

3.1.3 De normleasebedragen worden eenmaal per jaar (mei) door de eigenaar van de
regeling na overleg met de leasemaatschappij aangepast. Dit gebeurt aan de hand
van de marktgegevens en van het prijsindexcijfer voor autoleasing, de gegevens van
hetjaar voorafgaand aan het lopende jaar dienen hierbij als grondslag voor de index.

3.2 Keuze nieuwe lease auto
3.2.1 Voor zover de auto PGGM op een verantwoorde manier representeert is de keuze

van de auto in principe vrij. Vanwege hun uitstraling zijn cabriolets, oldtimers en 2-
deurs sportwagens uitgesloten. Representativiteit van de auto is ter beoordeling aan
de werkgever voorbehouden (zie ook artikel 6.8.10). PGGM schaft uitsluitend
nieuwe auto's aan, met dien verstande dat in de gevallen dat PGGM leaseauto's ter
beschikking heeft staan, die nog niet zijn afgeschreven en passen in de categorie-
indeling deze eerst kunnen worden toegewezen. Zie ook artikel 3.4.

3.2.2 Ingeval kosten veroorzaakt worden door overschrijding van de aangegeven grenzen
blijven deze voor rekening van berijder.

3.2.3 Zijn de kosten op basis van een normcalculatie gebaseerd op 25.000 km per jaar en
een looptijd van 48 maanden hoger dan het aangegeven normleasebedrag, dan dient
het verschil bijbetaald te worden door de medewerker. Zie artikel 3.3. Eigen
bijdrage.

3.2.4 Zijn de kosten lager dan het aangegeven normleasebedrag dan wordt het verschil
maandelijks bruto uitbetaald.

3.2.5 Uitgangspunt keuze benzine of diesel/LPG:
- tot 40.000 km per jaar moet benzine gekozen worden;

64



¿
.~

PCiCiM

- meer dan 40.000 km per jaar: diesel/LPG.
De meest gunstige kilometerkostprijs geldt als uitgangspunt voor de keuze van de
brandstofsoort. De brandstofsoort wordt door de leasemaatschappij vastgesteld op
basis van het kantelpunt voor LPG en/of diesel en het aantal op jaarbasis ingeschatte
kilometers dat de aanvrager zal rijden. Mocht de medewerker, in plaats van op de
door de leasemaatschappij vastgestelde brandstofsoort, op benzine willen rijden, dan
betaalt hij daarvoor de integrale meerkosten op basis van de werkelijk gereden
kilometers. Deze meerkosten worden maandelijks met het salaris verrekend.
Dieselauto's dienen voorzien te zijn van een roetfilter.

3.2.6 De leasetermijn is maximaal48 maanden. Indien voorafgaand aan het afsluiten van
de gebruikersovereenkomst wordt ingeschat dat een kilometerstand van 210.000 bij
benzine/LPG of240.000 km bij Diesel binnen 48 maanden wordt overschreden, dan
geldt dat de leaseauto bij overschrijding van dit kilometrage wordt vervangen.

3.2.7 Inzet van de nieuw bestelde leaseauto vindt eerst dan plaats indien de leasetermijn
zoals in artikel 3.2.6 genoemd is verstreken, dan wel indien het maximum
kilometrage is overschreden.

3.2.8 Op medische indicatie is het mogelijk om bijzondere aanpassingen in de auto te
laten uitvoeren. Deze aanpassingen vinden na uitdrukkelijke toestemming van de
werkgever plaats.

3.3 Eigen bijdrage
3.3.1 Als de medewerker een leaseauto kiest met een hoger leasebedrag dan het
normleasebedrag van de categorie waarin hij is ingedeeld, wordt het verschil tussen het
leasebedrag van de gekozen auto (op basis van een contractsduur van 48 maanden en een
jaarkilometrage van 25.000 km) en het normleasebedrag, als een eigen bijdrage gerekend
en gedurende de looptijd van het leasecontract in gelijke maandelijkse termijnen op zijn
salaris ingehouden.
3.3.2 De eigen bijdrage zoals in artikel 3.3.1. wordt onder de volgende voorwaarde

gegeven: De berijder is vrij om het geldende normleasebedrag met maximaal 10%
te overschrijden.
In geval van overschrijding van het normleasebedrag is de berijder een eigen
bijdrage verschuldigd. Bij de vaststelling van de eigen bijdrage dient het
normleasebedrag inclusief brandstof van de voor de berijder geldende autocategorie
als uitgangspunt. De hoogte van de overschrijding van de norm zal maandelijks op
het nettosalaris van de berijder worden ingehouden.

3.3.3 Indien een medewerker een dienstverband van minder dan 50% heeft, dan wordt er
een eigen bijdrage in rekening gebracht naar rato van het percentage dienstverband
ten opzichte van het normleasebedrag. Voorbeeld: dit betekent dat bij een
dienstverband van 40% er 60% van het normleasebedrag in rekening wordt gebracht
als eigen bijdrage bij de medewerker (bovenop een eventueel reeds bestaande eigen
bijdrage ten gevolge van het overschrijden van het normleasebedrag).

3.3.4 Indien een medewerker vrijwillig uit dienst gaat, dan worden de resterende
eigenbijdragen in rekening gebracht bij de medewerker.

