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VOOrwOOrd

Met deze CAO hebben CAO-partijen er voor gekozen om de 
medewerkers van AAHG rust en zekerheid te bieden. Naast een 
CAO verhoging en de (wettelijke) aanpassing van de periode 
van ouderschapsverlof, zijn in deze CAO dan ook geen verdere 
inhoudelijke wijzigingen aangebracht.
 
Daarnaast hebben CAO-partijen ook besloten de CAO Sociale 
gevolgen van organisatieveranderingen in principe te verlengen 
tot 1 maart 2010, zodat beide CAO’s nu dezelfde looptijd 
hebben.
 
Deze CAO loopt van 1 januari 2009 tot 1 maart 2010.
 
ABN AMRO Hypotheken Groep B.V en FNV Bondgenoten

 De Unie

 CNV Dienstenbond

 BBV
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tOeliChting OP de CaO-tekst 

De CAO-onderwerpen zijn gegroepeerd in 10 hoofdstukken. 
Daarnaast is een hoofdstuk opgenomen met de afspraken over 
de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden voor medewerkers op 
wie de CAO Bouwfonds of de CAO ABN AMRO van toepassing 
was.

In hoofdstuk 1 is een uitgebreide begrippenlijst opgenomen. 
Deze begrippen zijn in de tekst groen cursief gemarkeerd.  

Op enkele plaatsen staan toelichtende teksten in een kader.

Deze toelichtingen zijn opgenomen om bepaalde zaken te 
verduidelijken, maar maken geen onderdeel uit van de CAO. 
Schema’s en tabellen zijn wel onderdeel van de CAO.

Toelichtende tekst
Deze tekst is geen onderdeel van de CAO.



12



13

1. algemene bePalingen

 1.1. Begrippen

 1.1.1. Algemene begrippen
AAHG ABN AMRO Hypotheken Groep BV., de werkgever.
Medewerker  Degene die een arbeidsovereenkomst heeft met AAHG en op 

wie de CAO van toepassing is.
Vakbonden  De bij de CAO betrokken werknemersorganisaties, te weten:
 FNV Bondgenoten,
 De Unie,
 CNV Dienstenbond, 
 Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen.
Bouwfonds De voormalige onderneming ABN AMRO Bouwfonds NV.
ABN AMRO ABN AMRO Bank NV.
CAO  De collectieve arbeidsovereenkomst tussen AAHG en 

vakbonden.
CGC  CAO Geschillencommissie, een onafhankelijke commissie 

die als arbiter optreedt bij geschillen tussen AAHG en een 
medewerker over toepassing van de CAO.

OR De ondernemingsraad van AAHG.
Partner •  De echtgenoot of echtgenote van de medewerker;
 •  De persoon met wie de medewerker een geregistreerd 

partnerschap is aangegaan;
	 •  de ongehuwde persoon, niet zijnde een bloed- of aanverwant 

in de rechte lijn, met wie de medewerker een notarieel 
samenlevingscontract heeft gesloten.

Kind Eigen, pleeg-, stief- of adoptiekind van de medewerker.
Ouder  De eigen, stief-, pleeg- of adoptief- ouder van de medewerker 

of van de partner van de medewerker.

 1.1.2. Salarisbegrippen
Salaris  Het maandsalaris op basis van het SMP in de toegekende 

salarisschaal en op basis van de overeengekomen arbeidsduur.
Jaarsalaris 12 x het salaris.
Uurloon  Het jaarsalaris van de medewerker gedeeld door de 

overeengekomen arbeidsduur.
SMP  De plaats van het salaris van de medewerker in de 

toegekende salarisschaal, uitgedrukt als percentage van het 
schaalmaximum.

Schaalmaximum Het niveau van 100% SMP van een salarisschaal.
Schaalminimum De ondergrens van een salarisschaal. Deze ligt op 76% SMP.
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Salarisstap  De verhoging van het salaris van de medewerker in zijn 
salarisschaal op basis van de beoordeling.

Promotiestap  De verhoging van het salaris van een medewerker bij promotie 
naar een hogere salarisschaal ter hoogte van 3% van het SMP 
van de nieuwe schaal.

Vaste toeslag  Vaste toeslag op het salaris die behandeld wordt als 
salaris. Er zijn de volgende vaste toeslagen: schaaltoeslag, 
harmonisatietoeslag, transitietoeslag.

Schaaltoeslag  Vaste toeslag die wordt toegekend wanneer het in te schalen 
salaris, inclusief eventuele vaste toeslagen, hoger is dan de 
maximale uitloop (109% SMP) in de toegekende salarisschaal.

Harmonisatietoeslag  Vaste toeslag die dient als compensatie van eventueel 
perspectiefverlies bij de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden 
van Bouwfonds of ABN AMRO.

Transitietoeslag  Vaste toeslag die dient als compensatie van eventuele 
toeslagen op het salaris van oud-medewerkers van ABN 
AMRO en die is vastgesteld bij de harmonisatie van 
arbeidsvoorwaarden van ABN AMRO.

Vakantietoeslag  Toeslag van 8%, die achteraf in mei wordt uitgekeerd over het 
in de maanden juni t/m mei verdiende salaris inclusief eventuele 
vaste toeslagen.

Resultaatbonus  Een jaarlijkse, eenmalige uitkering, gebaseerd op de 
bedrijfsresultaten, de resultaatbeoordeling en het in het jaar 
waarop de resultaatbonus betrekking heeft ontvangen salaris 
inclusief eventuele vaste toeslagen.

CAO-verhoging  De voor de CAO periode overeengekomen collectieve 
loonsverhoging(en).

  1.1.3. Begrippen m.b.t. arbeidsduur, werktijden en 
verlof

Arbeidsduur Het aantal arbeidsuren per jaar.
Basisarbeidsduur  De arbeidsduur van 1872 uur per jaar, dit is gemiddeld 36 uur 

per week.
Overeengekomen   De met de medewerker overeengekomen arbeidsduur. Deze
arbeidsduur bedraagt maximaal 2080 uur per jaar, dit is 40 uur per week.
Gebruikelijke werktijden  Maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 21.00 uur en 

zaterdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur.
Overwerk Langer werken dan de overeengekomen arbeidsduur.
Werken op bijzondere   Werken volgens rooster op tijdstippen anders dan maandag
tijdstippen tot en met vrijdag tussen 7.00 en 21.00 uur.
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Speciaal verlof  Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof, zwangerschap- en 
bevallingsverlof, adoptieverlof, ouderschapsverlof, kortdurend 
zorgverlof, langdurend zorgverlof en sabbatsverlof.

 1.1.4. Pensioenbegrippen
Pensioengevend salaris  Het salaris dat bepalend is voor de pensioenopbouw, dit is het 

salaris inclusief vaste toeslagen en vakantietoeslag.
Franchise  Het deel van het pensioengevend salaris waarover geen 

pensioen wordt opgebouwd. 
Pensioengrondslag  Het pensioengevend salaris min de franchise, dus dat deel van 

het salaris waarover werkelijk pensioen wordt opgebouwd.
Prijsindex  De ‘Consumentenprijsindex (CPI), reeks Alle Huishoudens’ een 

indexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 1.1.5. Overige begrippen
Ziek Het op medische gronden niet kunnen werken.
Arbodienst De arbodienst waarmee AAHG een contract heeft gesloten.

 1.2. Doelgroep
  De CAO is van toepassing op medewerkers die zijn ingedeeld 

in salarisschaal A t/m J. De CAO is niet van toepassing op 
vakantiewerkers en stagiairs.

