
 

   

 
 

Human Resources 

 

Memo 

 

 
Onderwerp: Samenvatting eindresultaat overleg ENCI CAO 

Beste Gijs/Sjef/René, 

 

Zoals afgesproken hierbij schriftelijk het eindresultaat van ons overleg zoals gisteren 

overeengekomen,  betreffende de verlenging van de ENCI-cao met de 2 varianten: 

 

Item Variant 1 Variant 2 

   

Looptijd 

CAO 

01/01/2014 tot 

01/01/2015 

01/01/2014 tot 

01/01/2015 

Cao-

verhoging 

0,0% 0,0% 

Flexitoeslag 1,0% 

Betaling december 2014 

Voorwaarde:  

in dienst 01/01/2014 én 01/12/2014 

1,0% 

Betaling december 2014 

Voorwaarde:  

in dienst 01/01/2014 én 01/12/2014 

Artikel 10 lid 

1b wordt:  

“zonder opzegging op de dag waarop de 
AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt.” 

 

“zonder opzegging op de dag waarop 
de AOW-gerechtigde leeftijd wordt 
bereikt.” 

   

Pensioen 

vanaf  

01-01-2015: 

  

   

VPL-regeling Toekenning van 80% van de op te 

bouwen rechten voor 2015 t/m 2020 in 

dec 2014 aan desbetreffende doelgroep 

Toekenning van 80% van de op te 

bouwen rechten voor 2015 t/m 2020 in 

dec 2014 aan desbetreffende doelgroep 

   

Toekomstige 

opbouw 

BPF Bouw tot geldend maximum 

Voor bedrag erboven tot fiscale maximum  

(€ 100 k): IDC (4% staffel). 

 

Inhoud en premieverdeling  

IDC (4% staffel) voor totale 

pensioensalaris tot fiscale maximum (€ 

100 k) 

 

 

Aan: Gijs Hompe (FNV Bondgenoten); 

Sjef Verheggen (De Unie); 

René Jongen (CNV Vakmensen) 

Van: Arian Verhagen 
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- cf. BPF Bouw tot geldend maximum;  

- voor IDC deel 1/3 WN en 2/3 WG 

premie, uit te drukken als % van de 

pensioengrondslag 

Premieverdeling 1/3 WN en 2/3 WG. 

Premie uit te drukken als % van de 

pensioengrondslag. Premie bevat 

tevens de desbetreffende opslagen 

(voor risicoverzekeringen.en kosten). 

Deze wordt definitief vastgesteld zodra 

de onderhandeling met de uitvoerder is 

afgesloten. Hierbij wordt de premie voor 

de werknemer gebaseerd op de 5-

jaarprognose van de bestands-

ontwikkeling en wordt voor een periode 

van 5 jaar als percentage vastgezet. 

Na 5 jaar wordt een nieuwe premie 

vastgesteld op basis van de verhouding 

1/3 WN en 2/3 WG. 

 

Franchise: € 13.449  

Volgt loonontwikkeling ENCI met 

ondergrens van toepassing zijnde 

fiscaal minimum 

   

Historisch 

opgebouwde 

rechten 

Via buy-out naar verzekeraar; nominale 

garantie 

Via buy-out naar verzekeraar; nominale 

vast bedrag.. 

Individuele keuze dit in te brengen in 

IDC voor zover uitvoerder deze 

mogelijkheid biedt 

   

Compensatie 

werkgever 

aan 

personeel in 

dienst 31-12-

2014 

0,5% bruto als aparte bruto component 

(geen onderdeel van maandinkomen). 

Te berekenen als % van pensioensalaris 

o.b.v. salaris dec-2014.  

Dit bedrag wordt nominaal gefixeerd en in 

12 maandelijkse termijnen in bruto 

betaling op aparte component toegepast. 

6,5% bruto als aparte bruto component 

(geen onderdeel van maandinkomen). 

Te berekenen als % van pensioen-

salaris o.b.v. salaris dec-2014. 

Dit bedrag wordt nominaal vastgesteld 

en in 12 maandelijkse termijnen in bruto 

betaling op aparte component 

toegepast. Het desbetreffende bedrag 

wordt verhoogd met de collectieve 

structurele loonsverhoging volgens de 

ENCI cao. 

 

Er is nog geen duidelijkheid over de regeling BPF Bouw en daarbij geldende voorwaarden voor het 

jaar 2015. Tevens zijn de definitieve premies (incl. kostenopslagen) voor de IDC nog niet bekend. 

Vooralsnog zijn de verwachtingen als volgt meegenomen in het overleg: 

 
Variant 1:  

Toekomstige opbouw bij BPF Bouw + IDC (4% staffel) voor bedrage boven pensioenmaximum 

We zijn vooralsnog in de besprekingen uitgegaan van de volgende inschattingen:: 

 

Bpf Bouw deel:  

- Maximum pensioensalaris van € 55.354 

- Franchise van € 13.449 

- Premie werknemer: 7,27% van de pensioengrondslag (1/3 deel) 



 

 3/3  

- Premie werkgever: 14,53% van de pensioengrondslag (2/3 deel) 

 

IDC deel (voor pensioensalarisdeel tussen € 55.354 en € 100.000): 

- Premie werknemer: 5,9% van de pensioengrondslag (1/3 deel) 

- Premie werkgever: 11,7% van de pensioengrondslag (2/3 deel) 

- Voor dit deel geldt dat pensioensalaris = pensioengrondslag 

 
Variant 2: 

Toekomstige opbouw IDC (4% staffel) 

- Maximum pensioensalaris van € 100.000 

- Franchise van € 13.449 

- Premie werknemer: 5,4% van de pensioengrondslag (1/3 deel) 

- Premie werkgever: 10,8% van de pensioengrondslag (2/3 deel) 

 

Binnen de gegeven omstandigheden is het oordeel dat variant 2 het beste pakket biedt. In bijgaande 

besluitenlijst is deze variant dan ook nader uitgewerkt. 

 

Graag ontvang ik zoals besproken uiterlijk 14 november a.s. de bevestiging dat sprake is van een 

definitief akkoord. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 
Arian Verhagen 

Human Resources Manager NL 

 

 

 

 

 

 