3.4 Tijdelijke en gebruikte leaseauto's
3.4.1 De datum waarop de medewerker de beschikking dient te krijgen over een

leaseauto komt niet altijd overeen met de leverdatum van de nieuwe leaseauto. In
dat geval zal PGGM de leasemaatschappij verzoeken een tijdelijke leaseauto in te
zetten. Deze tijdelijke leaseauto kan niet gekozen worden en zal van dezelfde of van
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een lagere categorie zijn. Ook de brandstofsoort kan verschilIen met die van de
gekozen leaseauto.

3.4.2 PGGM behoudt zieh het recht voor leaseauto's die overcompleet zijn toe te wijzen
aan een medewerker die voor de eerste keer in aanmerking komt voor een leaseauto.
Deze leaseauto dient gedurende de resterende looptijd van het leasecontract door de
medewerker te worden gebruikt. In beginsel zal dit een leaseauto zijn van dezelfde
categorie als die waarin de medewerker is ingedeeld.
De eigen bijdrage voor een toegewezen leaseauto uit een hogere categorie is voor
rekening van PGGM en wordt dus niet door berekend aan de medewerker.

3.4.3 Gedurende de proeftijd van een medewerker ofbij een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd dient er gebruik te worden gemaakt van een auto die binnen PGGM
beschikbaar is. Indien er geen auto beschikbaar is, wordt door PGGM een, zo
mogelijk binnen de categorie passende, auto ter beschikking gesteld, De
medewerker heeft geen zeggenschap in merk, type en kleurkeuze. Deze auto wordt
aan PGGM geretoumeerd, zodra binnen PGGM alsnog een reeds in gebruik zijnde
auto beschikbaar komt.
Na de overgang van een dienstverband voor bepaalde naar onbepaalde tijd, kan in
overleg met de leasemaatschappij een leaseauto worden uitgezocht conform de
omschreven richtlijnen en toekenningsvoorwaarden.

3.5 Dealerkeuze
De leaseauto kan besteld worden bij een dealer in de regio waarin de medewerker
woont of werkt. Bij deze dealer wordt de auto ook in onderhoud gegeven.

4. Kosten van de leaseauto

Autotelefoon met carkit De goedkoopste carkit wordt vergoed. De carkit moet
zo ingebouwd worden, dat de carkit over te zetten is
in een eventuele leaseauto.

Afleveringskosten en.. . .. Geen bijzonderheden

Kentekenplaat, NLitransfer,
gevarendriehoek,
set reservelampen, set
vloermatten

Geen bijzonderheden

Graveren ruiten,
startonderbreker/

Voor zover en conform eisen verzekeraar.

komen de
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vervangingskosten voor rekening van de medewerker.
Kosten van het vervangend Bij reparaties en onderhoud wordt een vervangende )l
vervoer auto ter beschikking gesteld door de

leasemaatschappij.
Zodra de auto is gerepareerd en weer ter beschikking
staat van de medewerker, dient deze de vervangende
auto onverwijld en onmiddellijk in te leveren.

Onderhoudskosten Behalve indien deze voortvloeiend uit een niet juist )1
gebruik (zie artikel 6.3)

Winterbanden Het is niet toegestaan om bij het afsluiten van een )1
leasecontract af te zien van winterbanden.

)1 Verrekend in het normleasebedrag
)2 Moet als aparte factuur aan PGGM gestuurd worden

4.2 Kosten die voor rekening kornen van de rnedewerker

Kosten voor parkeer-, tol-,
veergeld en extra verzekeringen
Brandstofkosten en tolgelden,
die voor privé-gebruik zijn
gemaakt in het buitenland zijn
voor eigen rekening van de
medewerker.

Zakelijke kosten kunnen separaat gedeclareerd worden.
De voor privé-gebruik gereden kilometers in Nederland
zijn 'vrij'.

Huur van een garage of stalling
van de auto

Voor rekening medewerker, geen bijzonderheden

Herstelkosten van een niet door
de verzekeraar gedekte schade

Bij veroordeling door de rechter en opzeggen van de
verzekering door de verzekeraar. Alle kosten
voortkomend uit schade aan de leasewagen die aan
PGGM worden berekend zullen aan de medewerker
worden doorbelast.

Kosten van
verkeersovertredingen

Rechtstreeks te voldoen, zie artikel 6.8.5.

Indien op benzine in plaats van gas wordt gereden.Brandstofkosten
Verrekening ter beoordeling van de werkgever.Kosten van excessief privé-

gebruik
Voor rekening medewerker, zie artikeI6.8.7.Kosten van het intrekken van

een rijbewij s
Kosten van het vervangen van
een autoradio of een mobiele
telefoon bij diefstal
Kosten van fiscale
consequenties

Bij achterlating van de key-card, het afneembare front
van de radio, de radio (indien in een sIede) of de
mobiele telefoon in de auto
Autokostenforfait, de leasemaatschappij levert jaarlijks
een opgave voor de medewerker. Zie artikel 6.8.8.
Voor rekening medewerkerKosten als gevolg van verlies

Multi Tank Card,
autopapieren! documenten,
autosleutels, codes e.d.
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Kosten voor in- en uitwendig
reimgen

Voor rekening medewerker. Indien na afloop van het
leasecontract of dienstverband aan PGGM kosten
hiervoor in rekening worden gebracht zullen deze
verhaald worden op de medewerker.