  1.3. Afspraken m.b.t. de CAO als overeenkomst 
tussen AAHG en vakbonden

 1.3.1. Looptijd
  De CAO is gesloten voor de periode 1 januari 2009 tot 1 maart 

2010 

  De CAO wordt steeds met één jaar verlengd, tenzij AAHG en/of 
een vakbond de CAO uiterlijk drie maanden voor het einde van 
de looptijd schriftelijk heeft opgezegd.

 1.3.2. Afwijking van de CAO
  AAHG en een medewerker kunnen schriftelijk in voor de 

medewerker gunstige zin van de CAO afwijken. 

 1.3.3. De CAO en de wet
  Indien een bepaling van de CAO door de rechter niet bindend 

wordt geacht, blijven de overige bepalingen van de CAO 
van kracht. AAHG en vakbonden zullen zich inspannen om 
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de niet-bindende bepaling te vervangen door een geldige 
bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij de bedoeling van de 
oorspronkelijke bepaling. 
 
Indien tijdens de looptijd van de CAO nieuwe of gewijzigde 
wet- of regelgeving van kracht wordt die van invloed is op de 
bepalingen in de CAO, zullen AAHG en vakbonden overleggen 
over tussentijdse aanpassing van de CAO.

 1.4. Geschillen over de toepassing van de CAO
  Bij geschillen tussen een medewerker en AAHG over de 

toepassing van de CAO moet de medewerker steeds de 
bemiddeling vragen van de CAO Geschillen Commissie (CGC) 
indien hij een oplossing van het geschil wenst. 
 
De CGC is door AAHG en vakbonden samengesteld en heeft 
een onafhankelijke voorzitter. In geval van een geschil zal de 
CGC proberen te bemiddelen tussen AAHG en de medewerker. 
Zo nodig doet de CGC als arbiter een bindende uitspraak over 
het geschil. Voor het reglement van de CGC, zie CAO-bijlage 
1.4.
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2. arbeidsOVereenkOmst 

Dit hoofdstuk regelt het aangaan en opzeggen van de 
arbeidsovereenkomst tussen de medewerker en AAHG en 
beschrijft aan welke gedragsregels de medewerker zich 
moet houden.

2.1. Arbeidsovereenkomst

2.1.1. Contractvormen
AAHG hanteert in principe arbeidsovereenkomsten 
voor onbepaalde en voor bepaalde tijd. Op deze 
arbeidsovereenkomsten is de CAO van toepassing. 

AAHG streeft ernaar het aantal arbeidsovereenkomsten voor 
bepaalde tijd zoveel als mogelijk te beperken en alleen toe 
te passen in situaties als piekvorming in het werk, tijdelijke 
vervanging van collega’s, projecten, een overgangsfase bij een 
reorganisatie of daar waar sprake is van een opleidingsperiode 
in het kader van een traineeship. 
AAHG zal de OR zo mogelijk vooraf en voorts door een jaarlijkse 
rapportage inzicht geven in het aantal arbeidsovereenkomsten 
voor bepaalde tijd.

2.1.2. Opzegging
Voor opzeggingstermijnen wordt de wettelijke regeling 
gevolgd. 

Wettelijke opzeggingstermijnen
Er wordt opgezegd per kalendermaand.

Opzegging door de werknemer: 1 maand

Opzegging door AAHG: 
•  Werkte de werknemer korter dan 5 jaar: 1 maand 
•  Werkte de werknemer tussen de 5 jaar en 10 jaar: 2 maanden 
•  Werkte de werknemer tussen de 10 en 15 jaar: 3 maanden 
•  Werkte de werknemer 15 jaar of langer: 4 maanden 
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2.1.3. Proeftijd
In arbeidsovereenkomsten kan een proeftijd van maximaal twee 
maanden overeengekomen worden. 

2.1.4. Tijdelijk andere taken
AAHG kan de medewerker verplichten om tijdelijk andere dan 
de gebruikelijke werkzaamheden te verrichten, voor zover dit 
in redelijkheid van de medewerker gevraagd mag worden. Dit 
heeft geen gevolgen voor het salaris.

2.2. Gedragsregels en sancties

2.2.1. Gedragsregels
De medewerker moet zich houden aan de gedragsregels 
van AAHG. Deze gedragregels zijn met instemming van de 
OR vastgesteld. Onderdeel van de gedragsregels is een zgn. 
klokkenluiderregeling voor de medewerker die zijn bezorgdheid 
over vermoedelijke misstanden wil kenbaar maken.

AAHG zal ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, 
racisme en pesten, bestrijden en waar mogelijk proberen te 
voorkomen. Dergelijk ongewenst gedrag zal steeds leiden tot 
een sanctie. De medewerker kan over dergelijk ongewenst 
gedrag klagen bij de leidinggevende of de Arbodienst van AAHG. 

AAHG kan, indien er grond is voor verdenking van ongewenst 
gedrag, van onregelmatigheden of van overtreding van 
gedragsregels, procedures of instructies, als dit grond zou zijn 
voor ontslag op staande voet, een medewerker schorsen voor 
de duur van het onderzoek. 

2.2.2. Sancties
Bij ongewenst gedrag, onregelmatigheden of overtreding van 
gedragsregels, procedures of instructies zijn onder meer de 
volgende sancties, al dan niet gecombineerd, mogelijk:
• Berisping;
• Overplaatsing;
• Schorsing;
 • Ontslag (zo nodig op staande voet).

Een schorsing duurt maximaal vijf werkdagen. Tijdens de 
schorsing kan AAHG maximaal de helft van het salaris van de 
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medewerker inhouden. De medewerker kan over een hem 
opgelegde sanctie klagen via de klachtenprocedure (zie bijlage 
2.2.3.). Klagen over een ontslagbeslissing is niet mogelijk.

Indien uit onderzoek zou blijken dat van ongewenst gedrag, 
van onregelmatigheden of van overtreding van gedragsregels, 
procedures of instructies geen sprake is, zal de betrokken 
medewerker op zijn verzoek in een persoonlijk aan hem 
gerichte brief worden gerehabiliteerd.

2.2.3. Klachten
Medewerkers van AAHG kunnen zich beklagen over (het 
achterwege blijven van) een door AAHG te nemen of genomen 
beslissing die hen persoonlijk raakt. Hiertoe is de AAHG 
klachtenregeling ontwikkeld. 

De klachtenregeling geldt niet in de volgende situaties:
• Een beslissing die voortvloeit uit wetgeving of de CAO,
•  Een beslissing die betrekking heeft op een groep 

werknemers,
•  Een beslissing m.b.t. de beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst.

Deze regeling is onderdeel van de CAO en is opgenomen als 
bijlage 2.2.3.
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3. inkOmen

Het inkomen is gebaseerd op het beoordelingssysteem, het 
salarissysteem en toeslagen en de resultaatbonus.

Het beleid
AAHG biedt een marktconforme beloning aan, dat 
wil zeggen dat de salarissen overeenkomen met de 
gemiddelde salarissen van de bedrijven in de financiële 
dienstverlening. AAHG wil met de beloning tonen 
dat zij een aantrekkelijk werkgever is en dat zij goede 
medewerkers graag wil behouden. AAHG wil de individuele 
bijdrage van medewerkers aan het bedrijfsresultaat 
erkennen en belonen en het bedrijfsresultaat meewegen 
bij het bepalen van de variabele beloning. AAHG wil 
door middel van een eenvoudig salarissysteem meer grip 
hebben op de ontwikkeling van de salariskosten.

3.1. Beoordelingssysteem
De groei van het salaris en de hoogte van de resultaatbonus zijn 
onder meer afhankelijk van de individuele beoordeling van de 
medewerker. 

