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Afgelopen weken hebben vakbond De Unie en ABAB driemaal constructief overleg gevoerd inzake de CAO 
2012. 
 
Partijen hebben uitgebreid met elkaar gesproken over de gevolgen van de zwakke economische situatie in 
Nederland. Specifiek is hierbij uiteraard ingezoomd op de gevolgen van het veranderde economische klimaat 
voor de accountancy branche. Naast de toenemende prijsdruk, de teruglopende omzet en de dalende 
koopkracht, is ook het onderwerp pensioenen (pensioenakkoord) aan de orde geweest. Partijen hebben deze 
onderwerpen benaderd vanuit een lange termijn perspectief, waarbij de continuïteit van ABAB als 
aantrekkelijke én gezonde werkgever voorop heeft gestaan.      
 
Partijen zijn het volgende overeengekomen:  
 
Looptijd (artikel 1 lid 1):  
Partijen zijn voornemens een looptijd van één kalenderjaar overeen te komen (01-01-2012 
t/m 31-12-2012); 
 
Periodiek overleg: 
Partijen hebben afgesproken om 2 keer per jaar tussentijds overleg te voeren inzake onderwerpen die op dat 
moment relevant zijn. Deze tussentijdse overleggen zullen plaatsvinden in de maanden april en september. 
Doel van deze overleggen is om tussentijds kennis, informatie en ervaringen over relevante onderwerpen te 
delen.     
 
Benefit shop (artikel 1 lid 7):   
ABAB heeft De Unie geïnformeerd over het feit dat, als gevolg van gewijzigde wetgeving, de spaarloon- en de 
levensloopregeling per 2012 uit de benefit shop zullen verdwijnen.  
 
Net als in 2011 zal ook voor 2012 de mogelijkheid blijven bestaan om de zogenaamde flexrechten binnen de 
benefit shop aan te wenden voor de aankoop van maximaal 5 vakantiedagen. 
 
Vakantie-uren (artikel 3 lid 6); 
Per 1 januari 2012 wordt de vakantiewetgeving aangepast. De aanpassing is tweeledig en behelst: 

- A: een aanpassing van de vervaltermijn voor wettelijke vakantiedagen; 
- B: een aanpassing van de wettelijke vakantiedagen opbouw tijdens ziekte. 
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Ad A: Vanaf 1 januari 2012 vervallen de wettelijke vakantiedagen  (op full time basis 20) na 6 maanden in het 
daarop volgende kalenderjaar. De wet sluit echter niet uit dat werkgevers en werknemers hierover in CAO 
verband andere afspraken maken.  
 
Partijen zijn overeengekomen om artikel 6 lid e-f te continueren. Deze komt er in het kort op neer dat indien 
een medewerker, na toestemming van de leidinggevende, meer dan 40 vakantie-uren meeneemt naar een 
volgend jaar, deze via de Benefit shop dienen te worden omgezet in bestedingsruimte of indien dit niet 
mogelijk is alsnog dienen te worden opgenomen voor 1 september van het nieuwe kalenderjaar. Indien de 
medewerker van géén van beide opties gebruik maakt, is de werkgever bevoegd deze overgebleven vakantie-
uren vast te stellen. 
 
Ad B: Inzake punt B (de opbouw tijdens ziekte) is er geen mogelijkheid om bij CAO van de nieuwe wet af te 
wijken. De aanvullende arbeidsvoorwaarden zullen dus op dit punt aangepast worden (aanvullende AV, 13.3). 
Vanaf 1 januari 2012 bouwen zieke medewerkers over de wettelijke dagen dus vakantie op gedurende hun 
gehele ziekteperiode (als zijnde arbeidsgeschikt). Uiteraard wordt genoten vakantie gedurende die periode ook 
geheel van het tegoed afgeschreven.    
 
Ter zake de bovenwettelijke vakantie-uren blijft het oude regime gelden. Dit houdt in dat de bovenwettelijke 
vakantie-uren in geval van arbeidsongeschiktheid alleen worden opgebouwd over de laatste 6 maanden en dat 
de verjaringstermijn 5 jaar blijft.  
 
  
Het nieuwe werken/ thuiswerken (artikel 3 lid 13): 
ABAB en De Unie zullen de huidige tekst van dit artikel ook voor het jaar 2012 handhaven. Deze luidt dan als 
volgt: ABAB en De Unie onderkennen dat thuiswerken steeds vaker voorkomt in de maatschappij. ABAB zal 
ook in 2012, indien gewenst, op individueel niveau initiatieven van medewerkers op het gebied van 
thuiswerken ondersteunen. 
 