4.3 Benutting fiscale mogelijkheden lease auto buitenland
Specifiek benoemde eigen kosten voor de leaseauto kunnen worden afgetrokken van de
fiscale bijtelling. Deze kosten betreffen de brandstofkosten en tolgelden buitenland.
De administratieve procedure hiervoor is te vinden op het intranet PGGM.

5. De verzekering

5.1 Verzekering
5.1.1 De leaseauto is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid (W.A.) en tegen

cascoschade. De leaseauto's worden collectief op naam van de leasemaatschappij
verzekerd. De leasemaatschappij coördineert de verzekering.

5.1.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toe stemming van de leasemaatschappij mag de
auto niet buiten het dekkingsgebied worden gebracht. Het dekkingsgebied staat
vermeld op de groene kaart. Er is een ongevalleninzittendenverzekering voor alle
zitplaatsen afgesloten.

5.2 Schade
5.2.1 De medewerker moet elke schade direct telefonisch melden bij de

leasemaatschappij. Daamaast dient de schade ook door middel van een
schadeaangifteformulier schriftelijk bij de leasemaatschappij te worden gemeld. De
leasemaatschappij wijst een schadereparateur aan en zorgt voor vervangend vervoer
als dat nodig is.

5.2.2 Is er bij een ongeval sprake van lichamelijk letsel, is de leaseauto ontvreemd, dan is
de medewerker verplicht ervoor te zorgen dat er door de politie proces-verbaal
wordt opgemaakt, zodat de verzekeraar op basis daarvan de schade kan beoordelen.
Tevens dient de medewerker de leasemaatschappij en zijn direct leidinggevende op
de hoogte te stellen, in verband met eventuele schadeclaims. Deze melding geldt
ook indien bij een ongeval derden betrokken zijn geweest.

5.2.3 Aanwijzingen hoe te handel en in geval van een ongeval, zijn vervat in een
voorschrift (Europees Schade Formulier) dat bij ondertekening van de
gebruikersovereenkomst aan de medewerker wordt uitgereikt. Dit formulier moet in
de auto bewaard worden.

5.2.4 Bij een ongeval in het buitenland dient men zieh te houden aan de aldaar geldende
regels en de in de groene kaart vermelde aanwijzingen. Een kopie van het
schadeformulier dient tevens gezonden te worden aan de leasemaatschappij.

5.2.5 Zie ook artikel 6.3.1,6.5.1 en 6.8.4.

5.3 Audio apparatuur/mobiele telefoon/waardevolle spullen
5.3.1 Als de audio apparatuur is voorzien van een slede, afneembaar front of key-card,

dan moet de apparatuur, het afneembare front of de key-card bij het verlaten van de
auto altijd worden meegenomen. Datzelfde geldt voor de autopapieren en een
mobiele telefoon. Bij verzuim hiervan zal de verzekeraar niet overgaan tot
vergoeding van de schade en zullen de kosten van vervanging en/ofherstel aan de
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medewerker worden doorbelast. Overige waardevolle spullen mogen niet zichtbaar
in de auto achtergelaten worden.

5.3.2 Aan de leaseauto aangebrachte accessoires die niet in de leaseovereenkomst zijn
genoemd, worden niet meeverzekerd. PGGM kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor het risico van verlies, inbeslagname, verduistering, diefstal of anderszins
hiervan.

5.4 Eigen risico
5.4.1 Indien de leasemaatschappij of de verzekeringsmaatschappij niet uitbetaalt en/of de

verzekering opzegt op grond van veroordeling van de berijder door de rechter, dan
zijn eventuele hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de leasenemer. De
leasenemer vrijwaart PGGM voor kosten van welke aard dan ook die zieh als
gevolg van bovenstaande situatie kunnen voordoen.

5.4.2 Bij schade zal PGGM geen eigen risico bij de medewerker in rekening brengen.
Indien de leasemaatschappij of de verzekeringsmaatschappij vanwege het
schaderij gedrag van de medewerker de verzekeringspremie voor deze medewerker
verhoogd, dan zijn eventuele hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de
leasenemer.

6. De verplichtingen
In dit artikel komen de onderwerpen aan de orde die de medewerker, als bestuurder van
de leaseauto, verplicht is na te leven. De handleiding van de leasemaatschappij voor de
bestuurder met betrekking tot het gebruik van de leaseauto en de instructies volgens de
handleiding van de fabrikant van de leaseauto, vormen een integraal onderdeel van deze
autoregeling. De inhoud van deze handleidingen moet de medewerker dan ook aandachtig
lezen en naleven.

6.1 Het brandstofgebruik
PGGM stelt als norm het gebruik van schoon fossiele brandstoffen. De medewerker wordt
dan ook gevraagd zoveel als mogelijk deze brandstof soort te tanken.
Voor het tanken van brandstof wordt een brandstofpas aan de medewerker ter beschikking
gesteld, De medewerker is verantwoordelijk voor dat:

• elke keer dat er brandstof wordt getankt de juiste kilometerstand intoetst;
• bij verlies of diefstal van de brandstofpas dit onmiddellijk meldt aan de

leasemaatschappij;
• de brandstofpas alleen voor de leaseauto en de vervangende leaseauto wordt

gebruikt;
• als er een LPG-installatie is geïnstalleerd maximaal 10% op benzine rijdt;
• bij zakelijk gebruik van de auto in het buitenland de getankte brandstofbij de

leasemaatschappij declareert en de originele brandstofbonnen bij de declaratie
voegt. Deze declaratie dient eerst door de leidinggevende goedgekeurd te zijn
alvorens door te zenden naar de leasemaatschappij voor afhandeling.