AAHG past een beoordelingssysteem toe dat voldoet aan de 
volgende uitgangspunten en criteria:

3.1.1. Uitgangspunten beoordelingssysteem
•  AAHG wil werk maken van de loopbaanontwikkeling 

van medewerkers. De mate waarin de kwaliteiten van 
medewerkers zich ontwikkelen wordt vastgesteld door middel 
van de beoordeling, zodat deze ontwikkeling ook beloond kan 
worden.

Loopbaanontwikkeling
Doelstelling van het loopbaanbeleid van AAHG is dat medewerkers blijvend inzetbaar zijn. 
Het voortdurend ontwikkelen van competenties (kennis, vaardigheden, gedrag) is een 
voorwaarde voor blijvende inzetbaarheid. 
Zie verder hoofdstuk 6 van de CAO.
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•  AAHG wil de individuele bijdrage van medewerkers aan het 
organisatieresultaat erkennen en waarderen. De beoordeling 
dient om deze individuele bijdragen van medewerkers vast te 
stellen, zodat die ook beloond kunnen worden.

•  De ontwikkeling van kwaliteiten en het behalen van de 
organisatieresultaten zijn een gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid van medewerkers en leidinggevenden van AAHG. 
AAHG zal zich inspannen om zowel leidinggevenden als 
medewerkers zo goed mogelijk in staat te stellen deze 
verantwoordelijkheden waar te maken. AAHG biedt hiervoor 
onder meer gerichte trainingen en effectieve faciliteiten aan.

3.1.2. Criteria beoordelingssysteem
•  Het beoordelingssysteem is transparant, navolgbaar en 

eenvoudig uit te leggen en toe te passen.
•  Beoordelingen vinden plaats in de maand januari van een 

kalenderjaar.
•  Beoordelingen zijn gebaseerd op vooraf tussen medewerker 

en leidinggevende overeengekomen en schriftelijk 
vastgelegde afspraken en doelstellingen. Vooraf wordt ook 
overeengekomen hoe zwaar iedere afspraak of doelstelling 
meeweegt in het beoordelingsresultaat. 

•  Resultaatafspraken zijn afgeleid van de strategische 
doelstellingen van AAHG, de doelstellingen van de afdeling 
en gerelateerd aan de hoofdtaken van de functie van de 
medewerker. 

•  Resultaatafspraken zijn realistisch, meetbaar, specifiek 
en tijdgebonden (in principe één jaar). De grenzen tussen 
de beoordelingscategorieën moeten in relatie tot de 
beoordelingscriteria volstrekt helder zijn.

•  Gedurende het beoordelingsjaar vindt tenminste één 
voortgangsgesprek plaats. In een voortgangsgesprek worden 
de voortgang van de resultaatafspraken, de ontwikkeling en 
het algemeen functioneren van de medewerker besproken.

•  Is de medewerker in geval van ziekte of verlof gedurende het 
kalenderjaar een periode van tenminste zes aaneengesloten 
weken (deels) afwezig, dan worden resultaatafspraken naar 
evenredigheid vastgesteld.



23

•  Resultaatafspraken kunnen worden bijgesteld in verband met 
een wijziging van de strategie van AAHG dan wel als gevolg 
van externe factoren, zoals gewijzigde wetgeving.

•  De beoordeling geeft voor elk onderdeel een oordeel op een 
vijfpuntsschaal:

•  De beoordeling wordt door de beoordelaar schriftelijk 
medegedeeld aan en inhoudelijk besproken met de 
medewerker in het beoordelingsgesprek.

•  De medewerker heeft de mogelijkheid om bezwaar te 
maken tegen de beoordeling bij de beoordelaar en diens 
leidinggevende. 

•  AAHG zal met ingang van 2008, met instemming van de OR, 
een beoordelingssysteem hanteren dat is gebaseerd op deze 
uitgangspunten en criteria.

3.2. Functiewaardering
De inhoud en zwaarte van de functies worden vastgesteld met 
behulp van de zgn. Hay methode. Er worden 10 functieniveaus 
onderscheiden.

Beoordelingsscore 1 2 3 4 5

Betekenis van de 
beoordeling: 

Norm 
onvoldoende  
gerealiseerd

Norm 
grotendeels  
gerealiseerd

Norm 
gerealiseerd

Boven de  
norm

Ver boven de 
norm

De Hay-methode van functie-evaluatie
De zwaarte van functies wordt in de Hay-methode bepaald aan de hand van drie 
kenmerken: kennis en kunde, probleembehandeling en reikwijdte van verantwoordelijkheid. 
Per kenmerk wordt de zwaarte uitgedrukt in een aantal punten. Het totaal aantal punten 
bepaalt de uiteindelijke zwaarte van de functie. Aan de hand daarvan worden functies 
ingedeeld in groepen van gelijke zwaarte (functieniveaus). 

Voor meer informatie, zie: www.haygroup.nl >> Functiewaardering
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3.3. Salarissysteem
Het salarissysteem ziet er schematisch als volgt uit:

Resultaat-
bonus

Salarissysteem 
ABN AMRO Hypotheken Groep

Uitloop

Maximum

Salarisstap

Minimum

Salarisschaal

109% SMP

100% SMP

3% SMP

76% SMP

De kenmerken van het salarissysteem worden hierna verder 
uitgelegd.

3.3.1. Salarisschalen en salarisgroei
Kenmerken salarisschalen
Er zijn 10 salarisschalen (A t/m J), die gekoppeld zijn aan de tien 
functieniveaus. 

Het schaalmaximum van iedere schaal wordt “100% SMP" 
genoemd.
Het schaalminimum ligt op 76% SMP, dat wil zeggen op 76% 
van het schaalmaximum.

Onder voorwaarden is een uitloopmogelijk tot 109% SMP (zie 
hierna).
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Salarisstappen
In april van ieder kalenderjaar wordt een eventuele salarisgroei 
doorgevoerd. De salarisgroei bestaat uit salarisstappen. 
De grootte van een salarisstap is afhankelijk van de 
competentiebeoordeling over het voorafgaande jaar. Bij normaal 
functioneren (een 3 beoordeling) is de salarisstap 3% SMP.

Uitloopmogelijkheid
Salarisgroei vindt plaats tot aan 100% SMP. Een uitloop tot ten 
hoogste 109% SMP (= 3 salarisstappen van 3% boven 100% 
SMP) is alleen mogelijk voor medewerkers met een 4 of 5 
beoordeling. 
Zowel de Algemeen directeur als de Manager HR moeten 
instemmen met de doorgroei in het uitlooptraject boven 100% 
SMP.  

De salaristabel per 1 januari 2009

Schaal

Schaal-

minimum

(76% 

SMP)

BeO 1: 

0%SMP

BeO 2:     

1,5%SMP

BeO 3: 

3%SMP

BeO 3: 

4,5%SMP

BeO 3: 

6%SMP

Schaal-

maximum

(100% SMP)

Maximale 

uitloop 

(109% SMP)

A 1.528,36 0,00 30,17 60,33 90,50 120,66 2.011 2.191,99

B 1.668,20 0,00 32,93 65,85 98,78 131,70 2.195 2.392,55

C 1.839,20 0,00 36,30 72,60 108,90 145,20 2.420 2.637,80

D 2.045,16 0,00 40,37 80,73 121,10 161,46 2.691 2.933,19

E 2.313,44 0,00 45,66 91,32 136,98 182,64 3.044 3.317,96

F 2.648,60 0,00 52,28 104,55 156,83 209,10 3.485 3.798,65

G 3.057,48 0,00 60,35 120,69 181,04 241,38 4.023 4.385,07

H 3.574,28 0,00 70,55 141,09 211,64 282,18 4.703 5.126,27

I 4.283,36 0,00 84,54 169,08 253,62 338,16 5.636 6.143,24

J 5.155,84 0,00 101,76 203,52 305,28 407,04 6.784 7.394,56

De salaristabel per 1 januari 2009

Salarisstappen
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3.3.2. Salarisontwikkeling (CAO-verhoging)
De salarissen inclusief vaste toeslagen en de bedragen in de 
salarisschaal worden per 1 januari 2009 met 3,5% verhoogd. 
Deze CAO-verhoging is al verwerkt in de salaristabel per  
1 januari 2009. 