Tevens hebben partijen afgesproken dat het onderwerp “het nieuwe werken” terug zal komen in één van de 
tussentijdse periodieke overleggen (zie tweede punt). Dit om recente kennis en ervaringen op het gebied van 
het nieuwe werken met elkaar te delen en om zodoende, indien gewenst, tijdig in te kunnen spelen op nieuwe 
ontwikkelingen. 
 
Mantelzorg:   
 
Partijen zijn overeengekomen dat op basis van de door ABAB aangegeven positieve grondhouding ten 
opzichte van mantelzorg, CAO afspraken in deze (vooralsnog) niet noodzakelijk zijn. Hierbij wordt tevens 
verwezen naar reeds bestaande verlofvormen als (kortdurend) zorgverlof en onbetaald verlof om sociaal-
medische redenen. 
 
Loonruimte: 
Partijen hebben gesproken over de totale loonruimte (alle beloningscomponenten) voor 2012. Hierbij is met 
name het volgende aan de orde geweest: 
   

- het SRA adviseert haar leden een collectieve loonsverhoging van 1,1%. ABAB neemt dit advies over. 
In haar onderbouwing heeft het SRA aangegeven de huidige economische crisis zeer zwaar te laten 
meewegen. Het SRA omschrijft 2012 als een onzeker jaar. Hierbij gaat zij uit van (verdere) omzet- en 
winstdaling voor de SRA kantoren. Tevens signaleert het SRA een toenemende concurrentiestrijd 
waarbij tarieven onder druk komen te staan, werkgelegenheid afneemt en klanten nog kritischer 
worden.  

- daarenboven kent ABAB, op basis van de HAY systematiek, tevens individuele loonsverhoging toe 
aan medewerkers. De hoogte van deze individuele verhoging is afhankelijk van de beoordeling en van 
de relatieve salarispositie (RSP) van de medewerker; 

- de 100% RSP van alle salarisschalen is conform de HAY-systematiek per 2011 geïndexeerd met 
1,5%. Dit betekent dat alle medewerkers reeds in deze salarisronde 1,5% meer ruimte hebben in hun 
schaal om “door te groeien”; 
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- ABAB kent ook over 2011 een winstdeling toe aan haar medewerkers conform de 
winstdelingsregeling. Een voorschot wordt, reeds uitbetaald in de maand december. Het voorschot 
bedraagt voor de schalen A-F € 900,= en voor de schalen G en hoger € 1.800,= (voor diegenen die in 
de winstdelingsregeling vallen);      

- de aanvangsalarissen blijven voor dit jaar ongewijzigd; 
- de leasenorm wordt per 1 januari 2012 geïndexeerd met 1% voor contracten die na die datum worden 

afgesloten.  
 
 
De Unie heeft in deze gesprekken meer inzicht gekregen in doel en uitvoering betreffende winstdelingsregeling 
en HAY systematiek. Hierbij heeft ABAB met betrekking tot de winstdelingsregeling aangegeven niet 
voornemens te zijn deze in vorm of inhoud te wijzigen ten opzichte van de vaste beloningscomponent.  
 
Partijen hebben geconstateerd dat de genoemde beloningscomponenten in samenhang een dusdanige 
loonruimte creëren voor 2012 die enerzijds recht doet aan de inspanningen van de medewerkers en anderzijds 
rekening houdt met de door het SRA omschreven economische onzekerheden en terugval. Partijen hopen dat 
met deze loonruimte ABAB ook in 2012 en volgende jaren een aantrekkelijke én gezonde werkgever kan 
blijven. 
 
Gedifferentieerde WGA-premie (artikel 9 lid 8): 
ABAB heeft De Unie geïnformeerd over het feit dat zij er niet voor gekozen heeft om per 01-01-2012 eigen 
risicodrager te worden in het kader van de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten). ABAB 
blijft in dit kader dus aangesloten bij het UWV. 
 
ABAB heeft De Unie tevens laten weten dat de gedifferentieerde WGA premie voor 2012 licht zal dalen. 
 
Pensioenreglement (artikel 7):          
ABAB en De Unie hebben in grote lijnen gesproken over de te verwachten veranderingen in het 
pensioenstelsel.  
 
Interpolis zal in dit kader in 2012 met een nieuw pensioenvoorstel komen dat beter aansluit bij de huidige 
ontwikkelingen. Tot die tijd zijn er inzake het huidige pensioenreglement geen wijzigingen door te voeren. 
 
Partijen hebben afgesproken om het onderwerp pensioen in het tussentijdse periodieke overleg op de agenda 
te zetten.       
 