6.2 Privé-gebruik
6.2.1 Bij een personenauto (voorheen geel kenteken) is privé-gebruik door de

medewerker toegestaan.
6.2.2 Excessief privé-gebruik wordt, na beoordeling door de werkgever, bij de

medewerker in rekening gebracht.
6.2.3 Bij een bestelauto (voorheen grijs kenteken) is privé-gebruik niet toegestaan,
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behalve met toe stemming van de werkgever.

6.3 Het onderhoud
6.3.1 De medewerker dient de leaseauto 'als een goed huisvader' te gebruiken.
6.3.2 De medewerker is verantwoordelijk voor het tijdig laten uitvoeren van de

onderhoudsbeurten en benodigde reparaties, zoals voorgeschreven door de fabrikant
en de garage. De medewerker is tevens verantwoordelijk voor het regelmatig peilen
van de olie en het schoonhouden van de auto.

6.3.3 De medewerker moet bij onderhoud en reparaties zieh houden aan de regels die
door de leasemaatschappij zijn gesteld.

6.4 Vervangende leaseauto
6.4.1 Bij reparaties en onderhoud wordt een vervangende auto ter beschikking gesteid

door de leasemaatschappij. Zodra de auto is gerepareerd en weer ter beschikking
staat van de medewerker, dient deze de vervangende auto onverwijld en
onmiddellijk in te leveren. De meerkosten voor het niet tijdig inleveren van de
vervangende leaseauto zijn voor rekening van de medewerker. De medewerker dient
bij het verzoeken om een vervangende auto bij de garage altijd te overwegen of het
echt nodig is om een vervangende auto te regelen. Voor zover een goedkoper
altematiefbeschikbaar is dient dit overwogen te worden. Zo is het soms mogelijk
om door iemand van de garage op kantoor afgezet te worden en weer opgehaald te
worden, ofkan een collega een lift geven.

6.4.2 De brandstofsoort van de vervangende leaseauto kan verschillen van die van de
vaste leaseauto. Er worden geen meerkosten in rekening gebracht voor een
vervangende leaseauto die in een hogere categorie zit.

6.5 Inleveren van de leaseauto
6.5.1 De leaseauto dient op een door de leasemaatschappij aan te geven plaats te worden

ingeleverd met alle bescheiden en onderdelen die bij de leaseauto horen. De
ingeleverde leaseauto wordt nagekeken door de leasemaatschappij. Niet gemeide
schades kunnen binnen één week na inlevering alsnog worden gemeid. De
waardevermindering als gevolg van niet gemeide schades en eventueel ontbrekende
bescheiden wordt bij de medewerker in rekening gebracht.

6.5.2 Is de leaseauto voorzien van door de medewerker zelf aangeschafte accessoires, dan
mogen die alleen worden verwijderd als daardoor geen blijvende beschadiging aan
de leaseauto wordt toegebracht. De schade die als gevolg van het verwijderen
ontstaat, is voor rekening van de medewerker.

6.5.3 Bij het inleveren van de leaseauto dient deze schoon opgeleverd te worden.
Eventuele kosten voor reiniging worden in rekening gebracht bij de medewerker.

6.5.4 De werkgever kan bepalen dat de leaseauto tussentijds moet worden ingeleverd. Dit
kan het geval zijn:
• als de medewerker zakelijk structureel minder dan 10.000 km per jaar met de

leaseauto rijdt;
• bij het uit dienst treden van de medewerker;
• bij functiewijziging waardoor de medewerker niet langer in aanmerking komt

voor een lease-auto;
• bij het langer dan drie maanden aaneengesloten arbeidsongeschikt of afwezig

zijn van de medewerker of langer dan zes maanden binnen een periode van een
jaar;
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• bij een dringende reden tot ontslag van de medewerker;
• bij het intrekken van het rijbewijs van de medewerker;
• bij het op non-actief stellen van de medewerker;
• bij sIecht 'huisvaderschap'.

6.6 Uitvoering van de leaseauto
De leaseauto wordt geleverd inclusief:

• gekeurde LPG-installatie (indien van toepassing);
• kentekenbewijs;
• twee kentekenplaten;
• gebruikshandleiding en onderhoudsboekje van de leaseauto;
• matten, gevarendriehoek en lampenset;
• volle tank brandstof;
• alarminstallatie (indien verplicht gesteid door de verzekeringsmaatschappij);
• bestelde opties en accessoires.

Binnen één week na aflevering ontvangt de medewerker:
• groene kaart;
• kentekenbewijs (bij een LPG-keuring);
• Europees schadeformulier;
• instructieboekje van de leasemaatschappij;
• opdrachtbonnenboekje;
• brandstofpas;
• brandstofdeclaratieformulieren.