De medewerkers ontvangen jaarlijks, en voor het eerst per 1 
juli 2007, een levensloopbijdrage van 1% van het dan geldende 
(bruto) jaarsalaris inclusief vaste toeslagen. De medewerker 
kan deze bijdrage laten storten op de levenslooprekening of als 
salaris laten uitkeren. De levensloopbijdrage is geen basis voor 
vakantietoeslag, resultaatbonus of pensioen.
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3.3.3. Inschaling nieuwe medewerkers

Inschaling
Een nieuwe medewerker wordt op grond van zijn 
competenties, ervaring en de arbeidsmarktsituatie ingeschaald 
tussen 76% SMP en 100% SMP. Inschaling boven 100% SMP 
is niet mogelijk (zie ook het schema).

Schema: inschaling van nieuwe medewerkers

Aanloopschaal
Medewerkers die nog niet over de voor de functie vereiste 
kwalificaties beschikken, worden in de naastliggende lagere 
schaal ingedeeld die als aanloopschaal functioneert.

Een medewerker kan maximaal 1 jaar in een aanloopschaal 
beloond worden; daarna wordt de medewerker in zijn 
functionele schaal ingedeeld tenzij zijn functioneren leidt tot 
verandering van functie of beëindiging van het dienstverband.

3.3.4. Promotie en demotie
Promotie (bevordering naar een functie van hoger functieniveau)
De medewerker wordt, indien hij beschikt over de voor de 
functie vereiste competenties en ervaring, met ingang van de 
promotiedatum ingeschaald in de bij de hogere functie 

 

N ie u w e  m ed e w e rke rs  w o rde n  'e rg e n s '

tu s s e n  7 6 %  e n  1 00 %  S M P

in g e s c h aa ld .

In s ch a len  b o ve n  10 0 %  S M P

is  n ie t m o g e lijk .

N ie u w e  m ed e w e rke rs  w o rde n  'e rg e n s '

tu s s e n  7 6 %  e n  1 00 %  S M P

in g e s c h aa ld .

In s ch a len  b o ve n  10 0 %  S M P

is  n ie t m o g e lijk .

Resultaat-
bonus

Salarissysteem 
ABN AMRO Hypotheken Groep

Uitloop

Maximum

Salarisstap

Minimum

Salarisschaal

109% SMP

100% SMP

3% SMP

76% SMP
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behorende salarisschaal. Deze medewerker ontvangt dan één 
promotiestap van 3% SMP van de nieuwe schaal (zie schema 
hierna).

Het salaris na inschaling is, inclusief de toegekende 
promotiestap, altijd tenminste 76% SMP van de nieuwe schaal.

De medewerker ontvangt per 1 april daarop volgend een 
beoordelingsafhankelijke salarisstap mits het schaalmaximum 
nog niet bereikt is.

Schema: salaris na promotie

Demotie (teruggang naar een functie van lager functieniveau)
Wanneer een medewerker, om welke reden dan ook, wordt 
teruggeplaatst in een functie van lager niveau, dan wordt de 
medewerker ingedeeld in de bij die functie behorende lagere 
salarisschaal. De medewerker behoudt zijn oude salaris.

Indien het schaalmaximum (100% SMP) in de nieuwe, lagere 
schaal nog niet is bereikt, worden de regels voor salarisgroei en 
uitloop op de nieuwe schaal toegepast.

76% SMP

109% SMP

100% SMP

76% SMP

109% SMP

100% SMP

3% SMP

76% SMP

109% SMP

100% SMP

76% SMP

109% SMP

100% SMP

3% SMP

Uitloop

Maximum

Minimum

Nieuwe salarisschaalOude salarisschaal

Uitloop

Maximum

Minimum

Promotiestap

Nieuw
salaris

Huidig
salaris
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Indien het salaris in de nieuwe, lagere schaal tussen 100% SMP 
en 109% SMP ligt, worden de regels voor uitloop op de nieuwe 
schaal toegepast.

Indien het salaris hoger is dan 109% SMP van de nieuwe, 
lagere schaal, is er geen mogelijkheid meer voor salarisgroei. 
Alleen CAO-verhogingen worden toegepast. De medewerker 
ontvangt dan een schaaltoeslag voor het salarisdeel dat boven 
109% SMP ligt.

3.4. Resultaatbonus
Medewerkers kunnen jaarlijks een resultaatbonus ontvangen, 
die wordt uitgekeerd in de maand april.

De resultaatbonus is afhankelijk van:
•  Het bedrijfsresultaat (dit is het rendement op het 

genormaliseerd eigen vermogen),
•  De beoordeling van de medewerker over het voorafgaande 

kalenderjaar,
•  Het salaris inclusief vaste toeslagen dat de medewerker in het 

voorafgaande kalenderjaar ontvangen heeft.

De OR zal jaarlijks over beoogde en gerealiseerde 
bedrijfsresultaten worden geïnformeerd.

De hoogte van de resultaatbonus wordt uitgedrukt in een 
percentage van het ontvangen salaris en wordt vastgesteld op 
grond van onderstaande tabel.

Tabel: resultaatbonus

De resultaatbonus is geen basis voor vakantietoeslag of voor 
pensioen.

S core R esultaatbeoordeling 1 2 3 4 5

%  resultaatbonus
Rendement < 0

0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 4,0%

%  resultaatbonus

Rendement 0 - 10,5%
0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 5,0%

%  resultaatbonus

Rendement 10,5 - 15%
0,0% 2,0% 5,0% 9,0% 14,0%

%  resultaatbonus
Rendement > 15%

0,0% 4,0% 8,0% 14,0% 20,0%

R e s u lta a tb o n u s  
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Bijzondere situaties
De resultaatbonus wordt naar tijdsevenredigheid bijgesteld 
wanneer de medewerker gedurende het kalenderjaar een 
aaneengesloten periode van meer dan zes weken afwezig is, 
bijvoorbeeld wegens langdurend verlof of ziekte.
Bij uitdiensttreding in de loop van het kalenderjaar vervalt de 
resultaatbonus wanneer de medewerker in dat jaar minder dan 
zes maanden in dienst was bij AAHG. 
Bij ontslag op staande voet vervalt de resultaatbonus.

3.5. Toeslagen

3.5.1. Vakantietoeslag
De vakantietoeslag is 8% van het salaris, inclusief vaste 
toeslagen. De vakantietoeslag wordt per maand berekend en 
achteraf uitgekeerd in de maand mei over de periode 1 juni t/m 
31 mei.