Voorzieningen Zorgverzekeringswet (artikel 9, lid 1);    
ABAB heeft De Unie op de hoogte gebracht van de stijging van de nominale premie voor de basisverzekering 
met 3,17% naar € 98,10. Het eigen risico zal conform de overheidsbepalingen in 2012 stijgen met 29,4% naar 
€ 220,=.  
 
Ondanks een dalend deelnemersvolume (ABAB neemt deel in SRA verband), heeft ABAB gerealiseerd dat de  
kortingspercentages van het collectieve contract gelijk zullen blijven aan die van 2011. 
 
Persoonsgebonden Opleidingsbudget: 
Partijen hebben het huidige scholings- en cursus systeem besproken en geconstateerd dat er nu reeds een 
aanzienlijke vrijheid is voor de individuele medewerker om scholingsbehoeften gerealiseerd te krijgen. ABAB 
ziet geen aanwijzingen dat een persoonsgebonden opleidingsbudget/ persoonlijke scholingsrekening hieraan 
een extra positieve impuls zal geven.  
 
Partijen hebben zoals afgesproken in het CAO overleg vorig jaar, tevens de opvolging van de 
loopbaanadviezen welke uit de LBP loopbaanscans voortkomen geëvalueerd.  
 
Uit deze evaluatie valt te constateren dat in 2011 ca. 40% van de totale groep LBP deelnemers, bestond uit 
medewerkers die in één van de voorgaande jaren de loopbaanscan hadden doorlopen en vervolgens in 2011  
aanvullende coaching kregen. Deze aanvullende coaching was dan de opvolging van het loopbaanscan advies 
en gericht op de bevordering van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. 
Partijen hebben geconcludeerd dat dit een zeer bevredigend percentage is dat geheel voldoet aan de wensen 
in dit kader.  
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Leeftijdbewust personeelsbeleid/ LBP (artikel 10):         
ABAB heeft met De Unie afgesproken dat zij vanaf januari 2012 een nieuwe faciliteit gaat toevoegen aan LBP, 
namelijk groepscoaching (voor medewerkers > 40 of > 5 jaren in dienst).  
Groepscoaching is met name geschikt voor medewerkers die primair behoefte hebben aan persoonlijke 
ontwikkeling in de huidige functie, daar waar de loopbaanscan met name helpt meer inzicht te krijgen op de 
totale loopbaan (huidige én mogelijk toekomstige functie). 
 
In de groepscoaching, waar ook niet ABAB medewerkers aan deelnemen,  kunnen (praktijk)ervaringen en 
kennis worden gedeeld hetgeen het groeiproces versneld.         
 
Partijen zijn zeer tevreden over de resultaten van de LBP faciliteiten tot nu toe en verwachten dat 
groepscoaching een waardevolle aanvulling hierop wordt.         
  
Tevens heeft ABAB met De Unie besproken dat zij voornemens is om in 2012 een medewerkers 
tevredenheids onderzoek te houden. De regie van dit onderzoek zal komen te liggen bij de manager P&O. 
Gezien het feit dat de nieuwe manager P&O per 1 januari 2012 gaat starten, is momenteel nog geen uitkomst 
te geven over exacte data en invulling van dit onderzoek. Meer informatie volgt te zijner tijd.     
 
De Unie heeft in dit kader reeds aandacht gevraagd voor onderwerpen als ziekteverzuim, werkdrukbeleving en 
de mogelijkheid om verloftegoeden te kunnen benutten.  
 
Omdat beide partijen belang hechten aan deze onderwerpen, is hier in de afgelopen gesprekken ook reeds 
over gesproken. Ervaringen en gedachten zijn gedeeld.   
 
Uit een analyse van recente cijfers blijkt dat: 

- het ziekteverzuim percentage in 2011 niet is gestegen; 
- het saldo vakantie-, ADV- en tijd voor tijd uren per begin december van dit jaar gemiddeld lager is dan 

in de jaren 2009 en 2010 rond deze tijd en in absolute zin ook zeer acceptabel is. 
 
Hieruit hebben partijen niet de conclusie getrokken dat de onderwerpen ziekteverzuim en benutting 
verloftegoeden geen aandacht meer vereisen, maar wel dat de status van deze onderwerpen op dit moment 
bevredigend is.           
 
Werkgeversbijdrage De Unie: 
Conform eerder gemaakte afspraken tussen ABAB en De Unie, zal de werkgeversbijdrage in 2012 € 10,= per 
medewerker per jaar gaan bedragen. 
 
  
Partijen stellen vast een onderhandelingsresultaat te hebben bereikt. 
                     
         


