
 

 

Onderhandelingsresultaat PGGM CAO 1 september2013-1 januari 2016 
 

1. Looptijd 

De CAO kent een looptijd van 28 maanden te weten van 1 september 2013 tot 1 januari 2016. 

 

2. Werkgelegenheid 

In de preambule wordt de volgende tekst opgenomen: PGGM streeft naar een stabiele 

werkomgeving. Voor medewerkers is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei, gericht op 

duurzame inzetbaarheid. Substantiële groei of krimp van de formatie wordt gedurende de looptijd van 

de cao niet voorzien en niet beoogd. Ingroei van formatie door samengaan met andere 

pensioenuitvoerders wordt opgevangen door natuurlijk verloop. Gedwongen ontslagen als gevolg van 

reorganisaties  worden niet verwacht. Een sociaal plan is derhalve gedurende de looptijd van de cao 

niet nodig. 

 

3. MIP 

In de preambule wordt opgenomen dat PGGM in 2013 is gestart met het MIP-programma. MIP staat 

voor Make it Possible. Het doel van het MIP-programma is om mensen die een afstand tot de 

arbeidsmarkt hebben de kans te geven deze afstand te verkleinen door werkervaring op te doen. 

PGGM gelooft dat werkervaring de opmaat kan zijn voor een betere toekomst. Het is voor de MIP’ers 

niet alleen een (mogelijk hernieuwde) kennismaking met werken, maar geeft ze ook zelfvertrouwen en 

biedt ze een kans om vakinhoudelijke kennis op te doen. Werk levert tenslotte een zeer belangrijke 

bijdrage aan iemands eigenwaarde. PGGM streeft naar 16 werkervaringsplaatsen voor MIP’ers in 

2014. 

 

4. Loonparagraaf  

Per 1 januari 2015 worden de salarisschalen structureel verhoogd met 0,75%. Per 1 oktober 2015 

nogmaals met 0,75%. In juli 2014 en in juli 2015 zal een eenmalige uitkering plaatsvinden van 0,5% 

van twaalf keer het maandsalaris. Deze uitkering gaat ten laste van de werkkostenregeling. Dit 

betekent dat er geen loonheffing en premies op worden ingehouden: bruto is netto. 

(cao hoofdstuk 4 artikel 1) 

 

Variabele beloning en compensatietoeslag 

De variabele beloning van maximaal 10% en 15%, zoals deze is opgenomen in hoofdstuk 4 artikel 4 

van de huidige cao, komt te vervallen per 1-1-2014. De medewerkers die hierdoor hun variabele 

beloning verliezen, worden hiervoor gecompenseerd met een toeslag. Deze compensatietoeslag 

bedraagt op jaarbasis 50% van de maximaal te behalen variabele beloning, gerekend met het 

januarisalaris van 2014. De compensatietoeslag op jaarbasis is inclusief vakantietoeslag en 

eindejaarsuitkering. Voor het bepalen van de toeslag op maandbasis wordt de toeslag op jaarbasis 

gedeeld door 13,74. De compensatietoeslag op maandbasis telt vervolgens mee voor het bepalen 

van de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering  en maakt deel uit van de bijdragegrondslag 

pensioenregeling. De compensatietoeslag wordt niet geïndexeerd op basis van CAO-verhogingen 

en/of beoordelingsuitspraken en zal - samen met het vaste salaris - in maandelijkse termijnen worden 

uitbetaald. De toeslag is van toepassing tot de arbeidsovereenkomst, al dan niet voor bepaalde tijd, 

wordt beëindigd. Dit betekent dat bij verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, of 

het omzetten van een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd naar onbepaalde tijd, de 

compensatietoeslag wordt beëindigd. Bij het eindigen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 

tijd eindigt de compensatietoeslag eveneens. Bij een eventuele herindiensttreding herleeft de 

compensatietoeslag niet. (cao hoofdstuk 4 artikel 4) 



 

5. Flexibele verhoging eindejaarsuitkering 

Het percentage van 6,5% van de eindejaarsuitkering kan worden verhoogd met maximaal 2 

procentpunten. Deze verhoging wordt alleen uitgekeerd wanneer het bedrijfsresultaat na 

vennootschapsbelasting in het desbetreffende jaar hoger is dan nul.  