3.5.2. Vaste toeslagen
Vaste toeslagen zijn toeslagen die behandeld worden als 
salaris. Vaste toeslagen zijn dus basis voor vakantietoeslag, 
resultaatbonus en pensioen. 
Als maatregel bij de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden 
van Bouwfonds en ABN AMRO zijn twee vaste toeslagen 
ontwikkeld (de harmonisatietoeslag en de transitietoeslag), 
zie daarvoor het hoofdstuk over harmonisatie. Daarnaast kent 
AAHG de schaaltoeslag.
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Schaaltoeslag
De schaaltoeslag wordt toegekend wanneer het in te schalen 
salaris, bijvoorbeeld als gevolg van demotie of als gevolg van 
harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, boven 109% SMP ligt 
(zie schema). De schaaltoeslag is het salarisdeel boven 109% 
SMP (zie schema: schaaltoeslag).

Schema: schaaltoeslag

Bij promotie vormt het oude salaris mét schaaltoeslag de basis 
voor inschaling in de nieuwe hogere schaal; de toeslag wordt 
dan dus verwerkt in het salaris (zie schema: schaaltoeslag en 
promotie).

Schema: schaaltoeslag en promotie

Oude salarisschaal   

76% SMP Minim um

109% SMP Uitloop

100% SMP Maxim um

Schaaltoeslag

Nieuwe salarisschaal

76% SMP Minim um

109% SMP Uitloop

100% SMP Maxim um

Prom otiestap

Schaaltoeslag

Oude salarisschaal   

76% SMP Minim um

109% SMP Uitloop

100% SMP Maxim um

Schaaltoeslag

Nieuwe salarisschaal

76% SMP Minim um

109% SMP Uitloop

100% SMP Maxim um

Prom otiestap

Schaaltoeslag

Huidig
salaris

Nieuw
salaris

Salarisschaal 

76% SMP Minim um

109% SMP Uitloop

100% SMP Maxim um

Schaaltoeslag

Salaris

Salarisschaal 

76% SMP Minim um

109% SMP Uitloop

100% SMP Maxim um

Schaaltoeslag

Salaris
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Indien als gevolg hiervan het nieuwe salaris in de uitloop (dus 
tussen 100% en 109% SMP) van de nieuwe schaal komt, 
gelden bij salarisgroei de regels voor salarisgroei in de uitloop. 
Indien het nieuwe salaris boven 109% SMP van de nieuwe 
schaal komt, wordt opnieuw voor het deel boven 109% een 
schaaltoeslag gegeven.

3.6. Regeling Beloning AAHG
Als verdere uitwerking van de CAO-bepalingen in dit hoofdstuk 
is door AAHG met instemming van de OR een Regeling 
Beloning AAHG vastgesteld. Deze regeling maakt geen deel uit 
van de CAO.
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4. arbeidsduur, werktijden en 
VerlOf 

Dit hoofdstuk behandelt de arbeidsduur, de werktijden-
regeling inclusief de regeling voor overwerk en werken op 
bijzondere tijdstippen en de verlofregelingen.

In de Regeling Werktijden en Verlof, die met instemming 
van de Ondernemingsraad is vastgesteld, zijn de CAO-
regels over arbeidsduur, werktijden en verlof verder 
uitgewerkt en zijn de aanvraagprocedures geregeld.

Het beleid
Bij afspraken over arbeidsduur, werktijden en verlof 
zal nadrukkelijk rekening worden gehouden met de 
bezettingsbehoefte van AAHG die mede voortvloeit uit 
marktomstandigheden en –ontwikkelingen. Tegelijkertijd 
wordt rekening gehouden met de belangen van de 
medewerkers. 
In de regelgeving is daarom tot uitdrukking gebracht 
dat sprake moet zijn van een optimale balans tussen de 
belangen van de medewerker en van AAHG.

4.1. Arbeidsduur

4.1.1. Basisarbeidsduur
AAHG heeft een basisarbeidsduur van (gemiddeld) 36 uur per 
week (1872 uur per jaar). In afwijking daarvan kan voor alle 
functies een langere arbeidsduur gelden van maximaal 40 uur 
per week (2080 uur per jaar).

4.1.2. Kortere en langere arbeidsduur
Een kortere arbeidsduur dan 1872 uur per jaar is mogelijk. Voor 
vermindering van de arbeidsduur gelden de regels van de Wet 
Aanpassing Arbeidsduur. 
Een langere arbeidsduur (tot maximaal 2080 uur per jaar) 
is mogelijk. Voor uitbreiding van de arbeidsduur gelden de 
regels van de Wet Aanpassing Arbeidsuur en daarnaast dat de 
medewerker tenminste voldoende functioneert.
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Een verzoek om aanpassing van de arbeidsduur wordt 
tenminste vier maanden voor de beoogde ingangsdatum 
ingediend; aanpassing is maximaal drie keer per jaar mogelijk. 
Voor de procedure, zie de Regeling Werktijden en Verlof.

Bij een kortere of langere arbeidsduur worden 
arbeidsvoorwaarden naar rato toegekend.

4.2. Werktijden

4.2.1. Gebruikelijke werktijden
De gebruikelijke werktijden zijn maandag tot en met vrijdag 
tussen 7.00 uur en 21.00 uur en zaterdag tussen 8.00 uur en 
17.00 uur.

4.2.2. Uitgangspunten bij individuele werktijden en 
het opstellen van roosters
Voor afspraken over de werktijden en roosters van individuele 
medewerkers gelden de volgende uitgangspunten: 
 •  Individuele werktijden worden gebaseerd op de arbeidsduur 

van de medewerker en vastgesteld in overleg tussen de 
medewerker en zijn leidinggevende.

Wet Aanpassing Arbeidsduur (WAA)
De WAA geeft werknemers het recht om in deeltijd te mogen werken. Een werkgever 
moet een verzoek om vermindering en om uitbreiding van de arbeidsduur honoreren. 
Alleen wanneer sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen hoeft een verzoek door de 
werkgever niet gehonoreerd te worden. 
Bij vermindering van de arbeidsduur is daarvan volgens de WAA sprake, wanneer 
vermindering leidt tot ernstige problemen: 
•  voor de bedrijfsvoering bij de bezetting van vrijgekomen uren;
•  op het gebied van de veiligheid, of
•  van roostertechnische aard.
Bij uitbreiding van de arbeidsduur is sprake van zwaarwegende bedrijfsbelangen wanneer 
uitbreiding leidt tot ernstige problemen: 
•  van financiële of organisatorische aard;
•  omdat onvoldoende werk voorhanden is, of
•  wegens het ontbreken van voldoende formatieruimte of (personeels)budget.

Voor meer informatie, zie: www.szw.nl >> werk >> minder of meer werken



35

 •  Bij individuele afspraken over werktijden en roosters wordt 
rekening gehouden met een goede balans tussen de belangen 
van de medewerker en de belangen van AAHG. 

 •  Individuele werktijden worden in overleg tussen medewerker 
en leidinggevende overeengekomen, nadat in het team de 
gewenste bezetting en werktijden aan de orde zijn geweest. 
Daarbij wordt geen enkele roostervariant uitgesloten en 
zullen de effecten op arbeidsproductiviteit en teameffectiviteit 
nadrukkelijk door het management worden meegewogen. 

 •  De werktijden worden vastgelegd in roosters voor een 
periode van minimaal een kwartaal en maximaal een jaar. Met 
instemming van de Ondernemingsraad kan voor bepaalde 
bedrijfsonderdelen een kortere periode afgesproken worden.

Voor de toepassing van deze uitgangspunten, zie de Regeling 
Werktijden en Verlof.

4.2.3. Overwerk
Overwerk is langer werken dan de overeengekomen 
arbeidsduur per week. 

Medewerkers t/m functieniveau H ontvangen voor overwerk 
een toeslag in geld volgens de volgende tabel:

De grondslag voor het berekenen van de toeslag is het salaris 
inclusief vaste toeslagen. De toeslag is geen basis voor 
vakantietoeslag, resultaatbonus of pensioen.

