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Onderhandelingsresultaat PGGM CAO 1 januari 2016 - 1 januari 2018 
 
PGGM en de vakbonden FNV, De Unie en CNV Vakmensen hebben 4 januari 2016 een 
onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe CAO PGGM. 
 

1. Looptijd 
De cao kent een looptijd van 24 maanden te weten van 1 januari 2016 tot 1 januari 2018. 
 

2. Duurzame inzetbaarheid 
In de cao wordt de volgende tekst opgenomen: PGGM hecht aan de persoonlijke ontwikkeling en 
groei van haar medewerkers, gericht op duurzame inzetbaarheid. Bij duurzame inzetbaarheid 
hebben we aandacht voor competente, gezonde en gemotiveerde medewerkers. Medewerkers 
worden in de gelegenheid gesteld eens in de drie jaar een loopbaanadvies te vragen. Hiervoor is het 
Career Center van PGGM beschikbaar, maar op verzoek van de medewerker kan ook gekozen 
worden voor een externe loopbaanadviseur. 
Samen met de vakorganisaties zal in 2016 een campagne worden georganiseerd over duurzame 
inzetbaarheid. 
In 2016 wordt het mogelijk gemaakt dat medewerkers fiscaal vriendelijk een meeneembaar 
opleidingsbudget kunnen opbouwen, dat gefinancierd kan worden uit (senior) p-budget en/of 
transitievergoedingen. Als de medewerker hiervoor kiest, zullen deze budgetten worden 
ondergebracht bij een door PGGM aan te wijzen en door de fiscus hiervoor goedgekeurde 
organisatie. 
(preambule en cao hoofdstuk 10) 
 

3. Participatiewet en MIP 
In de cao wordt opgenomen dat PGGM in 2016 en 2017 doorgaat met het MIP-programma. MIP 
staat voor Make it Possible. Het doel van het MIP-programma is om mensen die een afstand tot de 
arbeidsmarkt hebben de kans te geven deze afstand te verkleinen door werkervaring op te doen. 
PGGM gelooft dat werkervaring de opmaat kan zijn voor een betere toekomst. Het is voor de 
deelnemers aan het MIP-programma niet alleen een (mogelijk hernieuwde) kennismaking met 
werken, maar geeft ze ook zelfvertrouwen en biedt ze een kans om vakinhoudelijke kennis op te 
doen. Werk levert tenslotte een zeer belangrijke bijdrage aan iemands eigenwaarde. PGGM streeft 
naar 16 werkervaringsplaatsen  in 2016 en 20 in 2017. Daarnaast streeft PGGM er naar om 
deelnemers aan het MIP-programma en andere mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, 
zoals bedoeld in de Participatiewet, op reguliere banen in te zetten. 
(cao preambule) 
 

4. Loonparagraaf  
Per 1-1-2016 worden de salarisschalen structureel verhoogd met 1% en per 1-7-2017 nogmaals met 
1%. In oktober 2016 en in oktober 2017 zal een eenmalige uitkering plaatsvinden van 0,5% van 
twaalf keer het maandsalaris van oktober. Deze uitkeringen gaan ten laste van de 
werkkostenregeling. Dit betekent dat er geen loonheffing en premies op worden ingehouden: bruto 
is netto. Daarnaast zal op 1-10-2017 nogmaals een eenmalige uitkering plaatsvinden van 0,5% bruto 
van twaalf keer het maandsalaris van oktober. Deze gaat niet ten laste van de werkkostenregeling en 
kent dus wel inhouding van loonheffing en premies. 
De salarisgroeitabel voor de medewerkers die vallen onder het beloningsbeleid van de Asset 
Managementmarkt zal worden aangepast, zodat de leidinggevenden meer kunnen differentiëren bij 
het toekennen van jaarlijkse stijgingen.  



