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Cao-partijen hebben op 14 november 2012 een onderhandelingsresultaat bereikt over de cao voor de PBO per  
1 april 2012. Dit resultaat wordt met positief advies aan de achterbannen voorgelegd.

Looptijd
De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 27 maanden ingaande op 1 april 2012 tot en met 30 juni 2014.

Loonontwikkeling
Afgesproken is dat er een nieuwe toeslag komt, genaamd ‘De structurele toeslag’. De toeslag bedraagt per  
1 januari 2013 1,25% en wordt maandelijks uitgekeerd in de vorm van een structurele toeslag. Vervolgens wordt 
per 1 januari 2014 een tweede toeslag toegekend, wederom van 1,25%, die eveneens maandelijks wordt uitge-
keerd in de vorm van een structurele toeslag. De toeslag die wordt geïntroduceerd wordt niet meegenomen in de 
berekeningen van uitkeringen in het kader van de sociale plannen en is niet pensioengevend, doch telt wel mee 
voor de grondslag WW. 

AOW-gerechtigde leeftijd
Partijen hebben afgesproken dat een arbeidsovereenkomst van rechtswege en zonder opzegging eindigt op het 
moment dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Hiermee wordt aangesloten op de wijziging in 
de sociale wetgeving. 
De bepaling omtrent het toekennen van seniorendagen wijzigt mee en wordt zodanig aangepast dat aan de werk-
nemer 182 senioren-adv-uren (op basis van een fulltime dienstverband) op jaarbasis worden toegekend, ingaande 
vijf jaar voorafgaand aan de maand waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. 
In de wachtgeldregelingen voor de groepen A en B, alsmede in de Regeling uitkering bij ontslag, wordt opge-
nomen dat het recht op wachtgeld, dan wel het recht op de uitkering bij ontslag, vervalt wanneer de (gewezen) 
werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. 

Uitbreiding tijdelijke dienstverbanden
De mogelijkheid om overeenkomsten voor bepaalde tijd af te spreken wordt, conform de afwijkingsmogelijk-
heid die de wet bij cao biedt, uitgebreid voor de product- en bedrijfschappen. Aan artikel 14 van de cao wordt 
een lid toegevoegd waarin staat dat de product- en bedrijfschappen de op 15 november 2012 bestaande  arbeids-
overeenkomsten voor bepaalde tijd naar behoefte nog maximaal drie keer kunnen verlengen, zonder dat door 
deze verlenging(en) een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ontstaat. De  duur (van de som) van deze ver-
lenging(en) beloopt maximaal 36 maanden.

Bonussparen
De bonusspaarregeling komt te vervallen per 1 januari 2013 in verband met het beëindigen van de overeenkomst 
door de Frieslandbank. Cao-partijen hebben afgesproken dat de maximale bruto spaarbonus die de werkgever 
toekende van 525,96 euro, jaarlijks als ‘septembertoeslag’ wordt uitgekeerd aan alle werknemers. 
De afspraak geldt vanaf 1 januari 2013. Werknemers die gedurende het jaar uit dienst treden ontvangen een toe-
slag naar rato. 

Toekomst cao
Afgesproken is dat cao-partijen tijdig met elkaar in overleg treden over de toekomst van het arbeidsvoorwaarden-
overleg voor de SER, in verband met de opheffing van de schappen.
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