Aan de uitvoering van de leaseauto mogen alleen wijzigingen worden aangebracht als
daarvoor toestemming is gegeven door de leasemaatschappij. De kosten daarvan zijn voor
rekening van de medewerker en dienen direct bij aflevering te worden voldaan. Ook het
risico van diefstal van of schade aan accessoires is voor rekening van de medewerker.

6.7 Adreswijziging
De medewerker zal de afdeling HR tijdig op de hoogte brengen van zijn adreswijziging.

6.8 Overige voorwaarden
6.8.1 Met verwijzing naar de wettelijke voorschriften en de verzekeringsvoorwaarden

dient de medewerker zieh voor en tijdens het rijden te onthouden van het gebruik
van alcohol en andere stimulerende middelen, alsook van medicijnen die de
rijvaardigheid negatief kunnen beïnvloeden.

6.8.2 Het is de medewerker uitdrukkelijk verboden de leaseauto te (doen) ontvreemden, te
belenen, te verpanden, te verhuren en in onderhuur te geven. Tevens is het niet
toegestaan met de leaseauto personen tegen betaling te vervoeren, de auto te
gebruiken voor het geven van rijlessen ofvoor deelname aan wedstrijden of rally's.
Het gebruik van de auto voor snelheids- en rijvaardigheidsproeven (bijvoorbeeld
slipcursussen) is uitdrukkelijk verboden. De medewerker kan toe stemming vragen
bij de leasemaatschappij voor het deelnemen aan rijvaardigheidsproeven
(bijvoorbeeld slipcursussen) en puzzeltochten.

6.8.3 PGGM is met ingang van 2006 verantwoordelijk voor het toepassen van de fiscale
bijtelling wegens privégebruik in de salarisberekening. Bij auto's waar privégebruik
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is toegestaan, kan de bijtelling alleen achterwege gelaten worden indien een
'verklaring geen privégebruik' van de belastingdienst is overlegd. De medewerker is
hiermee verantwoordelijk voor het leveren van overtuigend bewijs waarmee wordt
aangetoond dat het privégebruik niet meer dan 500 km per jaar bedraagt. Ook is de
medewerker zelf verantwoordelijk voor het tijdig wijzigen of intrekken van de
verklaring. PGGM aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de verklaring achteraf
blijkt ten onrechte te zijn afgegeven ofindien het overtuigende bewijs niet kan
worden geleverd.

6.8.4 Schade, ontstaan aan het exterieur dan wel het interieur van de ter beschikking
gestelde leaseauto ten gevolge van onbehoorlijk gebruik en/of onderhoud van deze
auto door medewerker of elk ander persoon handelend met toe stemming van de
medewerker en voor welke schade de werkgever of de leasemaatschappij wordt
gesteld, zal op de medewerker worden verhaald.

6.8.5 Boetes en door de leasemaatschappij en/of derden aan de werkgever in rekening
gebrachte kosten wegens door de berijder met de ter beschikking gestelde auto
begane (verkeers-) overtredingen ofmisdrijven, alsmede de gevolgen van hierdoor
ontstane schade zijn voor rekening van de medewerker. De leasemaatschappij stuurt
de bekeuring rechtstreeks naar de medewerker. De medewerker is verplicht zorg te
dragen voor een correcte afhandeling van de bekeuring. De medewerker is te allen
tíjde verantwoordelijk voor de juiste afhandeling. De leasemaatschappij is niet
verantwoordelijk voor eventuele nalatigheid, slordigheid, onzorgvuldigheid van de
medewerker in deze.

6.8.6 Indien er sprake is van zeer hoge onderhoudskosten en blijkt dat deze hoge kosten
verwijtbaar zijn aan het rijgedrag dan wel onzorgvuldigheid van de medewerker,
dan kan PGGM de meerkosten op de medewerker verhalen.

6.8.7 Indien het rijbewijs van de medewerker wordt ingetrokken, kan de werkgever
beslissen tot inname van de leaseauto over te gaan.

6.8.8 De leasemaatschappij doetjaarlijks opgave aan de fiscus over de fiscale waarde
(catalogusprijs) van de betreffende leaseauto. De leasemaatschappij zaljaarlijks de
medewerker informeren over de door de leasemaatschappij aan de fiscus opgegeven
cataloguswaarde. De in de opgave vermelde waarde wordt door PGGM gebruikt
voor de fiscale bijtelling in de salarisberekening.

6.8.9 Het gebruik van de leaseauto is alleen toegestaan aan gezinsleden van de
medewerker en andere medewerkers van PGGM.

6.8.10 Het toevoegen van accessoires alsmede het aanbrengen van veranderingen, welke
dan ook, is alleen toegestaan in overleg met en na vooraf verkregen schriftelijke
toestemming van de leasemaatschappij. De berijder dient rekening te houden met
het representatieve karakter van de leaseauto. Alle kosten in verband met het
toevoegen van accessoires alsmede het aanbrengen van welke verandering dan ook
zijn voor rekening van de medewerker.

6.8.11 Bij aanvang van de leasetermijn wordt het vervoermiddel op naam van de
medewerker geregistreerd. Hiermee wordt vastgesteld dat de medewerker houder is
van het voertuig. Aan het einde van de leasetermijn wordt de naamsregistratie
ongedaan gemaakt.

