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Donderdag 22 mei hebben a.s.r. en de vakorganisaties De Unie, CNV Dienstenbond en FNV Bondgenoten 

een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe CAO’s Functie-indeling en beloningsstructuur 

Binnendienst en Buitendienst ASR Nederland. De vakorganisaties leggen het resultaat voor aan hun leden.   

 

 

1. Ingangsdatum en Looptijd 
De nieuwe CAO’s vervangen de huidige CAO’s Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst en 

Buitendienst ASR Nederland N.V. 

• De nieuwe CAO Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst ASR Nederland N.V. gaat in op 

1 juli 2014 en heeft een looptijd tot en met 30 juni 2016.  

• De nieuwe CAO Functie-indeling en beloningsstructuur Buitendienst ASR Nederland N.V. gaat in op 

1 juli 2014 en heeft een looptijd tot en met 30 juni 2016. 

 

 

2. Variabele beloning 
Partijen zijn overeengekomen de variabele beloning af te schaffen met ingang van 1 juli 2014. 

Medewerkers die nu recht hebben op variabele beloning worden gecompenseerd voor deze wijziging in 

het inkomen.  

Hierna volgt de uitwerking voor:  

• Binnendienstmedewerkers  

en 

• Buitendienstmedewerkers. 

 

Compensatie variabele beloning Binnendienstmedewerkers 

Voor de a.s.r. medewerker in de binnendienst die op 1 juli 2014 in dienst is van ASR Nederland N.V. en 

op wie de huidige CAO Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst ASR Nederland N.V. van 

toepassing is, geldt dat het vervallen van de variabele beloning per 1 juli 2014 wordt gecompenseerd door: 

a. het vaste persoonlijk bruto maandsalaris eenmalig met 2% te verhogen per 1 juli 2014 

b. het toekennen van een vaste maandelijkse toeslag van 4,4% op het vaste persoonlijk bruto 

maandsalaris (inclusief de 2% verhoging per 1 juli 2014) per 1 juli 2014. 

 

Vaste maandelijkse toeslag 

• De berekeningsgrondslag voor de vaste toeslag is het aan de medewerker feitelijk uitgekeerde vaste 

persoonlijk bruto maandsalaris.  

• De vaste toeslag vormt geen onderdeel van het (maand)salaris. 

• De vaste toeslag is niet pensioengevend, telt niet mee voor de vaststelling van de ploegentoeslag, de 

vakantietoeslag, de 13e maanduitkering, de jubileumuitkering etc.  

• De vaste toeslag wordt uitgekeerd indien en voor zover sprake is van loon(door)betaling waaronder 

bijvoorbeeld tijdens loondoorbetaling bij ziekte/arbeidsongeschiktheid, zwangerschaps- of 

bevallingsverlof en gedeeltelijk ouderschapsverlof. 

 

 

Over de periode januari 2014 tot 1 juli 2014 is de huidige CAO Functie- en beloningsstructuur 

Binnendienst ASR Nederland N.V. van kracht.  

Overeenkomstig de wijze als vastgelegd in artikel 7 van de huidige CAO wordt vastgesteld: 

• of en in hoeverre de individuele medewerker in aanmerking komt voor variabele beloning over die 

periode  

• wat op grond van de scores op de voor 2014 geformuleerde targets voor de 3 componenten het 

bijbehorende percentage variabele beloning is 
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• wat het bedrag aan variabele beloning is voor de individuele medewerker die daarvoor in aanmerking 

komt, door het vastgestelde percentage variabele beloning over 2014 te vermenigvuldigen met de 

som van de in de periode 1 januari 2014 tot 1 juli 2014 aan de individuele medewerker feitelijk 

uitgekeerde vaste persoonlijke bruto maandsalarissen (met een maximum van 6, te weten de maanden 

januari t/m juni 2014. Vanaf 1 juli ontvangen de medewerkers die op dat moment in dienst zijn de 

vaste toeslag van 4,4% alsmede de verhoging van het vaste persoonlijke maandsalaris met 2%).  

Betaling vindt plaats in 2015 nadat de Raad van Bestuur de scores op component 2 en 3 heeft vastgesteld. 

 

 

Compensatie variabele beloning Buitendienstmedewerkers 

Voor de buitendienstmedewerker die op 1 juli 2014 in dienst is van ASR Nederland N.V. en die op dit 

moment variabele beloning (niet zijnde target gerelateerde beloning (tgb)) ontvangt overeenkomstig de 

systematiek voor de binnendienstmedewerkers, vervalt de variabele beloning per 1 juli 2014. Voor deze 

buitendienstmedewerker geldt dezelfde compensatieafspraken als hiervoor zijn vermeld voor de 

binnendienstmedewerkers. 

 

 

3.  Salarisschalen 
De minima en de maxima van de cao-salarisschalen worden verhoogd met 2% per 1 juli 2014. 

 

 

4.  Target gerelateerde beloning 
Partijen zijn overeengekomen dat per 1 juli 2014 het maximale percentage te behalen targetgerelateerde 

beloning  (tgb) 20% bedraagt. 