 

De hoogte van de verhoging is afhankelijk van de in dat jaar behaalde klanttevredenheidscore van 

alle klanten van PGGM. Zijn alle klanten ‘at target’, dan bedraagt de verhoging 1 procentpunt, zijn alle 

klanten ‘boven target’, dan bedraagt de verhoging 2 procentpunten. Zijn alle klanten onder target, dan 

vindt er geen uitkering van het flexibele deel plaats. In alle andere situaties bepaalt het EC wat de 

hoogte van het flexibele deel van de eindejaarsuitkering is: een percentage gelegen tussen 0% en 2% 

(discretionaire bevoegdheid). Het EC zal inzichtelijk maken op welke wijze gebruik is gemaakt van de 

discretionaire bevoegdheid. Aan de ondernemingsraad is door cao-partijen gevraagd om als het EC 

gebruik heeft gemaakt van deze discretionaire bevoegdheid, te toetsen of dit transparant, 

verantwoord en consistent is gebeurd. 

Het eerste jaar waarin de verhoging van de eindejaarsuitkering zal worden bepaald is 2014. Een 

eventuele uitkering van het flexibele deel van de eindejaarsuitkering zal plaatsvinden in maart 2015. 

PGGM streeft ernaar in de toekomst de eventuele uitkering van het flexibele deel tegelijkertijd met het 

vaste deel van de eindejaarsuitkering te laten plaatsvinden, te weten in december. Of dit mogelijk is, 

is afhankelijk van de te maken afspraken met klanten over het tijdstip van de uitslag van de 

klanttevredenheidsonderzoeken. 

(cao hoofdstuk 4 artikel 3) 

 

6. Vakbondscontributie 

PGGM zal in 2014 en 2015 de vakbondscontributie over 2013, 2014 en 2015 van de leden van de 

vakorganisties waarmee de cao is afgesloten, vergoeden. De leden van de vakbonden kunnen deze 

bedragen in 2014 en 2015 bij PGGM declareren. 

(cao hoofdstuk 1 artikel 6) 

 

7. Ouderschapsverlof 

De vergoeding van het werkgeversdeel van de pensioenpremie tijdens ouderschapsverlof zal op een 

andere wijze plaatsvinden. Dit vanwege de eis van PFZW dat pensioenverzekering tijdens onbetaald 

verlof via vrijwillige voortzetting moet worden gerealiseerd. Indien de medewerker gekozen heeft om 

de pensioenregeling bij ouderschapsverlof vrijwillig voort te zetten, zal PGGM een deel van de 

pensioenpremie op declaratiebasis jaarlijks achteraf vergoeden. Hierbij wordt dezelfde 

berekeningsmethodiek gebruikt als bij de bepaling van het werkgeversgedeelte van de 

pensioenpremie voor de collectieve regeling. 

(cao hoofdstuk 5 artikel 3) 

 

8. Cafetariaplan 

Het cafetariaplan wordt uit de cao gehaald en als een aparte regeling voortaan afgestemd met de 

ondernemingsraad. Aanleiding hiervoor is gelegen in het feit dat de elementen uit het cafeteriaplan 

invloed hebben op de werkkostenregeling die in 2013 binnen PGGM is ingevoerd. Door het 

cafetariaplan af te stemmen met de ondernemingsraad is het makkelijker om tijdig bij te sturen.  