7 Leasenormen
Maximale leasebedragen per categorie zijn vermeld in bijlage I. Alle leasebedragen zijn
op basis van 48 maanden en 25.000 km per jaar, inclusiefbrandstofen exclusiefBTW. De
normleasebedragen worden jaarlijks per 1 mei door de eigenaar van de regeling in overleg
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met de leasemaatschappij aangepast. Dit gebeurt aan de hand van de marktgegevens en
van het prijsindexcijfer voor auto leasing, de gegevens van het jaar voorafgaand aan het
lopende jaar dienen hierbij als grondslag voor de index. Deze bedragen zijn als dan van
toepassing bij het bestellen van een nieuwe leaseauto.
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8. Model gebruikersovereenkomst PGGM

Ondergetekenden:

1. PGGM, gevestigd te Zeist, hierna te noemen: werkgever

en

2. naam
adres
woonplaats
groep / functie
rijbewij snummer
personeelsnummer
hierna te noemen medewerker

verklaren:

a. dat werkgever aan medewerker in gebruik geeft, gelijk medewerker van werkgever
in gebruik ontvangt een auto
merk en type
consumentenprij s
kleur carrosserie
kleur bekleding
brandstofsoort
jaarkilometrage
accessoires
in te leveren kenteken

b. leasemaatschappij
leaseperiode

Arval bv te Nieuwegein

c. dat deze gebruiksovereenkomst is gesloten met inbegrip van al hetgeen is vermeld
in de 'Leaseautoregeling'.

d. dat de medewerker de werkgever onherroepelijk machtigt om van hetgeen
werkgever uit hoofde van dienstbetrekking aan salaris of anderszins aan
demedewerker verschuldigd is in te houden datgene dat de medewerker ingevolge
de onderhavige gebruiksovereenkomst aan werkgever verschuldigd is of wordt.

e. de eigen bijdrage is vastgesteld conform de 'berekening eigen bijdrage'.

Aldus overeengekomen en in duplo getekend te Nieuwegein,

Namens PGGM:

Arval bv Medewerker
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BEREKENING EIGEN BIJDRAGE

Werkgever
Naam medewerker
Groep

leaseprijs voor de gekozen auto, inclusief
accessoires, conform de keuzelijst €

toegestane normleasepri j s conform autoregeling €

verschil €

totale eigen bijdrage €

Voor akkoord ondertekend d.d.
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Bijlage I Leasenormen

Maximale maandleasebedragen per categorie met ingang van 1 mei 2012. Alle
leasebedragen zijn op basis van 48 maanden en 25.000 km per jaar, inclusiefbrandstof,
exclusief BTW en inclusief verzekering.

Functieschaal Categorie Normleasebed rag Max CO2-uitstoot Max COruitstoot

Benzine 2012 2013
Tot en met 10 1 903 170 150

11,12 2 954 170 150
13 3 1.204 195 175

Functieschaal Categorie Normleasebed rag Max CO2-uitstoot Max CO2-uitstoot

Diesel/LPG 2012 2013
Tot en met 10 1 1.013 155 135

11,12 2 1.055 155 135
13 3 1.296 175 155

De normleasebedragen worden eenrnaal per jaar in mei door de eigenaar van de regeling
na overleg met de leasemaatschappij aangepast. Dit gebeurt aan de hand van de
marktgegevens en van het prijsindexcijfer voor autoleasing, de gegevens van het jaar
voorafgaand aan het lopende jaar dienen hierbij als grondslag voor de index. Deze
bedragen zijn alsdan van toepassing bij het bestellen van een nieuwe leaseauto.
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Bijlage II ANWB-modules

Module 2 is van toepassing

Module 1 AIleen sleutel- en sleephulp in Nederland, ook in uw woonplaats.

Module 2 Module 1 uitgebreid met sleutel- en sleephulp in Europa. Daamaast heeft u in
het buitenland recht op vervangend vervoer (maximale nieuwwaarde van
€ 20.000) als uwauto niet dezelfde dag (binnen 8 uur) rijdbaar te maken is.

Uitgebreide toelichting van de modules:

Module 1: Nederland
Het coördineren van hulpverlening bij ongeval, diefstal of brand in Nederland, inclusief
uw woonplaats.

• Sleutelhulp ter plaatse.
• Sleephulp naar een merkdealer naar keuze als uw auto niet binnen 30 minuten is te

repareren.
• Vervoer van u en uw passagiers met uw reisbagage naar een gezamenlijke

bestemming in Nederland.
• Vervangende auto, als uw auto niet kan worden gerepareerd.

Module 2: Buitenland
Module 1, plus het coördineren van hulpverlening bij ongeval, diefstal of brand in Europa,
inclusief uw woonplaats.

• Sleutelhulp ter plaatse.
• Sleephulp naar de dichtstbijzijnde gekwalificeerde garage, indien uw voertuig ter

plaatse niet is te repareren.
• Repatriëring naar Nederland als de leaseauto niet binnen 48 uur kan worden

gerepareerd. Als de kosten voor repatriëring van de leaseauto, plus eventuele
aanhanger/caravan naar Nederland, hoger zijn dan de waarde van het beschadigde
voertuig, zoals die in Nederland zou zijn getaxeerd, dan wordt het voertuig in het
desbetreffende land ingevoerd. Als dit het geval is dan wordt uw reisbagage naar
één bestemming in Nederland vervoerd.

