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Onderhandelingsresultaat tussen vakorganisaties en ANWB over nieuwe CAO en 

aanpassing van de pensioenregeling 

 

De ondergetekenden: 

 

ANWB BV, gevestigd te Den Haag, in deze vertegenwoordigd door de heer C.J.P. Luijben 

enerzijds, hierna te noemen “de ANWB”,  

 

en 

 

FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht, in deze vertegenwoordigd door de heer R. Smeets, 

CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp in deze vertegenwoordigd door mevrouw A. 

Bulsink, en De Unie, gevestigd te Culemborg, in deze vertegenwoordigd door de heer G. van 

der Lit, anderzijds, hierna tezamen te noemen “vakorganisaties”,  

 

hebben op 28 maart 2013 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao bij de 

ANWB en aanpassing van de pensioenregeling. 

 

Dit onderhandelingsresultaat zal door de vakorganisaties met een positief advies worden 

voorgelegd aan hun leden. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk informeren over de 

uitkomst hiervan. 

 

De ANWB en de vakorganisaties, hierna tezamen te noemen “partijen” verklaren het 

volgende te zijn overeengekomen: 

 

Looptijd van 2 jaar 

De looptijd van de nieuwe cao is van 1 april 2012 tot en met 31 maart 2014. 

 

Loon 

Eenmalige uitkering 

Vanwege de late totstandkoming van de cao 2012 – 2014 wordt, als inkomensverbetering 

over 2012, aan de medewerker die op 1 april 2013 in dienst is van ANWB, in mei 2013 een 

eenmalige bruto-uitkering gegeven. Deze eenmalige bruto-uitkering bedraagt  1% van het 

totale jaarinkomen van 2012 (inclusief onregelmatigheidstoeslag en andere toeslagen zoals 

bijvoorbeeld de accuservicetoeslag en piketvergoeding). Deze uitkering geldt ook voor 

deelnemers aan de vut-regeling en deelnemers aan de stamrechtregeling. Aan deelnemers 

stamrechtregeling wordt 80% van 1% van het totale jaarinkomen van 2012 toegekend.  

 

Verhoging jaarlijkse structurele eindejaarsuitkering  

De structurele eindejaarsuitkering wordt per 1 december 2013 met 2,33% verhoogd van 1% 

naar 3,33% van het totale jaarinkomen (inclusief onregelmatigheidstoeslag en andere 

toeslagen zoals bijvoorbeeld de accuservicetoeslag en piketvergoeding).  



 

 

De verhoging geldt ook voor deelnemers aan de vut-regeling  en deelnemers aan de 

stamrechtregeling. Aan deelnemers stamrechtregeling wordt 80% van 3,33% van het 

daadwerkelijk (in het betreffende jaar) verdiende totale jaarinkomen toegekend.  

 

Loonontwikkeling 

Het uitgangspunt is dat, indien cao-partijen in de periode 2013 tot 2017 een loonsverhoging 

willen afspreken en deze leidt ertoe dat het werkgeversdeel van de kostendekkende premie, 

inclusief pensioenindexatiekosten voor de loonsverhoging, boven de 20% van de ANWB-

loonsom uitkomt, de loonsverhoging in beginsel wordt gegeven in de vorm van een verdere 

uitbouw van de eindejaarsuitkering. 

 

Pensioen 

In overweging nemende dat de pensioenlasten voor ANWB veel hoger zijn geworden dan bij 

het sluiten van de pensioenovereenkomsten is bedoeld en voorzien, hebben partijen 

afspraken gemaakt met als doel deze lasten te verminderen. In dat kader zal vanaf 1 januari 

2013 (derhalve met terugwerkende kracht) een nieuwe pensioenovereenkomst, hierna te 

noemen pensioenregeling D, gelden voor het personeel van ANWB. Pensioenregeling D 

vervangt de huidige pensioenregeling C vanaf voornoemde datum. Pensioenregeling C wordt 

met ingang van 1 januari 2013 premievrij gemaakt. 

 

Uitgangspunt van Pensioenregeling D is dat deze pensioenregeling gedurende vier jaar zal 

bestaan en dat partijen voor 1 januari 2017 tot nieuwe pensioenafspraken zullen komen. 

Cao-partijen zullen in dat kader tijdig voor 1 januari 2017 in overleg treden.  

