
 

 

Eindbod werkgever APG cao 1 april 2014 – 1 juli 2015 

 

1. Looptijd 

De cao kent een looptijd van 15 maanden ( 1 april 2014 tot 1 juli 2015). Een aantal componenten uit 

dit eindbod kent een andere ingangsdatum, dat wordt per onderdeel aangegeven. 

 

2. Loonparagraaf 

 Een structurele loonsverhoging van 1% per 1 oktober 2014 

 Een eenmalige uitkering van 0,25% van 12 maal het maandsalaris van oktober 2014 plus vakantie-

uitkering, eindejaarsuitkering en evt. vaste toeslagen waarop een cao-verhoging ook van toepassing 

is. Deze eenmalige uitkering wordt uitbetaald aan medewerkers die in dienst waren op 1 april 2014 

en nog in dienst zijn op 1 oktober 2014. Uitbetaling vindt gelijktijdig plaats met het salaris van 

oktober 2014.  

 

3. Eindejaarsuitkering  

 De eindejaarsuitkering bestaat uit een vast deel en een variabel deel 

 Het vaste deel van de eindejaarsuitkering gaat van 7,45% naar 7% 

 Daarbovenop kan een maximale variabele eindejaarsuitkering van 2% worden uitgekeerd. Deze is 

pensioengevend. De hoogte van het variabele deel wordt bepaald door APG groepstargets o.a. 

gebaseerd op het operationeel resultaat van APG en de resultaten van en voor onze klanten.  

 Over het jaar 2014 is voor het variabele deel een bodem aangeboden gebaseerd op 50% van de 

maximale eindejaarsuitkering, dus 1%. Dit betekent dat de totale eindejaarsuitkering over 2014 

minimaal 8% zal zijn. 

 Het vaste deel van de eindejaarsuitkering wordt, zoals nu al gebruikelijk, gelijktijdig uitbetaald met 

het decembersalaris 

 Voor het variabele deel streeft werkgever ernaar om uitbetaling ook in december te laten 

plaatsvinden. Mocht de realisatie van de groepstargets op 1 december nog niet (voldoende) definitief  

kunnen worden vastgesteld, zal uitbetaling plaatsvinden bij het maartsalaris van het daaropvolgende 

jaar 

 

4. Variabele beloning 

 Variabele beloning wordt per 1/1/2015 afgeschaft voor het overgrote deel van de cao-populatie 

 De targetafspraken in de HR Cyclus over 2014 worden gehandhaafd en over 2014 wordt de 

variabele beloning uitbetaald in maart 2015. Dit betekent dat over 2014 voor de laatste keer een 

verrekening plaatsvindt voor medewerkers met een PT die voor 1/1/2013 nog geen variabele (target) 

beloning kenden. Voor medewerkers die voor 1/1/2013 (incidenteel) een prestatiegratificatie 

ontvingen, wordt deze verrekening, net als over 2013, wel toegepast conform huidige cao-afspraken 

 De HR Cyclus blijft ook in 2015 in stand, op basis van de beoordeling op competentieontwikkeling en 

de realisatie van resultaatafspraken (voorheen targets) wordt een totaalbeoordeling afgegeven die 

de RSP-verhoging bepaalt 

 Voor de volgende groepen wordt de variabele beloning niet afgeschaft: 

- Asset Management functies in de schalen IX, X en XI die direct verantwoordelijk zijn voor 

initiatie, vormgeving of implementatie van beleggingsposities dan wel de risicobeheersing 

daarvan. 

- Alle Asset Management functies in de schalen XII en XIII 

 Als compensatie voor het afschaffen van de variabele beloning wordt het totaal vast inkomen (alle 

componenten die nu grondslag zijn voor de variabele beloning)  verhoogd gebaseerd op een 

conversiefactor van 50% van de maximale variabele beloning. Voor het overgrote gedeelte van de 

cao-populatie wordt door deze conversiefactor het vaste salaris verhoogd met 5% 



 

 

 Voor medewerkers met een PT2013 wordt door de verhoging van het vaste salaris de PT2013 zo 

veel als mogelijk ingebouwd (zie bijlage rekenvoorbeelden) 

 Voor medewerkers met een PT2013 die voor 1/1/2013 al variabele (target) beloning kenden, stijgt 

door de verhoging in principe ook de waarde van de PT2013 omdat deze voor 1/1/2013 ook 

grondslag was voor variabele beloning. Voor deze medewerkers wordt de stijging van de PT2013 

omgezet in een structurele PT. Als medewerkers al een structurele PT hebben, wordt de bestaande 

structurele PT verhoogd met de stijging van de PT2013 (zie bijlage rekenvoorbeelden) 

 Medewerkers die aangemerkt zijn als targetfunctionaris, kenden nog een afbouw van de maximale 

variabele beloning tot 1/1/2017. Voor deze groep wordt het vaste salaris ook verhoogd met de 

conversiefactor van 50% van de maximale variabele beloning waar zij op 1/1/2017 voor in 

aanmerking zouden komen. Als compensatie voor de jaren 2015 en 2016 ontvangen deze 

medewerkers op 1/1/2015 een eenmalige uitkering van 1,5% van het totaal vast inkomen over 2014 

 

5. Duurzame Inzetbaarheid (DI) 

 Iedere medewerker heeft een DI-budget van € 500 per jaar met ingang van 1/1/2015 

 De medewerker kan dit budget naar eigen inzicht besteden aan een zorgvuldig samengesteld pakket 

aan hulpmiddelen en workshops (DI Box) om de eigen DI te onderzoeken en te vergroten 

