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Onderhandelingsresultaat CAO voor werknemers in Nederland van Equens 

SE van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018, dat positief aan de 

leden wordt voorgelegd 
 
 
OVERWEGENDE,  
 
 dat Equens zich in een moeilijke financiële situatie bevindt en dat er drastische 

maatregelen noodzakelijk zijn om deze situatie te verbeteren 
 
 dat Equens zich hierbij realiseert zich dat onderstaande met de vakorganisaties overeen-

gekomen maatregelen ingrijpende consequenties hebben voor haar werknemers 
 

 dat gelet op de uiterst precaire situatie waarin zij verkeert, Equens deze maatregelen 
echter onvermijdelijk acht 

 
 dat Equens ook bij de werknemers in haar andere Europese vestigingen in vergelijkbare 

mate zal ingrijpen in het arbeidsvoorwaardenpakket; de aard van de maatregelen zal van 
land tot land verschillen, afhankelijk van de lokale wet- en regelgeving 

 
 

ZIJN PARTIJEN BIJ DE CAO ONDERSTAANDE OVEREENGEKOMEN: 
 
 
Looptijd 
 

De looptijd van de CAO voor werknemers in Nederland van Equens SE is van 1 januari 2014 
tot en met 31 december 2018. 

 
Salaris en Sociaal Begeleidingsplan 
 
Gezien de noodzakelijke kostenbesparingen zullen de salarissen en de salarisschalen in 2014, 
2015 en 2016 niet worden verhoogd. De in de artikelen D.1.6.1 tot en met D.1.6.4 van de 
Equens CAO genoemde doorgroei in de salarisschaal blijft van toepassing. 
 

Per 1 januari 2017 en per 1 januari 2018 worden de salarissen en de salarisschalen met 2,5% 
verhoogd.  
 
Het bevriezen van de lonen in de jaren 2014, 2015 en 2016 is ook van toepassing op 
medewerkers op wie de CAO niet van toepassing is. 

 

Rekening houdend met de op korte termijn inwerking tredende Wet Werk en Zekerheid – met 
de daarin genoemde transitievergoeding – zijn partijen overeengekomen dat het vigerende 
Sociaal Begeleidingsplan ongewijzigd wordt verlengd tot 1 januari 2020, behoudens de 
onderstaande aanpassingen, welke in een addendum op het vigerende Sociaal 
Begeleidingsplan zullen worden vastgelegd. 
 
Gelet op het verwachte grote aantal boventalligen wordt in artikel E.1 van het Sociaal 

Begeleidingsplan vermeld dat de boventallige slechts kan kiezen voor begeleiding door de 
interne outplacement consulent indien daartoe binnen Equens voldoende capaciteit bestaat. 
De keuze voor de externe outplacement organisatie kan altijd worden gemaakt. 
 
Equens garandeert dat de waarde van het SBP gedurende deze periode gehandhaafd blijft, 

ondanks de invoering van de Wet Werk & Zekerheid. Dit betekent dat de boventallige 
medewerker geen andere vergoeding zal ontvangen dan genoemd in het SBP. De toekomstige 

transitievergoeding wordt geacht in de compensaties van het SBP te zijn begrepen. 
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Per 1 januari 2016 vindt een belangrijke wijziging plaats in de WW die mogelijk negatieve 
gevolgen kan hebben voor de duur van de WW-uitkering per individuele medewerker. 
Teneinde deze gevolgen enigszins te beperken zijn partijen overeengekomen dat de 
outplacement periode van de boventallige medewerkers die per 1 januari 2015 starten met 

hun outplacement periode van 12 maanden uiterlijk eindigt per 1 december 2015. Conform 
artikel C.5 van het Sociaal Begeleidingsplan eindigt de arbeidsovereenkomst alsdan per 1 
december 2015, waarbij de vertrekpremie alleen voor deze groep wordt verminderd met 3 
maandinkomens (normaal zou dit 4 zijn).   
 
Voor medewerkers die tussen 1 januari 2016 en 31 december 2019 boventallig worden ten 
gevolge van het Equens Transformation Program zal Equens achteraf beoordelen of er voor 

een individuele medewerker nadeel is ontstaan ten opzichte van de situatie van voor 1 januari 
2016 ten aanzien van uitsluitend de duur van zijn WW-uitkering (derde WW jaar). Indien de 

medewerker na het eindigen van zijn WW-uitkering aantoont dat hij in de WW-regelgeving van 
voor 1 januari 2016 recht zou hebben gehad op een WW-uitkering met een langere 
uitkeringsperiode, dan zal Equens dit verschil achteraf compenseren. 
 