 

In het 3e kwartaal van 2014 wordt pensioenregeling D, in overleg tussen ANWB en 

vakbonden, reeds geëvalueerd. Tijdens deze evaluatie komt onder andere de ontwikkeling 

van het kostenniveau van pensioenregeling D aan de orde. Ook (mogelijke) wijzigingen van 

de wettelijke en fiscale pensioenkaders en de gevolgen daarvan voor de pensioenregeling 

zijn onderwerp van gesprek. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van pensioenregeling D 

per 1 januari 2015. ANWB levert vanaf medio 2013 per kwartaal een rapportage aan over de 

pensioenontwikkelingen als basis voor het overleg in 2014.  

 

Partijen zijn het erover eens dat pensioenregeling D nimmer fiscaal bovenmatig mag 

zijn/worden. Indien dat toch het geval blijkt zullen partijen opnieuw in overleg treden hoe de 

pensioenregeling daar op aan te passen. Dit geldt ook indien de pensioenregeling D niet 

(meer) in lijn is of strijdig is met de strekking van de (veranderende) wetgeving.  

 

Zolang partijen niet in staat blijken om overeenstemming te verkrijgen over een nieuwe 

pensioenovereenkomst per 1 januari 2017, zal de pensioenregeling D blijven gelden.  

 

De inhoud van de pensioenregeling D luidt (in hooflijnen) als volgt: 

 

• Pensioenregeling D heeft (net als pensioenregeling C) het karakter van een Defined 

Benefit regeling (DB) op basis van een middelloonsysteem. De pensioentoezegging 

omvat een ouderdomspensioen, een nabestaandenpensioen en een wezenpensioen. 



 

 

• De pensioenrichtleeftijd is 67 jaar voor nieuwe opbouw vanaf 1 januari 2013. 

• Het opbouwpercentage is 2,15% van de pensioengrondslag.  

• De pensioenfranchise is in 2013 € 12.104. Vanaf 2014 is de pensioenfranchise gelijk 

aan de fiscaal minimale franchise behorend bij een opbouwpercentage van 2,15%. 

• De maatregelen uit het pensioenherstelplan blijven in effect onveranderd met dien 

verstande dat artikel 9.7.3 komt te vervallen.  

• De regeling biedt diverse mogelijkheden tot flexibele pensionering:  

Deeltijdpensioen is mogelijk vanaf de 60 jarige leeftijd (waarbij minimaal 2,5 

werkdagen per week moeten blijven bestaan). 

Pensioen op een eerdere leeftijd dan 67 jaar is (op basis van actuariële korting) 

mogelijk vanaf de 55 jarige leeftijd.  

Pensionering op een latere leeftijd dan 67 jaar is (op basis van actuariële verhoging) 

mogelijk tot een leeftijd van 70 jaar maar alleen met toestemming van de ANWB.  

• Het nabestaandenpensioen wordt op kapitaalbasis opgebouwd en bedraagt 70% van 

het opgebouwde ouderdomspensioen. Bij overlijden tijdens actief dienstverband 

bedraagt het nabestaandenpensioen 70% van het te bereiken ouderdomspensioen 

op 67 jarige leeftijd.  

• De mogelijkheid bestaat om aanspraken op nabestaandenpensioen geheel of gedeeltelijk 

om te zetten in ouderdomspensioen. 

• De toetredingsleeftijd is 21 jaar. Zowel vast als tijdelijk personeel neemt deel aan  

pensioenregeling D. 

• De pensioenpremie voor de medewerker is 8%. 

• In de onvoorwaardelijke na-indexatie van de opgebouwde pensioenen wordt op dit 

moment geen wijziging gebracht. 

• Overgangsregeling C loopt onveranderd door t/m 31 december 2020 en wordt 

opgenomen als onderdeel van pensioenregeling D. 

• Pensioenregeling A loopt door tot en met 31 december 2015 (in dat jaar gaat de 

laatste deelnemer met pensioen). 

• Pensioenregeling B loopt door tot en met 31 december 2014 (in dat jaar gaat de 

laatste deelnemer met pensioen). 

 

Van de pensioenregeling D wordt een pensioenreglement opgesteld en op de gebruikelijke 

wijze kenbaar gemaakt aan de medewerkers.  

 

In de cao wordt opgenomen dat (voor huidige deelnemers aan pensioenregeling C) de 

nieuwe pensioenregeling D en de daarmee samenhangende rechten in de plaats komt van 

pensioenregeling C zoals opgenomen in eerdere cao’s. De onder eerdere pensioenregelingen 

opgebouwde pensioenrechten tot 1 januari 2013, blijven evenwel in stand. 