 

2 
 

De nieuwe tabel ziet er als volgt uit: 

Beoordelings-
score 

RSP 50<70 RSP 70<90 RSP 
90<100 

RSP 100<110 RSP 110<120 

5 4-14 4-16 4-14 4-12 4-10 

4 3-10 3-14 3-12 3-10 - 

3 2-8 2-10 2-8 - - 

2 0-6 0-4 - - - 

1 - - - - - 

(cao hoofdstuk 4 artikel 1) 
 

5. Derde ww-jaar 
In de cao wordt de volgende tekst opgenomen: 
Cao-partijen hebben zich gecommitteerd afspraken te maken over reparatie van het derde ww-jaar. 
Gedurende de looptijd van deze cao zal daar door partijen een aparte afspraak gemaakt worden 
zodra er duidelijkheid is over de nationale uitvoering daarvan en partijen overeenstemming hebben 
bereikt over de verdeling van de premielast. 
(cao preambule) 
 

6. Rentetegemoetkomingsregeling 
De rentetegemoetkomingsregeling geldt op dit moment voor hypotheken die zijn afgesloten bij 
Centraal Beheer Achmea. Vanaf 2016 zal deze gaan gelden voor hypotheken die zijn afgesloten bij 
Attens Hypotheken. In de cao zal worden opgenomen dat de regeling geldt voor een door het EC aan 
te wijzen hypotheekaanbieder. De rentetegemoetkomingsregeling blijft ook van toepassing op 
hypotheken die afgesloten zijn bij Centraal Beheer Achmea voor 1-2-2016. 
(cao hoofdstuk 9 artikel 11) 
 

7. Vakbondscontributie 
PGGM zal in 2016 en 2017 de vakbondscontributie over 2016 en 2017 van de leden van de 
vakorganisaties waarmee de cao is afgesloten, vergoeden. De leden van de vakbonden kunnen deze 
bedragen in 2016 en 2017 bij PGGM declareren. 
(cao hoofdstuk 1 artikel 6) 
 

8. Terugbetalingsregeling studiekosten 
De terugbetalingsregeling die geldt voor studies uit de categorie B, gaat ook gelden voor studies uit 
de categorie A, voor zover de kosten van die studie meer bedragen dan € 10.000 (en alleen voor het 
meerdere). 
(cao hoofdstuk bijlage 8) 
 

9. Studies in 2016 
Met de vakorganisaties is afgesproken in 2016 de volgende gezamenlijke studies te verrichten: 

 Er zal een dag worden georganiseerd rond het thema ‘werkdruk’. 

 Er zal worden onderzocht of er in het kader van de Participatiewet verbinding kan worden 
gemaakt met het onderdeel ‘Dynamiek op de arbeidsmarkt’ van de Maatschappelijke 
agenda van PGGM. 

 
10. Aanpassingen in cao-tekst 

De cao zal worden aangepast naar aanleiding van de gemaakte afspraken. Daarnaast is er nog een 
aantal andere tekstuele aanpassingen.  
De belangrijkste daarvan zijn: 
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 de proeftijd bij het aangaan van nieuwe arbeidsovereenkomsten zal in overeenstemming 
worden gebracht met de bepalingen uit de Wet Werk en Zekerheid (cao hoofdstuk 2 artikel 
1) 

 de tekst van de garantieregeling wordt uit de cao gehaald.  De vijf medewerkers die nog 
onder deze regeling vallen, worden met een persoonlijke brief verzekerd van de 
doorwerking van de regeling (hoofdstuk 4 artikel 1) 

 indien medewerkers voor de datum van de uitdiensttreding worden vrijgesteld van werk, 
worden de vakantie-uren en de uren (senior) p-budget die over die periode van vrijstelling 
worden opgebouwd, geacht te zijn opgenomen (cao hoofdstuk 5 artikel 2 en hoofdstuk 10 
artikel 4) 

 indien een medewerker recht heeft op mobiliteitsbudget B en kiest voor leasecompensatie, 
dan wordt deze compensatie berekend naar rato van het percentage dienstverband, indien 
dat een dienstverband betreft 50% of minder (cao hoofdstuk 9 artikel 1) 

 indien een medewerker gebruik wil maken van levensloop en de medewerker kiest ervoor 
om tijdens de periode van levensloop de pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten, dan 
vergoedt PGGM alleen nog het werkgeversdeel van de pensioenpremie. Het 
werknemersdeel is voor rekening van de medewerker. (cao hoofdstuk 9 artikel 9) 

 het artikel over de werkgeversbijdrage PGGM aanvullende producten vervalt. PGGM voert 
deze producten niet meer. (cao hoofdstuk 9 artikel 10) 