• Vervoer van u en uw passagiers met uw reisbagage naar één gezamenlijke
bestemming in Nederland.

• Toezending van onderdelen voor de reparatie van de leaseauto ter plaatse.
• Vervangend vervoer voor maximaal 30 dagen (maximale cataloguswaarde van

€ 20.000) als de leaseauto niet dezelfde dag (binnen acht uur) rijdbaar te maken is.
Het recht op vervangend vervoer eindigt op de eerste werkdag na aankomst in
Nederland. Als uw leasecontract ook vervangend vervoer in Nederland bevat,
krijgt u een andere vervangende auto.

• Vervangende bestuurder, als de berijder van de leaseauto door ziekte, overlijden of
familieomstandigheden is uitgevallen

• Juridische bijstand: deze bijstand beperkt zieh tot het doorverwijzen naar eenjurist
in het betreffende land. De kosten van de juridische bij stand zelf zijn niet gedekt.
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Bijlage 7 - Rentetegemoetkomingsregeling bij hypotheken

A. Rentetegemoetkomingsregeling bij nieuwe hypotheken vanaf 1 juni 2008

1. Medewerkers die in het kader van de collectieve personeelsvoorziening met Centraal
Beheer Achmea op of na 1juni 2008 een hypothecaire geldlening afsluiten, wordt een
tegemoetkoming verleend op de rente. Deze rentetegemoetkoming geldt voor
medewerkers in vaste dienst en bij overlijden van de medewerker, voor diens
nabestaanden als hieronder genoemd.

Bij overlijden van de (oud)medewerker blijft het recht op rentetegemoetkoming van
kracht ten behoeve van de achterblijvende partner of wezen als nagelaten gezinslid.
Onder partner wordt verstaan degene met wie de medewerker gehuwd was dan wel
duurzaam samenwoonde. Het recht op tegemoetkoming ten behoeve van achter-
blijvende partners en wezen blijft van kracht zolang zij niet hertrouwen of tot
duurzame samenwoning overgaan, respectievelijk zolang zij recht op een
wezenpensioen behouden.
Tot slot blijft het recht op korting van kracht, indien de arbeidsovereenkomst wordt
beëindigd door toekenning van wachtgeld als bedoeld in bijlage 4.

2. De rentetegemoetkoming door PGGM bestaat uit een korting van één procentpunt op
de hypotheekrente zoals die is vastgesteld conform de door PGGM bij Centraal
Beheer Achmea overeengekomen personeelsvoorziening

3. De rentetegemoetkoming van één procentpunt geldt voor een hypotheek waarvan de
grondslag wordt gevormd door een bedrag dat maximaal gelijk is aan drie maal het
jaarinkomen van de PGGM-medewerker. Indien twee partners, die beiden bij PGGM
werkzaam zijn, gebruik willen maken van de rentetegemoetkomingsregeling bij
hypotheken wordt de maximale rentetegemoetkoming bepaald op basis van beide
jaarinkomens samen maal drie.
Voor de vaststelling van de hoogte van de grondslag wordt bij de toepassing van deze
regeling uitsluitend tot het in aanmerking te nemenjaarinkomen gerekend:
a. het maandsalaris (volgens de PGGM-salaristabel) op het moment van de aanvraag;
b. de vakantietoeslag;
c. de eindejaarsuitkering;

De hoogte van de vastgestelde grondslag blijft gedurende de rentevast periode
gehandhaafd.

4. De rentetegemoetkoming geldt uitsluitend voor een hypotheek die wordt afgesloten
voor de financiering van:
a. de voor bewoning door de medewerker bestemde eigen woning, (het maximaal te

financieren bedrag is de aankoopprijs, inclusief overdrachtsbelasting, notaris-,
makelaars- en taxatiekosten, voor zover vall end binnen de verstrekkingsnormen);

b. verbouwingen en woningverbeteringen die worden verricht;
c. uitkoop van de partner ten aanzien van een eventuele overwaarde in de woning bij

beëindiging van de relatie.
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Bovendien wordt geen rentetegemoetkoming verstrekt over de eigenwoningreserve
zoals bedoeld in de Bij leenregeling Eigenwoningschuld van art. 3.lI9a van de Wet
Inkomstenbelasting 2001.

De rentetegemoetkoming gaat in op de aktepasseerdatum van een nieuw verstrekte
hypothecaire geldlening. Indien op dat moment een eerder verstrekte hypothecaire
geldlening voor een andere woning nog niet is afgelost, vervalt het eventuele recht op
rentetegemoetkoming op die eerder verstrekte hypothecaire geldlening.

5. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst, anders dan onder 1 verrneld, vervalt het
recht op rentetegemoetkoming.

6. Deeltijdmedewerkers
Voor deeltijdmedewerkers wordt de grondslag voor de tegemoetkoming als volgt
vastgesteld:
a. bij 75 - 100% deeltijd

b. bij 50 - 75% deeltijd
c. minder dan 50% deeltijd

100% van het voltijd-jaarinkomen als bedoeld onder
3·,
75% van het voltijd-jaarinkomen als bedoeld onder 3;
100% van het feitelijk verdiende jaarinkomen als
bedoeld onder 3.