 

Eventuele individuele onbedoelde bijeffecten die gepaard gaan met de overgang van 

pensioenregeling C naar pensioenregeling  D worden op korte termijn in kaart gebracht. 

Partijen treden ten aanzien hiervan in overleg teneinde tot redelijke en uitvoerbare 

oplossingen te komen.  

 

Beëindiging dienstverband  



 

 

De arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege zonder dat opzegging daartoe is vereist op 

de dag voorafgaand  aan de datum waarop de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd 

bereikt. De cao-tekst van artikel 3.5 lid 3 wordt daarop aangepast. 
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WGA-premie 

De afspraak in de cao zoals verwoord in art. 4.8, lid 15 om de wettelijke WGA-premie niet te 

verhalen op de medewerkers wordt gecontinueerd tot en met 31 maart 2014. Voor de 

periode vanaf 1 april 2014 maken ANWB en vakorganisaties hierover nieuwe afspraken.  

 

Collectieve ziektekostenverzekering 

Afgesproken wordt in een separaat overleg tussen ANWB en vakorganisaties (bestuurders en 

kaderleden) te streven naar herziening van de afspraken rondom de collectieve 

ziektekostenverzekering zoals verwoord in de cao artikel 7.2 lid 4. De intentie is de 

aangepaste regeling per 1 januari 2014 te implementeren. Om dit mogelijk te maken moet 

voor 1 juli 2013 een besluit tot wel/niet aanpassing zijn genomen.  

Een eventuele herziening van de ziektekostenregeling zal door vakorganisaties worden 

voorgelegd aan de leden van de vakorganisaties. 

 

Recuperatiepauze winkels 

Ingaande 1 mei 2013 heeft de medewerker in de winkel, naast zijn pauze, per 2 uur een 

betaalde recuperatiepauze van 5 minuten. Leidinggevende en medewerker maken onderling 

afspraken over de invulling van de recuperatiepauze. De recuperatiepauze wordt 

toegevoegd aan cao artikel 15.1 lid 3. 

 

Roosters Wegenwacht 

Voor 1 juni 2013 wordt tussen ANWB en vakorganisaties gesproken over de roosters van de 

Wegenwacht. Dit gesprek vindt in ieder geval plaats tussen de directeur Wegenwacht, 

bestuurders van de vakorganisaties, enkele kaderleden en de roosterdeskundige van de FNV. 

Indien de roosterdeskundige mogelijkheden tot aanpassingen ziet, treden partijen in overleg 

om deze zo spoedig mogelijk te implementeren, tenzij partijen van mening zijn dat de kosten 

hiervan niet in verhouding staan. 

 

Roosters Alarmcentrale 

Ten behoeve van de noodzakelijke flexibiliteit bij de Alarmcentrale vindt in 2013 overleg 

plaats tussen het management van de Alarmcentrale en de vakorganisaties. Partijen willen 

afspraken maken hoe enerzijds de flexibiliteit in roosters kan worden gewaarborgd en 

anderzijds werkzekerheid kan worden geboden.  

 

Opnemen van verlof 

Verlof draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Partijen zijn het erover 

eens dat medewerkers verlof nodig hebben om te genieten van vrije tijd en onderschrijven 

dat wettelijk verlof binnen een half jaar na het einde van het jaar waarin het is opgebouwd 

zou moeten zijn opgenomen. Daar ligt een verantwoordelijkheid voor ANWB en 

medewerker. De ANWB zal hier actief op sturen. De ANWB stelt de medewerker in de 

gelegenheid zijn verlofuren op te nemen. Mocht de medewerker niet in staat worden 

gesteld zijn verlof op te nemen, dan behoudt hij zijn wettelijke en bovenwettelijke 

verlofuren. 

Niettemin is er nu afgesproken dat het wettelijk verlof van 2012 en 2013 dat niet kan 

worden opgenomen, 1 jaar na het jaar dat het verlof is opgebouwd, vervalt. Dus het niet 
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opgenomen wettelijke verlof van 2012 vervalt per 1 januari 2014 en het niet opgenomen 

wettelijke verlof van 2013 vervalt per 1 januari 2015. 

De ANWB zal voor de verschillende verlofsoorten een deugdelijke administratie voeren. De 

ANWB boekt geen verlof af indien de medewerker geen inzicht heeft in zijn 

verlofadministratie.  

 

Functiewaardering 

ANWB gaat in overleg met de Human Capital Group het functiewaarderingssysteem 

vereenvoudigen. De resultaten hiervan worden afgestemd met de deskundigen van de 

vakorganisaties. Dit traject zal naar verwachting eind 2014 zijn afgerond.  