Overwerk vindt uitsluitend plaats in overleg met de 
leidinggevende.

Dag Tijd Toeslag %
Maandag t/m vrijdag 00.00 - 24.00 uur 50%
Zaterdag 00.00 - 08.00 uur 100%

08.00 - 17.00 uur 50%
17.00 - 24.00 uur 100%

Zondag / feestdag 00.00 - 24.00 uur 100%

Overwerktoeslag
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4.2.4. Werken op bijzondere tijdstippen
Medewerkers ontvangen de volgende werktijdentoeslag voor 
het volgens rooster werken op bijzondere tijdstippen: 

De grondslag voor het berekenen van de toeslag in geld is het 
salaris inclusief vaste toeslagen. De toeslag is geen basis voor 
vakantietoeslag en resultaatbonus.

Bij samenvallen van overwerk en werken op bijzondere 
tijdstippen worden de beide toeslagen bij elkaar opgeteld.

4.3. Verlof: vakantie en feestdagen

4.3.1. Vakantie
Een medewerker met een basisarbeidsduur van 36 uur per 
week heeft wettelijk recht op 144 vakantie-uren op per jaar. 
Daarnaast heeft de medewerker recht op 57,6 extra vakantie-
uren. 

Bij een kortere of langere arbeidsduur worden de vakantie-
uren naar rato aangepast. Zo heeft een medewerker met een 
basisarbeidsduur van 40 uur per week recht op 160 wettelijke 
en 64 extra vakantie-uren per jaar.

Niet genoten vakantie-uren verjaren na 10 jaar. De medewerker 
heeft het recht om drie aaneengesloten weken vakantie op te 
nemen. De vakantie wordt door de leidinggevende vastgesteld 
na overleg met de medewerker en nadat in het team de 
vakantieplanning aan de orde is geweest.

Dag Tijd Toeslag %
Maandag t/m vrijdag 00.00 - 07.00 uur 50%

21.00 - 24.00 uur 50%
Zaterdag 00.00 - 08.00 uur 100%

08.00 - 17.00 uur 50%
17.00 - 24.00 uur 100%

Zondag / feestdag 00.00 - 24.00 uur 100%

Werktijdentoeslag
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4.3.2. Kopen en verkopen van vakantie-uren
Het is mogelijk om per kalenderjaar, binnen de wettelijke 
mogelijkheden, bij een basisarbeidsduur van 36 uur, maximaal 
72 vakantie-uren te kopen of te verkopen. Voor medewerkers 
met een kortere of langere arbeidsduur geldt dit maximum naar 
rato.

Bij kopen of verkopen geldt: de waarde van een uur is 108% 
van een uurloon inclusief vaste toeslagen. 

4.3.3. Feestdagen
Een feestdag is een algemeen erkende feestdag waarop geen 
werkzaamheden verricht worden. Indien de feestdag op een 
dag valt waarop de medewerker gebruikelijk werkt is sprake van 
betaald verlof.
De volgende dagen zijn erkende feestdagen: Nieuwjaarsdag, 
Goede Vrijdag, Eerste en Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, 
Eerste en Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag, 
Koninginnedag, Bevrijdingsdag (1x per 5 jaar).

4.4.: Verlof: speciaal verlof
Tot het speciaal verlof hoort: calamiteiten- en ander 
kort verzuimverlof, zwangerschap- en bevallingsverlof, 
ouderschapsverlof, zorgverlof en sabbatsverlof.  

Speciaal verlof
Speciaal verlof is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg. Deze wet onderscheidt:
•  Verlof in verband met zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg
•  Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof
•  Kort- en langdurend zorgverlof
•  Ouderschapsverlof
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt uitgebreide informatie over de 
regelgeving met betrekking tot speciaal verlof. 
Zie: www.szw.nl >> werk
AAHG kent daarnaast ook sabbatsverlof als vorm van speciaal verlof.
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4.4.1. Calamiteiten- en ander kort verzuimverlof
De medewerker heeft recht op calamiteiten- of kort 
verzuimverlof met behoud van salaris (inclusief vaste toeslagen) 
in de volgende situaties volgens onderstaande tabel:

In situaties waarin het calamiteiten- of kort verzuimverlof 
niet voorziet kan, indien bijzondere omstandigheden daartoe 
aanleiding geven, onbetaald verlof verleend worden voor ten 
hoogste drie dagen.

De medewerker moet het calamiteiten- of kort verzuimverlof 
opnemen op de dag van / de dagen voorafgaand aan of 
volgend op de bijzondere gebeurtenis. De medewerker 
krijgt calamiteiten- of kort verzuimverlof voor de uren die hij 
volgens het rooster op de desbetreffende dag of dagen had 
moeten werken. De medewerker vraagt het verlof bij zijn 
leidinggevende aan.

4.4.2. Zwangerschap- en bevallingsverlof
Een zwangere medewerker heeft recht op minstens zestien 
weken zwangerschap- en bevallingsverlof. 
De ingangsdatum van het zwangerschapsverlof hangt af 
van de vermoedelijke bevallingsdatum. Vanaf zes weken, 
maar minimaal vier weken vóór de dag van de vermoedelijke 

Situatie Verlof

Calamiteit: een onverwachte gebeurtenis in 
de privé sfeer die om een snelle oplossing 
vraagt en waarbij de aanwezigheid van de 
medewerker noodzakelijk is.

De duur van de calamiteit, maximaal 2 dagen 
per calamiteit.

Geboorte (kraamverlof) 2 dagen.

Overlijden van de partner of van een 
inwonend kind van de medewerker

De dag van het overlijden tot en met de dag 
van de begrafenis of crematie.

Overlijden van een ouder, een niet-inwonend 
of aangetrouwd kind, een grootouder, broer, 
zus, zwager, schoonzus, kleinkind van de 
medewerker

Eén dag en wanneer de begrafenis of 
crematie wordt bijgewoond een tweede dag. 
Wanneer de medewerker de begrafenis of 
crematie regelt: de dag van overlijden tot en 
met de dag van de begrafenis of crematie.

Afleggen van school- of vakexamens De tijd die hiervoor nodig is.
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bevalling mag de medewerker verlof opnemen. Binnen deze 
periode kan ze zelf bepalen op welke dag het verlof ingaat.
Na de bevalling heeft de medewerker recht op tien 
aaneengesloten weken bevallingsverlof of zoveel meer als het 
zwangerschapverlof minder dan zes weken heeft geduurd. 
Wanneer de medewerker bevallen is, geeft zij dit zo snel 
mogelijk door aan de leidinggevende. 

Arbeidsvoorwaarden tijdens het verlof
Tijdens het zwangerschap- en bevallingsverlof ontvangt 
de medewerker ziekengeld, aangevuld tot 100% van het 
salaris inclusief vaste toeslagen. Alle arbeidsvoorwaardelijke 
regelingen blijven tijdens het verlof van toepassing, met 
uitzondering van vergoedingen voor kosten die niet meer 
worden gemaakt (zoals reiskostenvergoeding woon-
werkverkeer).

Ziekte tijdens het verlof
De regels voor ziek- en herstelmelding gelden ook tijdens het 
zwangerschap- en bevallingsverlof.
Indien de medewerker bij aanvang van het geplande 
zwangerschapsverlof ziek of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, 
tellen de ziektedagen vóór het zwangerschapsverlof mee als 
zwangerschapsverlof, ongeacht de oorzaak van de ziekte. Het 
zwangerschapsverlof kan echter nooit langer duren dan zes 
weken.