Indien van een echtpaar of van duurzaam samenwonenden beide partners op
deeltijdbasis medewerker van PGGM zijn, zal de rentetegemoetkoming worden
berekend over driemaal hetjaarinkomen van de deeltijder met het hoogste
jaarinkomen. Genoemdjaarinkomen wordt omgerekend tot een 100%jaarinkomen.
Ingeval beide partners samen minder werken dan I 00% van de normale werktijd
wordt uitgegaan van het gezamenlijke feitelijke inkomen en wordt dit vervolgens
afgerond vol gens bovenstaande methodiek.
De hoogte van de vastgestelde grondslag blijft gedurende de rentevaste periode
gehandhaafd.

7. Uitbetaling tegemoetkoming
De rentetegemoetkoming wordt jaarlijks door PGGM uitbetaald na declaratie door de
medewerker. Als bewijslast dient o.a. het hypotheekjaaroverzicht van Centraal
Beheer.

B. Rentekortingsregeling bij hypotheken voor 1 juni 2008

1. Overgangsbepaling
De medewerker, gepensioneerde, WAO-er of oud-medewerker die gebruik maakte
van de rentekortingsregeling in verband met zijn hypotheek die voor I juni 2008 werd
afgesloten kan hiervan gebruik blijven maken tot het moment van renteherziening. De
rentekorting is verwerkt in het rentepercentage dat door Centraal Beheer Achmea
wordt gefactureerd.
In geval van renteherziening in een bestaande hypotheek verstrekt, vervalt met ingang
van de renteherzieningsdatum van de desbetreffende hypotheek, deze
overgangsmaatregel en geldt de nieuwe regeling, zoals vastgelegd onder A.
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Bijlage 8 - Studiekostenregeling

1. De medewerker kan in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke vergoeding
van de kosten die verbonden zijn aan het volgen van een opleiding/studie, met
inachtneming van het hieronder gestelde. De opleidingsbehoefte en mogelijkheden per
medewerker worden individueel bepaald.
Alle afspraken rondom studie/vergoeding of terugbetalingen studiekosten worden
voorafgaande aan het volgen van de opleiding schriftelijk vastgelegd.

Onder studiekosten worden verstaan de directe kosten verbonden aan de
studie/opleiding.
Onder voor de studie noodzakelijke kosten worden naast de directe studiekosten ook
de kosten verstaan welke worden gemaakt om de studie te kunnen volgen, zoals reis-
en verblijfkosten, literatuur etc.

2. Categorieën

Categorie A: studies/opleidingen die naar het oordeel van de werkgever voor de
medewerker noodzakelijk is voor uitoefening van de (toekomstige) functie binnen het
bedrijfvan de werkgever.

Categorie B: studies waarvan werkgever en medewerker in onder ling overleg
besluiten dat ze in belang van de medewerker en werkgever kunnen zijn, niet
noodzakelijk maar wel gewenst voor de uitoefening van de (toekomstige) functie
binnen het bedrijf van de werkgever danwel voor de ontwikkeling van de medewerker
waardoor deze beter in staat is zijn (toekomstige) functie uit te oefenen.

Categorie C: overige studies, aangevraagd door de medewerker voor diens
persoonlijke ontplooiing waarvan duidelijk is dat de studie en persoonlijke
ontwikkeling geen toegevoegde waarde heeft voor de werkgever.

Voor categorie A geldt: voorzover nodig kan de studie in werktijd worden gevolgd.
Studies buiten werktijd gegeven worden niet gecompenseerd met vrije tijd. Deelname
aan de studie is verplicht. De werkgever vergoedt alle voor de studie noodzakelijke
kosten. Terugbetalingsregeling is niet van toepassing.

Voor categorie B geldt: de medewerker is niet verplicht de studie of opleiding te gaan
volgen. De werkgever vergoedt 50% van de voor de studie noodzakelijke kosten. De
medewerker kan zijn P-budget dan wel een andere bron uit het cafetariaplan
aanwenden voor aanvullende financiering van de studie. Terugbetalingsregeling is van
toepassing.

Voor categorie C geldt: de werkgever verstrekt geen vergoeding. De medewerker kan
het zijn P-budget dan wel een andere bron uit het cafetariaplan aanwenden voor
financiering van de studie bij invoering in 2010.
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Voor categorie A en B geidt dat in overleg met de Ieidinggevende de medewerker
studieverlof krij gt.

30 Terugbetalingsregeling

De medewerker die een studie voIgt uit categorie B en deze voortijdig beëindigt, is
verplicht alle vergoede studiekosten terug te betalen.

De medewerker die een studie voIgt uit categorie B waarvan het dienstverband binnen
24 maanden na afronding van die studie eindigt, is verplicht de vergoede studiekosten
terug te betalen, Het bedrag dat terugbetaaid dient te worden, wordt voor eike maand
dat het dienstverband bestaat in de periode van afronding van de studie tot 24
maanden daama, met 1/24 verminderd.

De werkgever kan in uitzonderlijke gevallen ter beoordeling aan de werkgever van de
terugbetalingsregeling, ten gunste van de medewerker, afwijken.

40 Opieidingstijd buiten de normale werktijd

De tijd besteed aan opleidingen buiten de normale werktijd, wordt niet
gecompenseerd,

50 Deeltijdmedewerkers

Deeltijdmedewerkers komen voor dezelfde studiekostenvergoeding in aanmerking als
de fulltime medewerkers.
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