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Onderhandelingsresultaat CAO PGGM 2010 

 

 

 

1.Looptijd en salarisstijging 

Een verlenging van de huidige CAO met 12 maanden, te weten 1 januari 2010 tot 1 januari 

2011. Met ingang van 1 januari 2010 worden de salarissen en salarisschalen verhoogd met 

1,0%. 

 

2. Nieuwe tekst CAO 

De huidige CAO wordt herschreven naar een moderne, overzichtelijke versie. Naar 

verwachting is de nieuwe tekst eind januari 2010 gereed. 

 

3. Bovenwettelijke aanvulling tijdens arbeidsongeschiktheid 

Onderstaande is van toepassing op medewerkers die vanaf 1 januari 2010 arbeidsongeschikt 

raken. 

Vanaf 1 januari 2010 zal aan de medewerker gedurende de eerste 52 weken van 

arbeidsongeschiktheid 100% van zijn maandsalaris worden doorbetaald. Gedurende de 

tweede 52 weken van arbeidsongeschiktheid zal aan de medewerker 70% van zijn 

maandsalaris worden doorbetaald. Er geldt een hardheidsclausule voor uitzonderlijke 

situaties. In dat geval zal 100% van het maandsalaris worden doorbetaald. 

Medewerkers die tijdens de tweede 52 weken van arbeidsongeschiktheid re-integreren in 

(passende) werkzaamheden zullen per gewerkt uur 100% van het evenredige deel van het 

maandsalaris ontvangen.  

 

4. Spaarregelingen 

De huidige vrije spaarregeling en de spaarloonregeling zullen vanaf medio 2010 niet meer 

worden aangeboden bij PGGM. Een exacte datum is nu nog niet bekend, dit hangt samen met 

de bancaire partner van PGGM Advies B.V.. 

Daarvoor in de plaats zal spaarloon en vrij sparen worden aangeboden via PGGM Advies 

B.V.. Sparen via PGGM Advies kan onder ruimere voorwaarden dan bij de huidige vrije 

spaarregeling. Medewerkers ontvangen bovenop de dan geldende marktrente van PGGM 

Advies B.V. een extra rentevergoeding, de zgn PGGM marge. Ook partners kunnen 

meesparen en ontvangen de extra rentevergoeding. Daarnaast is er geen beperking tot sparen 

uit het maandsalaris. 

Ter compensatie voor het vervallen van de huidige spaarregelingen ontvangt iedere 

medewerker een bedrag van € 100,- netto. Dit bedrag zal worden uitbetaald bij de overgang 

naar een andere spaarregeling. 

 

5. Variabel belonen 

Conform de CAO afspraak 2009 zal per 1 januari 2010 variabele beloning worden ingevoerd 

voor alle medewerkers in salarisschaal 10 tot en met 13. Ook medewerkers in schaal 8 en 9 

die rechtstreeks invloed hebben op het bedrijfsresultaat van PGGM (de zogenaamde directe 

functies) of die een managementpositie hebben, komen vanaf die datum in aanmerking voor 

variabele beloning.  
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In de CAO staat de maximale hoogte van de variabele beloning per functiefamilie vermeld. 

Daarnaast is nu de afspraak gemaakt dat de Executive Committee met ingang van 2010 de 

discretionaire bevoegdheid heeft om in bijzondere maatschappelijke omstandigheden de 

hoogte van de variabele beloningen bij te stellen. 

 

6. Cafetariaplan en overige zaken 

• Het P-budget zal worden toegevoegd als bron voor het cafetariaplan. 

• De beperking voor inzet van roostervrije uren komt te vervallen. Hierdoor kunnen 

maximaal 192 roostervrij uren in het desbetreffende kalenderjaar worden ingezet als 

bron. Nb de fiscale begrenzing voor de doelen blijft uiteraard wel van toepassing. 

• Niet vergoede onbelaste reiskosten kunnen worden vergoed via het cafetariaplan 

voorzover de bedragen onbelast mogen worden vergoed. 

• Er geldt een fiscaal maximum voor verhuiskostenvergoeding van € 7750,-. Niet 

vergoede verhuiskosten kunnen tot dit maximum worden vergoed via het cafetariaplan 

mits de verhuiskosten op grond van artikel 15a, eerste lid, onderdeel g Wet op de 

loonbelasting en de bijbehorende regelingen vrijgesteld mogen worden vergoed.  

• Kosten gemaakt in het buitenland met  de door PGGM verstrekte lease-auto mogen in 

mindering worden gebracht op de eigen bijdrage. Hiervoor zal de lease-regeling 

worden aangepast. 

• PGGM zal streven naar het maken van een afspraak met de Stichting 

Museumjaarkaart over colectiviteitskorting voor medewerkers van PGGM voor een 

museumjaarkaart. Er zal ook gekeken worden of er met nog meer partijen 

colectiviteitskortingsafspraken kunnen worden gemaakt. 

 

 

7. Maatschappelijke rol PGGM bij arbeidsparticipatie 

In 2010 zal er worden gekeken of er binnen PGGM mogelijkheden zijn om de 

arbeidsparticipatie van bepaalde doelgroepen te verbeteren.  

 