Eventuele overige negatieve gevolgen van de gewijzigde WW-wetgeving – zoals bijvoorbeeld 
met betrekking tot de wijzigingen inzake passende arbeid - vallen buiten deze 
compensatieregeling. 
Door de uitkeringsinstantie opgelegde individuele korting van de hoogte of duur van de 
uitkering vallen eveneens te allen tijde buiten deze compensatieregeling. 
 
Partijen zullen in januari 2015 de verlenging van het Sociaal Begeleidingsplan tot 1 januari 

2020 formeel bekrachtigen.  
 
WW per 2016 

 
Na het SER-advies “Rol sociale partners bij toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur bij WW en 
inrichting WW” en nadat het STAR-advies aan sociale partners met betrekking tot de reparatie 
van de WW in de CAO is afgerond,  zullen Cao-partijen, met inachtneming van deze adviezen 

en de brief van de STAR van 24 december 2013, overleg voeren om inhoudelijke afspraken te 
maken over een private aanvullende WW-verzekering waarmee de huidige hoogte en duur van 
de wettelijke WW-uitkering worden gehandhaafd. Zo nodig wordt de CAO opengebroken. 
 
Pensioenpremie 
 

Partijen zijn hierbij overeengekomen dat vanaf 1 januari 2020 de totaal aan het Pensioenfonds 
af te dragen premie voor 1/3 deel door de werknemers wordt gedragen en voor 2/3 deel door 
Equens. De premie zal voortaan worden uitgedrukt in een percentage van de pensioen-

grondslag. 
 
In de tabel is uitgegaan van een fictieve totaalpremie van 25,95% van de pensioengrondslag 
(zijnde 21% van het pensioengevend inkomen). Ten gevolge van de wijzigingen in de fiscale 

wetgeving ligt een lichte daling van de aan het Pensioenfonds verschuldigde pensioenpremie in 
de lijn der verwachting. De uiteindelijke vereiste premie wordt echter actuarieel vastgesteld en 
zou ook lager of hoger kunnen uitkomen. Aangezien er een vaste premie van de 
pensioengrondslagsom wordt overeengekomen en gelet op de reeds geldende afspraken, zal 
een eventuele hogere actuarieel vereiste premie tijdelijk kunnen leiden tot een lagere 
pensioenopbouw (als de rente bijvoorbeeld laag is). Als het jaar erna de actuarieel benodigde 
premie wel past binnen de overeengekomen vaste premie, kan het maximale 

opbouwpercentage weer gehanteerd worden. 
 
Uitgaande van de veronderstelde 25,95%, stijgt de werknemerspremie in de tabel 

percentagegewijs per jaar totdat een 1/3 werknemer en 2/3 werkgever pensioenpremie-
verdeling in 2020 is bereikt. Met de introductie van de 1/3 – 2/3 verdeling zal het thans 
geldende maximum percentage van 5% voor het werknemersdeel van de pensioenpremie 

stijgen. Uitgaande van de veronderstelde 25,95% stijgt dit percentage van 5% naar 8,65%.  
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Werknemersbijdrage 
in % van de 
pensioengrondslag 

2014 2,00% 

2015 2,00% 

2016 2,00% 

2017 5,25% 

2018 6,50% 

2019 7,75% 

2020 8,65% 
 
 
Aandeelhouders 

 
De aandeelhouder voelt zich mede verantwoordelijk voor Equens en zal Equens ten volle 
steunen. Conform de door de heer E. Dralans, voorzitter Supervisory Board Equens, op 13 
augustus 2014 aan de vakorganisaties gedane toezegging, zal hij in overleg met de 
Supervisory Board en de aandeelhouders op korte termijn een verklaring opstellen over de rol 
van de aandeelhouders. De heer Dralans heeft hiertoe op 16 september 2014 een speciale 
bijeenkomst belegd. De vakorganisaties zullen hierna zo spoedig mogelijk worden 

geïnformeerd. Verder zal de heer Dralans medio oktober 2014 de medewerkers tijdens een 
personeelsbijeenkomst informeren over de bijdrage van de aandeelhouders. 
 