Als de medewerker tijdens het verlof ziek wordt tellen deze 
ziektedagen mee als verlofdagen, ongeacht de oorzaak van 

Duur zwangerschap- en bevallingsverlof: voorbeelden
A. Het zwangerschapsverlof begint zes weken voorafgaand aan de vermoedelijke 
bevallingsdatum.

Voorbeeld 1: Het kind wordt een week te vroeg geboren. De moeder heeft dan 
vijf weken verlof voor de bevalling en elf weken erna. Totaal: zestien weken.
Voorbeeld 2: Het kind wordt twee weken te laat geboren. De moeder heeft dan 
acht weken verlof voor de bevalling en tien weken erna. Totaal: achttien weken.

B. Het zwangerschapsverlof begint vier weken voorafgaand aan de vermoedelijke 
bevallingsdatum.

Voorbeeld 3: Het kind wordt twee weken te laat geboren. De moeder heeft dan recht 
op zes weken verlof voor de bevalling en twaalf weken erna. Totaal: achttien weken. 
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de ziekte. Het verlof wordt dus niet met deze ziektedagen 
verlengd.

Aanvragen van het verlof
De medewerker moet aan haar leidinggevende uiterlijk drie 
maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum doorgeven 
wanneer ze het zwangerschapsverlof wil laten ingaan. Daarbij 
moet de medewerker een zwangerschapsverklaring van de arts 
of verloskundige laten zien.

4.4.3. Adoptieverlof
De medewerker die een kind adopteert heeft recht op 
adoptieverlof. Dit verlof kan opgenomen worden vanaf 
twee weken voor de adoptie tot zestien weken erna. Ook 
pleegouders mogen dit verlof opnemen als het pleegkind 
duurzaam wordt opgenomen in het gezin op basis van een 
pleegcontract.
Het verlof duurt maximaal vier maal de gemiddelde arbeidsduur 
per week van de medewerker.

Arbeidsvoorwaarden
Tijdens het verlof loopt het salaris door. Alle 
arbeidsvoorwaardelijke regelingen blijven tijdens het verlof van 
toepassing, met uitzondering van vergoedingen voor kosten die 
niet meer worden gemaakt (zoals reiskostenvergoeding woon-
werkverkeer).

Aanvragen van het verlof
Het adoptieverlof wordt aangevraagd bij de leidinggevende. 
Deze bevestigt de afspraken over het verlof binnen vier weken.

4.4.4. Ouderschapsverlof
De medewerker, die tenminste een jaar in dienst is en een kind 
heeft dat jonger is dan 8 jaar heeft recht op ouderschapsverlof. 

Als de medewerker meerdere kinderen in de doelgroep 
heeft of een meerling heeft, dan kan hij voor elk kind apart 
ouderschapsverlof opnemen. Als de medewerker een kind 
van tenminste zeven jaar en tien maanden heeft geadopteerd 
of als pleegkind heeft opgenomen, mag hij ouderschapsverlof 
opnemen tot het kind twaalf jaar is. Ouderschapsverlof mag in 
voltijd en in deeltijd worden opgenomen.
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Verlofduur
Indien het verlof ingaat op of na 1 januari 2009, mag de 
medewerker maximaal zesentwintig keer de gemiddelde 
arbeidsduur per week opnemen. 
Een combinatie van ouderschapsverlof met andere vormen van 
speciaal verlof mag niet langer dan zes maanden duren.

Het verlof kan opgenomen worden in voltijd of deeltijd. In 
deeltijd kan het verlof maximaal 52 aaneengesloten weken zijn 
en dan moet de medewerker minimaal 50% van de gemiddelde 
wekelijkse arbeidsduur blijven werken. 

Indien de medewerker het verlof op een andere manier 
wil opnemen, moet hij daarover afspraken maken met de 
leidinggevende. De leidinggevende gaat akkoord tenzij 
zwaarwegende bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten.

Arbeidsvoorwaarden
De medewerker krijgt over de verlofuren gedurende maximaal 
dertien werken voltijd verlof een vergoeding van 50% van 
het salaris (inclusief vaste toeslagen). Deze vergoeding wordt 
maandelijks uitgekeerd.

Bij voltijd ouderschapsverlof wordt de pensioenopbouw 
(voor zover fiscaal toegestaan) voor maximaal zes maanden 
voortgezet op basis van het salaris en de arbeidsduur 
voorafgaand aan het verlof. Personeelscondities blijven van 
toepassing. Overige arbeidsvoorwaarden (zoals opbouw van 
vakantiedagen en reiskosten woon-werkverkeer) worden 
stopgezet voor de duur van het verlof. De verlofperiode telt 
mee bij de berekening van de diensttijd.
Bij deeltijd ouderschapverlof gelden bovengenoemde 
voorwaarden naar rato.

Bij beëindiging van het dienstverband tijdens of binnen 
drie maanden na het betaalde ouderschapsverlof moet de 
medewerker de vergoeding terugbetalen aan AAHG.

Na het verlof keert de medewerker terug in zijn eigen functie 
met dezelfde arbeidsduur als direct voor het verlof, maar bij 
reorganisaties worden de regels bij reorganisaties toegepast 
alsof de medewerker geen verlof zou hebben.
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Ziekte tijdens het verlof
De regels voor ziek- en herstelmelding gelden ook tijdens het 
ouderschapsverlof. 
De einddatum van het verlof verandert niet als gevolg van 
ziekte tijdens het verlof. De medewerker heeft het recht om 
de gemiste verlofdagen alsnog op te nemen en kan hierover 
afspraken maken met de leidinggevende. 

Aanvragen van verlof
De medewerker vraagt het ouderschapsverlof twee maanden 
voor de ingangsdatum aan bij de leidinggevende. Daarbij 
geeft de medewerker de periode en vorm van het verlof 
aan en, in geval van deeltijdverlof, de gewenste werktijden. 
De leidinggevende gaat akkoord tenzij zwaarwegende 
bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten en bevestigt de 
afspraken over het verlof binnen vier weken.

4.4.5. Kortdurend zorgverlof
De medewerker heeft recht op kortdurend zorgverlof wanneer 
de verzorging door de medewerker van een zieke partner, 
inwonend kind of ouder noodzakelijk is.

Per jaar heeft de medewerker recht op zorgverlof van maximaal 
twee keer de gemiddelde arbeidsduur per week.

De medewerker mag dit verlof opnemen in overleg met de 
leidinggevende. De medewerker moet de noodzaak van het verlof 
desgevraagd aannemelijk maken. De leidinggevende gaat akkoord 
tenzij zwaarwegende bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten. 

Arbeidsvoorwaarden
De medewerker krijgt een vergoeding ter hoogte van 85% van 
het salaris (inclusief vaste toeslagen). Deze vergoeding wordt 
maandelijks uitgekeerd.
De overige arbeidsvoorwaarden blijven ongewijzigd.

4.4.6. Langdurend zorgverlof
De medewerker heeft recht op langdurend zorgverlof 
ten behoeve van de noodzakelijke verzorging van een 
zorgbehoevende in de directe omgeving van de medewerker 
(zoals partner, kind, ouder) die ernstig ziek is en die voor de 
verzorging van de medewerker afhankelijk is.
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Het verlof geldt ook voor de begeleiding van een stervende 
partner, ouder of kind van de medewerker of voor hulp aan een 
kind van de medewerker die een levensbedreigende ziekte 
heeft.

Verlofduur
De medewerker heeft per gebeurtenis recht op langdurend 
zorgverlof. Per kalenderjaar is het verlof 11 maal de gemiddelde 
arbeidsduur per week.
Een combinatie van zorgverlof met andere vormen van speciaal 
verlof mag niet langer dan zes maanden duren.

