
Gemaakte afspraken (principeakkoord) 

 

Looptijd Cao 

 De Cao heeft een looptijd van 1 januari 2015 tot 1 april 2016. 

 

Structurele Cao-verhoging 

 Per 1 januari 2015 worden de Cao-lonen verhoogd met 1% 

 Per 1 oktober 2015 worden de Cao-lonen verhoogd met 0,5% 

 

Pensioenregeling  

Per 1 januari 2015 wordt in verband met het verhogen van de pensioenleeftijd het wettelijke 

fiscale kader aangepast waardoor het maximale opbouwpercentage wordt verlaagd van 2,15% 

naar 1,875% per jaar. In het kader van deze wettelijk ingegeven wijziging waardoor de maximale 

pensioenopbouw wordt verlaagd, zijn we het volgende overeengekomen: 

o De franchise (het bedrag waarover geen pensioen wordt opgebouwd) wordt per 1 

januari 2015 verlaagd van € 13.449,- (franchise 2014) naar € 12.642,-. Dit betekent 

dat over een groter deel van het salaris pensioenopbouw plaatsvindt. 

o De huidige bijdrage van 16% van de salarissom (8% werkgever en 8% werknemers) 

wordt verlaagd naar 14,75%. Uitgangspunt bij deze verlaging is dat de 

werkgeverslast ongewijzigd blijft en de werknemersbijdrage wordt verlaagd van 8% 

naar 7,05%. De bijdrage van werkgeverszijde wordt 7,7% van de salarissom. Door de 

lagere werknemersbijdrage heeft de werkgever immers hogere lasten omdat over 

meer salaris premieafdracht moet plaatsvinden. Met een bijdrage van 7,7%  in 

combinatie met de  hogere werkgeverslasten, zijn de kosten voor ArboNed hetzelfde. 

Omdat de regeling van NN als beschikbare premieregeling inpasbaar is in de nieuwe fiscale 

kaders van 2015, hoeft deze regeling niet te worden aangepast en blijft deze ongewijzigd ten 

opzichte van 2014.  

 

Seniorenregeling 

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de leeftijd waarop je kunt deelnemen aan de 

seniorenregeling verhoogd naar 60 jaar. Als overgangsregeling geldt voor medewerkers die in 

2015 58 of 59 jaar zijn en na 31 december 2014 verzoeken gebruik te willen maken van de 

seniorenregeling, dat zij de werktijd kunnen terugbrengen naar 80% van het gemiddelde 

arbeidspercentage over de afgelopen 2 jaar, met behoud van 87,8% van hun salaris. 

 

Reparatie opbouw en duur WW 

Partijen zullen, als de adviezen van de SER en Stichting van de Arbeid beschikbaar zijn, tijdens 

de looptijd van de Cao met elkaar in overleg treden om invulling te geven aan de afspraken uit het 

sociaal akkoord van april 2013 met betrekking tot de opbouw en duur van de WW. De adviezen 

van de SER en STAR zijn daarbij richtinggevend voor het overleg. 

 

Mantelzorg 

Partijen zijn overeengekomen dat gedurende de looptijd van de Cao binnen ArboNed een scan 

wordt uitgevoerd om na te gaan hoe binnen de organisatie met mantelzorg wordt omgegaan en 

dit door medewerkers wordt beleefd. Afhankelijk van de uitkomst van deze scan zal besproken 

worden of aanvullend beleid nodig is. 

 