Beoordelingstoeslag 
 
De variabele beoordelingstoeslag (artikel D.4 CAO) wordt met ingang van 1 januari 2015 

vervangen door een vaste jaarlijkse pensioengevende looncomponent van 9% van het in het 
voorafgaande kalenderjaar verdiende functiesalaris (zijnde 60% van het maximum haalbare 
percentage). Deze vaste jaarlijkse looncomponent wordt jaarlijks in de maand januari 
uitbetaald, voor het eerst in januari 2016. 
 
De variabele beoordelingstoeslag (artikel D.4 CAO) met betrekking tot het beoordelingsjaar 
2014 wordt voor de laatste maal uitbetaald in de maand januari 2015. 

 
Partijen bij de CAO hebben afgesproken dat deze systematiek (60% van het maximum 
haalbare percentage) ook toegepast zal worden op alle medewerkers op wie de CAO niet van 
toepassing is.  
 
Vrijwillig vertrekregeling 
 

Equens is bereid gericht – indien doelmatig – een vrijwillig vertrekregeling in te stellen. De 
bepalingen uit artikel C.8 van het vigerende Sociaal Begeleidingsplan zijn van toepassing. 
 
Vacaturestop en pre-mobiliteit 
 
Equens heeft reeds een algehele vacaturestop afgekondigd. De huidige openstaande vacatures 

zijn alle geschrapt. Toekomstige eventuele vacatures dienen door de voltallige BoD te worden 

goedgekeurd en zullen te allen tijde eerst aan boventallige medewerkers worden voorgelegd. 
 
Vanaf het moment dat een adviesaanvraag bij de Ondernemingsraad is ingediend, kan een 
hierbij betrokken voorgenomen boventallige medewerker in het kader van zijn pre-mobiliteit 
een loopbaangesprek aanvragen bij de interne career coach om inzicht te krijgen in zijn 
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inzetbaarheid op de externe arbeidsmarkt. Hiertoe kunnen indien nodig passende 
scholingsmaatregelen worden ingezet. 
 
Externen 

 
Het beleid van Equens is er op gericht om het personeelsbestand maximaal voor 10% uit 
externen te laten bestaan. 
 
CAO/Buiten CAO 
 
De medewerkers van PaySquare in NL (met uitzondering van het hoger management) worden 

formeel onder de werkingssfeer van de Equens CAO gebracht. 
 

De remuneratie van de BoD wordt door de Remuneratiecommissie vastgesteld conform het in 
de Wft opgenomen beloningsbeleid.  
 
Werkgelegenheid 

 
Geïnsourcete activiteiten zullen indien mogelijk plaatsvinden in het land waar geprocessed 
wordt. Indien hiervan wordt afgeweken, dan zal Equens de Ondernemingsraad hiervan op de 
hoogte brengen. 
 
Equens heeft op dit moment geen intentie om huidige werkzaamheden in Nederland te 
verplaatsen naar andere Equens locaties, anders dan de werkzaamheden die mogelijk worden 

verplaatst op grond van de reeds aangekondigde maatregelen. 
 
Bonus   

 
Alle medewerkers die onder de werkingssfeer van de Equens CAO vallen ontvangen een 
eenmalige bruto uitkering van € 1.000,- (uitgaande van een 36-urige werkweek, parttimers 
naar rato), indien de beoogde EBIT doelstelling over het boekjaar 2018 is behaald.  

 
De beoogde EBIT doelstelling wordt gesteld als 100%. Indien het resultaat hoger of lager is 
dan 100%, dan ontvangt de medewerker deze uitkering naar rato met een ondergrens van 
75%. Indien het resultaat lager is dan 75%, dan ontvangt de medewerker geen uitkering. 
Voor iedere procent gerealiseerde hogere EBIT dan de beoogde EBIT doelstelling wordt de 
bonus verhoogd met 2,5% tot een maximum uitkering van € 1500,-. 

 
Partijen zijn het bovenstaande overeengekomen op 9 september 2014. 
 

 
Equens SE,    FNV Bondgenoten, De Unie, 
 
 

 
M. Steinbach    R. Smeets  H. de Jong 
 
 
Equens SE    FNV Bondgenoten, 
 
 

A.H.P.M. van der Steen   Y. Said 