 Dit DI-budget komt in de plaats van het POB, de waarde van het huidige POB vervalt op 31 

december 2014 

 Het is – onder voorwaarden – mogelijk om het budget voor het opvolgende jaar al in te zetten in een 

lopend jaar om een duurder product uit de DI Box te kiezen 

 Het DI- budget moet in het lopende kalenderjaar besteed worden en kan niet worden meegenomen 

naar het volgende kalenderjaar 

 Een afvaardiging van cao-partijen gaat, met input van medewerkers, de inhoud van de DI Box 

bepalen 

 

6. Pensioenregeling 

 Vanaf 1 januari 2015 wordt de pensioenrichtleeftijd voor PPF APG 67 jaar 

 Vanaf 1 januari 2015 wordt het opbouwpercentage 1,875% 

 Het werkgeversdeel van de pensioenpremie over inkomens boven € 100.000,-  wordt bruto 

uitgekeerd aan de betrokken medewerkers 

 

7. Sociaal Plan 

 Alle boventalligheid c.q. boventalligheidsontslagen die voortvloeien uit reorganisatiebesluiten die zijn 

genomen vóór 1 juli 2015 vallen nog onder de werking van het huidige sociaal plan. Dit gaat over de 

hele werking van het sociaal plan, dus ook de remplaçantenregeling. 

 De zogenaamde vrijwillig vertrekregeling maakt geen deel uit van bovenstaande afspraak 

 Dit betekent in de praktijk dat tijdig voor 1 juli 2015 door de OR een positief advies afgegeven moet 

worden, zodat APG als werkgever nog voor 1 juli 2015 een definitief reorganisatiebesluit kan nemen. 

Boventalligheid kan dan nog na 1 juli 2015 ontstaan. 

 

8. Redactionele aanpassingen 

De cao zal worden aangepast naar aanleiding van bovengenoemde onderdelen. Daarnaast zal de 

redactiecommissie van de cao-partijen nog een aantal andere tekstuele aanpassingen doen om de 

leesbaarheid van de cao te bevorderen.  

 

  



 

 

Bijlage Rekenvoorbeelden afschaffing variabele beloning 

 

Voor de afschaffing van de variabele beloning en de conversie in vast salaris worden drie groepen 

onderscheiden: 

 

1. De standaard groep 

Deze groep medewerkers heeft een variabele beloning en heeft geen PT. 

 

2. De PT groep die voor 2013 geen variabele beloning kreeg 

Dit betreft de medewerkers waarop de APG cao (tot 31-12-2012) van toepassing was. Deze groep 

ontving voor 2013 geen variabele (target) beloning. Voor de medewerkers met een PT geldt dat 

deze geen grondslag is voor de variabele beloning en dat de PT in mindering wordt gebracht op de 

toegekende variabele beloning. 

 

3. De PT groep die voor 2013 al variabele beloning kreeg 

Dit betreft de groep medewerkers die voor 2013 al variabele (target) beloning kreeg. Voor de 

medewerkers met een PT geldt dat de PT wel grondslag is voor de variabele beloning en dat de PT 

niet in mindering wordt gebracht op de toegekende variabele beloning. 

 

Rekenvoorbeelden 

In onderstaande rekenvoorbeelden wordt uitgegaan van medewerkers die op dit moment een 

maximale variabele beloning hebben van 10% waarbij de conversiefactor van 50% leidt tot een 

verhoging van 5%. Voor medewerkers die een hogere maximale variabele beloning hebben geldt 

dezelfde conversiefactor van 50%.  

 

1. De standaard groep 

• Conversiefactor 50% van de maximale variabele beloning (50% van 10%= 5%). 

• TVI en salarisschalen worden verhoogd met 5% zodat de RSP gelijk blijft. 

 
 

2a. De PT groep die voor 2013 geen variabele beloning kreeg met een PT 2013<5% 

• Conversiefactor 50% van de maximale variabele beloning (50% van 10%= 5%). Het deel van de 

variabele beloning dat werd uitbetaald (in het voorbeeld 2500 -/- 2000) wordt gecompenseerd door 

het hogere TVI. 

• TVI en salarisschalen worden verhoogd met 5% zodat de RSP gelijk blijft. 

• De PT wordt volledig ingebouwd in het TVI.  

 
 

2b. De PT groep die voor 2013 geen variabele beloning kreeg met een PT 2013>5% 

• Conversiefactor 50% van de maximale variabele beloning (50% van 10%= 5%). Omdat de PT hoger 

is dan 5% wordt geen compensatie gegeven.  

• TVI en salarisschalen worden verhoogd met 5% zodat de RSP gelijk blijft. 

• De PT wordt zover mogelijk ingebouwd in het TVI. Het restant PT blijft bestaan. 

 
 

TVI Variabel 5% Totaal 

Voor conversie 50.000 2.500 52.500

Na conversie 52.500 nvt 52.500

TVI PT Variabel 5% Totaal 

Voor conversie 50.000 2.000 500 52.500

Na conversie 52.500 nvt 52.500

TVI PT Variabel 5% Totaal 

Voor conversie 50.000 3.000 53.000

Na conversie 52.500 500 53.000



 

 

3. De PT groep die voor 2013 al variabele beloning kreeg 

• Conversiefactor 50% van de maximale variabele beloning (50% van 10%= 5%).  

• TVI en salarisschalen worden verhoogd met 5% zodat de RSP gelijk blijft. 

• De PT moet worden verhoogd met 5% omdat deze grondslag is voor de variabele beloning 

• De PT verhoging wordt omgezet in een structurele PT 

 

  TVI excl. PT PT Variabel 5% Structurele PT Totaal 

Voor conversie 50.000 3.000 2650 nvt 55.650 

Na conversie 52.500 3.000 nvt 150 55.650 

 

 

 