ANWB en vakorganisaties spreken af de eventuele arbeidsvoorwaardelijke consequenties in 

overleg nader te regelen. Daarnaast zal er ook een interne en een externe beroepsprocedure 

op het gebied van functiewaardering  worden overeengekomen.  

 

Uitzendperiodes voorafgaand aan tijdelijk contract 

In de cao (artikel 3.2 lid 3) wordt opgenomen dat uitzendperioden en/of 

detacheringsperiodes - voor de toepassing van de ketenbepaling  - als één contract voor 

bepaalde tijd worden aangemerkt. Deze afspraak is van toepassing op 

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die zijn aangegaan of verlengd vanaf 1 mei 2013. 

 

Opleidingen 

Partijen zijn het eens de mogelijkheid voor het volgen van opleidingen (die niet direct 

noodzakelijk zijn voor de huidige functie) te vergroten, maar dat dit afhankelijk is van de 

financiële mogelijkheden van de ANWB. Vanaf 2014 is het weer mogelijk om zoals voorheen 

opleidingen te volgen, tenzij de financiële situatie van de ANWB dit niet toelaat. In de loop 

van 2013 zullen partijen in overleg bepalen hoe dit kan worden vormgegeven vanaf 2014. De 

denkrichting van vakorganisaties over een persoonsgebonden budget zal eveneens worden 

besproken.  

 

Werkgeversbijdrage 

De werkgeversbijdrage wordt gecontinueerd volgens de geldende AWVN-norm. 

 

Co-creatie 

Partijen willen werken aan een traject van co-creatie om, in overleg met medezeggenschap 

en medewerkers, te kijken in hoeverre een moderniseringsslag in het huidige 

arbeidsvoorwaardenpakket van de ANWB kan worden gerealiseerd.  

Indien een traject van co-creatie tot arbeidsvoorwaardelijke consequenties kan en/of zal 

leiden, bespreken partijen dit in toekomstig cao-overleg.  

 

Wajongers 

Aan de tekst van artikel 2.4.1 wordt de doelgroep Wajongers toegevoegd.  

De tekst wordt als volgt: Binnen het arbeidsmarktbeleid wordt gedurende de looptijd van de 

cao specifiek aandacht besteed aan nog niet in dienst zijnde weer (gedeeltelijk) 

arbeidsgeschikten en Wajongers. Daarbij wordt bezien of en hoe deze groep op de 

arbeidsmarkt wordt benaderd en bij de ANWB kan worden ingezet.  
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Tekst CAO 

De tekst van de cao 2011-2012 wordt voor de overige onderwerpen inhoudelijk 

gehandhaafd in de nieuwe cao, waarbij indien en voor zover van toepassing, daarin 

genoemde data welke tijdens de looptijd van de CAO 2011-2012 zijn/zullen verlopen, 

worden geactualiseerd en verlengd voor de duur van de nieuwe cao.  

 

Voorts zullen de volgende tekstuele wijzigingen in de cao worden doorgevoerd: 

 

• In art. 6.6, lid 2 wordt toegevoegd dat Koninginnedag tot en met 2013 als feestdag zal 

gelden. Vanaf 2014 geldt Koningsdag als feestdag. 

 

• In art. 7.3, lid 2 wordt het maximum jaarinkomen gewijzigd van € 125.000 naar  

€ 200.000. Hiermee wordt de cao aangepast aan de polisvoorwaarden. 

 

• Het artikel over spaarloonregeling (art. 7.5) wordt verwijderd omdat de 

spaarloonregeling vanaf 1 januari 2012 niet meer bestaat. 

 

• Aan art. 7.8 over de levensloopregeling wordt een nieuw lid  toegevoegd met de 

strekking dat het door gewijzigde wetgeving vanaf 2012 niet meer mogelijk is om 

deel te gaan nemen aan de levensloopregeling. De medewerker die op 31 december 

2011  € 3.000,-  of meer had gespaard in de levensloopregeling, kan wel blijven 

deelnemen. 

 

 

 

 

Aldus overeengekomen te Den Haag op 28 maart 2013 

 

 

C. J. P. Luijben     A. Bulsink 

Directeur HRM  ANWB BV   Bestuurder CNV Dienstenbond 

 

 

R.J.A. Smeets     G.C.H. van der Lit 

Bestuurder FNV Bondgenoten  Bestuurder De Unie 

  

 