Dit is het percentage dat bij het behalen van de doelstellingen behoort.  

 

Daarmee wordt de bandbreedte voor de tgb per functie de volgende: 

Tabel 1: Bandbreedte targetgerelateerde beloning (tgb) 

Functie  Salarisgroep  % tgb 

Adviseur 1 loondienst Ardanta Vijf 0/10/20 

Adviseur 2 loondienst Ardanta Zes 0/10/20 

Accountmanager De Europeesche +  

Accountmanager Ardanta 

Zeven 0/10/20 

Accountmanager I Acht 0/10/20 

Accountmanager II Negen 0/10/20 

Accountmanager III Tien 0/10/20 

Specialist Tien 0/10/20 

Regiomanager + Senior Salesmanager Pensioenen Elf 0/10/20 

Regiodirecteur Twaalf 0/10/20 

 

• Bij een score onder de 50% is de tgb 0% 

• Bij een score van 50% is de tgb 10% en bij een score van 100% bedraagt de tgb 20%. 

• Voor een score tussen 50% en 100% geldt een evenredig percentage en wel volgens de volgende 

formule: maximum% x score%/100 = tgb%. Voorbeeld: score is 80% dan is de tgb 20 x 80/100 = 

16%.  
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Tabel 2: Relatie percentage behaalde targets en percentage targetgerelateerde beloning  

% behaalde targets % tgb  

100% 20% 

>50% <100% %behaald/100 x 20% 

50% 10% 

< 50% 0% 

 

Compensatieafspraak targetgerelateerde beloning 

• Het gemiddelde aan de individuele buitendienstmedewerker uitgekeerde percentage tgb over de 

afgelopen 4 jaar (over 2010, 2011, 2012 en 2013) wordt voor zover dat meer is dan 20%, per 1 juli 

2014 per individu gecompenseerd in het vaste persoonlijk bruto maandsalaris. Daarbij geldt dat op dit 

gemiddelde boven 20% een afslag van 8,33% plaatsvindt voor de 13e maand. Deze compensatie leidt 

er toe dat de Relatieve Salaris Positie (RSP) van de individuele medewerker wordt verhoogd en tevens 

wordt voor de individuele medewerker met een RSP < 100, het maximaal te behalen RSP van 100 

verhoogd met deze compensatie.  

 

Over de periode januari 2014 tot en met juni 2014 is de huidige CAO Functie-indeling en 

beloningsstructuur Buitendienst ASR Nederland N.V. van toepassing. Dat betekent dat over die periode 

overeenkomstig de systematiek uit de huidige CAO de scores op de voor 2014 geformuleerde targets voor 

de targetgerelateerde beloning zullen worden vastgesteld. Uitbetaling van de bijbehorende 

targetgerelateerde beloning over 2014 vindt plaats in april 2015. 

 

Targetsetting voor tgb 

• Het uitgangspunt is dat de targets zo realistisch worden gesteld dat 90% van de 

buitendienstmedewerkers de targets, die voor de groep waartoe zij behoren zijn gesteld, kan halen.  

• In het geval dat minder dan 90% van de buitendienstmedewerkers van een bedrijfsonderdeel de targets 

heeft behaald, wordt door het management van de groep in gezamenlijk overleg vastgesteld: 

o of de targetsetting niet realistisch is geweest danwel  

o of dit voortvloeit uit niet beïnvloedbare externe omstandigheden danwel  

o of het een samenloop van interne en/of individuele gebeurtenissen betreft.  

Tevens vindt in deze situatie overleg plaats tussen a.s.r. en de vakorganisaties. In dat overleg wordt 

besproken wat de achtergronden hiervoor zijn en tot welke maatregelen dit leidt. 

 

 

5. Maand van de vakbond   
Afgesproken is dat de vakorganisaties een ‘maand van de vakbond’ bij a.s.r. mogen houden, waarin ze de 

ruimte krijgen om intern leden te werven door middel van flyeren en informatiebijeenkomsten.  

De vakbondscontributie voor medewerkers die in die maand lid worden, zal een jaar lang door a.s.r. 

worden betaald. Medewerkers die al lid zijn, kunnen dan in die maand hun jaarcontributie declareren bij 

a.s.r. 

 

 

6. Sociaal Plan ASR Nederland N.V.  
Het Sociaal Plan wordt met een jaar verlengd tot 1 januari 2016. Partijen zullen nog overleg voeren over 

de consequenties van de Wet werk en zekerheid en indien nodig de tekst van het Sociaal Plan zo spoedig 

mogelijk aanpassen na publicatie van deze wet in het Staatsblad. Het uitgangspunt van partijen is, dat 

gedurende het jaar 2015 de bepalingen uit het Sociaal Plan worden gehandhaafd zonder cumulatie met de 

transitievergoeding als gevolg van de Wet werk en zekerheid. 
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7. Overig 
Vakorganisaties en a.s.r. zullen de discussie over de rol van de vakorganisaties in het kader van het 

loongebouw van a.s.r. parkeren tot het moment dat a.s.r. een wijziging wil aanbrengen in het loongebouw. 
 

 

Utrecht, 30 juni 2014 
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