Partijen hebben ten behoeve van het cafetariaplan nog wel de volgende afspraak gemaakt. Met 

ingang van 2014 wordt het mogelijk om een elektrische fiets of elektrische scooter ter waarde van 

€ 1.500 in te zetten als doel in het cafetariaplan. Voor de elektrische fiets geldt een maximale woon-

werkafstand enkele reis van 25 km. Voor de elektrische scooter is dit 40 km. Voor gewone fietsen 

geldt een bedrag van € 750,-. Kosten ten behoeve van fietsonderhoud dan wel verzekeringen worden 

geacht in dit bedrag te zijn opgenomen. 

(cao hoofdstuk 7 en hoofdstuk 9 artikel 1) 

 

 



9. Leaseautoregeling 

In de leaseautoregeling is nu ook opgenomen dat (semi) elektrische auto’s kunnen worden geleaset. 

Verder worden de max CO2-normen in het kader van duurzaamheid verder naar beneden gebracht. 

 

Leasenormen benzine 

Functieschaal Categorie Normleasebedrag  
Max CO2-uitstoot Max CO2-uitstoot 

    Benzine 2013 2014 

Tot en met 10 1 914 150 130 

11, 12 2 965 150 130 

13 3 1.218 175 155 

 

Leasenormen diesel 

Functieschaal Categorie Normleasebedrag  
Max CO2-uitstoot Max CO2-uitstoot 

  

  

Diesel/LPG 

2013 2014 

Tot en met 10 1 1.030 135 115 

11, 12 2 1.073 135 115 

13 3 1.318 155 135 

 

Leasenormen volledig elektrisch 

Functieschaal Categorie Normleasebedrag  

    volledig elektrisch 

Tot en met 10 1 914 

11, 12 2 965 

13 3 1.218 

 

Verder is afgesproken dat de leaseregeling uit de cao wordt gehaald en als aparte regeling voortaan 

met de ondernemingsraad zal worden afgestemd. De reden is hierin gelegen dat, vooral waar het 

elektrische auto’s betreft, de ontwikkelingen zo snel gaan, dat afstemming met de ondernemingsraad 

sneller tot aanpassing van de regeling kan leiden. 

(cao bijlage 6) 

 

10. Aanpassingen in cao-tekst 

De cao zal worden aangepast naar aanleiding van de gemaakte afspraken. Daarnaast is er nog een 

aantal andere tekstuele aanpassingen.  

De belangrijkste daarvan zijn: 

 de definitie voor ‘nabestaanden’ wordt opgenomen in de cao. Hierbij wordt aansluiting 

gezocht bij de definitie van het UWV en de SVB (cao hoofdstuk 1 artikel 1). 

 de ‘pensioengerechtigde leeftijd’ wordt vervangen door ‘de AOW-gerechtigde leeftijd’ (cao 

hoofdstuk 2 artikel 2). 

 de tekst bij vakantietoeslag en eindejaarsuitkering  wordt aangepast, zodat duidelijker wordt 

dat de vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering naar rato worden uitgekeerd bij wijziging van 

het deeltijdpercentage (cao hoofdstuk 4 artikel 2 en 3). 

 de tekst over het werknemersdeel van de pensioenpremie wordt aangepast. Het 

werknemersdeel wordt berekend over het OP-deel van de premie en niet over het AP-deel 

(hoofdstuk 8 artikel 2). 



 de tekst van de verhuiskostenregeling is aangepast aan de fiscale regels en de 

terugbetalingsregeling (die onbedoeld uit de huidige cao was verwijderd) is weer opgenomen 

(hoofdstuk 9 artikel 7) 

 de tekst over de vrije spaarregeling is verwijderd. Deze regeling bestaat niet meer (cao 

hoofdstuk 9 artikel 10). 

 de tekst van de VWO-regeling is aangepast om deze te synchroniseren met het niet meer 

bestaan van roostervrije uren en de aanpassing van de werkweek van 40 naar 36 uur. Heeft 

verder geen effect voor deelnemers aan de regeling (cao bijlage 3). 

 