Het verlof kan opgenomen worden in voltijd of deeltijd. In 
deeltijd kan het verlof (inclusief het kortdurende zorgverlof) 
maximaal 26 aaneengesloten weken zijn en dan moet de 
medewerker minimaal 50% van de gemiddelde wekelijkse 
arbeidsduur blijven werken.

Arbeidsvoorwaarden
De medewerker krijgt over de verlofuren een vergoeding ter 
hoogte van 50% van het salaris (inclusief vaste toeslagen). 
Deze vergoeding wordt maandelijks uitgekeerd.
Bij voltijd langdurend zorgverlof wordt de pensioenopbouw 
(voor zover fiscaal toegestaan) voor maximaal zes maanden 
voortgezet op basis van het salaris en de arbeidsduur 
voorafgaand aan het verlof. Personeelscondities blijven van 
toepassing. Overige arbeidsvoorwaarden (zoals opbouw van 
vakantiedagen en reiskosten woon-werkverkeer) worden 
stopgezet voor de duur van het verlof. De verlofperiode telt 
mee bij de berekening van de diensttijd.
Bij deeltijd langdurend zorgverlof gelden bovengenoemde 
voorwaarden naar rato.

Bij beëindiging van het dienstverband tijdens of binnen drie 
maanden na het langdurend zorgverlof moet de medewerker de 
vergoeding terugbetalen aan AAHG.

Na het verlof keert de medewerker terug in zijn eigen functie 
met dezelfde arbeidsduur als direct voor het verlof, maar bij 
reorganisaties worden de regels bij reorganisaties toegepast 
alsof de medewerker geen verlof zou hebben.
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Ziekte tijdens het verlof
De regels voor ziek- en herstelmelding gelden ook tijdens het 
langdurend zorgverlof. 
De einddatum van het verlof verandert niet als gevolg van 
ziekte tijdens het verlof. De medewerker heeft het recht om 
de gemiste verlofdagen alsnog op te nemen en kan hierover 
afspraken maken met de leidinggevende.  

Aanvragen van verlof
De medewerker vraagt het langdurend zorgverlof aan bij de 
leidinggevende. Daarbij geeft hij de periode en vorm van 
het verlof aan en, in geval van deeltijdverlof, de gewenste 
werktijden. Indien mogelijk wordt een doktersverklaring 
overlegd. 
De leidinggevende gaat akkoord tenzij zwaarwegende 
bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten en bevestigt de 
afspraken over het verlof binnen vier weken.

4.4.7. Sabbatsverlof
De medewerker heeft recht op maximaal zes maanden 
sabbatsverlof of maximaal drie jaar verlof voorafgaande aan de 
pensionering. Het sabbatsverlof duurt tenminste zes weken.
Het sabbatsverlof is onbetaald. Financiering van het verlof is 
mogelijk vanuit een tegoed op de levenslooprekening.

De medewerker kan voor het eerst sabbatsverlof opnemen 
wanneer hij drie jaar in dienst is. De medewerker kan opnieuw 
sabbatsverlof opnemen drie jaar na afloop van een vorig 
sabbatsverlof.

Het sabbatsverlof wordt in een aaneengesloten periode 
opgenomen. Het verlof kan opgenomen worden in voltijd of 
deeltijd. Bij deeltijd mag niet minder dan 10 uur per week 
gewerkt worden.

Levenslooprekening
De levensloopregeling biedt medewerkers de mogelijkheid om ‘fiscaal vriendelijk’ te sparen 
op een levenslooprekening ten behoeve van de financiering van een periode van onbetaald 
verlof, zoals sabbatsverlof of het onbetaalde deel van ouderschapsverlof. 
De levensloopregeling is opgenomen in hoofdstuk 9 van de CAO.
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Een combinatie van sabbatsverlof met andere vormen van 
speciaal verlof mag niet langer dan zes maanden duren.

Arbeidsvoorwaarden
De medewerker krijgt over de verlofuren geen vergoeding. 

Bij voltijd sabbatsverlof wordt de pensioenopbouw (voor zover 
fiscaal toegestaan) voor maximaal zes maanden voortgezet op 
basis van het salaris en de arbeidsduur voorafgaand aan het 
verlof. Personeelscondities blijven van toepassing. Overige 
arbeidsvoorwaarden (zoals opbouw van vakantiedagen en 
reiskosten woon-werkverkeer) worden stopgezet voor de duur 
van het verlof. De verlofperiode telt mee bij de berekening van 
de diensttijd.
Bij deeltijd sabbatsverlof gelden bovengenoemde voorwaarden 
naar rato.

De gedragsregels, zoals voor nevenfuncties en –inkomsten, 
blijven tijdens het verlof gelden.

Na het verlof keert de medewerker terug in zijn eigen functie 
met dezelfde arbeidsduur als direct voor het verlof, maar bij 
reorganisaties worden de regels bij reorganisaties toegepast 
alsof de medewerker geen verlof zou hebben.

Ziekte tijdens het verlof
Als de medewerker ziek wordt, kan de medewerker er (alleen bij 
voltijd verlof) voor kiezen zich niet ziek te melden en het verlof 
door te laten lopen tot het eind van de afgesproken verlofperiode.
De medewerker kan er ook voor kiezen om zich op de 
gebruikelijke manier ziek te melden. Bij deeltijdverlof is de 
medewerker dit verplicht. Het verlof wordt dan stopgezet en de 
loondoorbetaling wordt hervat vanaf de dag van de ziekmelding. 
Als de medewerker het resterende sabbatsverlof wil opnemen, 
moet hij dat opnieuw aanvragen.

Aanvragen van verlof
De medewerker vraagt het sabbatsverlof zo vroegtijdig 
mogelijk, maar uiterlijk vier maanden voor de ingangsdatum van 
het verlof aan bij de leidinggevende. Daarbij geeft hij de periode 
en vorm van het verlof aan en, in geval van deeltijdverlof, de 
gewenste werktijden. 
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De leidinggevende gaat akkoord wanneer het verlof langer dan 
een jaar tevoren is aangevraagd. Is de aanvraag later ingediend, 
dan gaat de leidinggevende akkoord tenzij zwaarwegende 
bedrijfsbelangen zich daartegen verzetten. De leidinggevende 
bevestigt de afspraken over het verlof binnen vier weken.

4.5. Thuis werken
AAHG zal gedurende de looptijd van deze CAO een pilot 
uitvoeren om de mogelijkheden en consequenties van 
thuiswerken nader te onderzoeken. 
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5.  PensiOen 

5.1. AAHG pensioenregeling
De pensioenregeling van AAHG is gebaseerd op de pensioen-
regeling van ABN AMRO en ondergebracht bij het ABN AMRO 
Pensioenfonds. De AAHG pensioenregeling is van toepassing 
op medewerkers die op of na 1 januari 2007 in dienst zijn 
getreden.
Tot 1 januari 2008 hoeven deze medewerkers geen 
pensioenpremie te betalen. Met ingang van 1 januari 2009 
betalen de medewerkers een bijdrage in de pensioenpremie 
ter hoogte van 3% van het deel van het pensioengevend 
salaris boven de premievrije voet van € 29.040,– (het 
schaalmaximum van schaal C op basis van de basisarbeidsduur, 
bij een kortere of langere arbeidsduur geldt dit bedrag naar 
evenredigheid). Deze premievrije voet wordt verhoogd met het 
aanpassingspercentage bij structurele CAO-salarisverhogingen. 
Voor medewerkers die in 2006 onder de Bouwfonds CAO in 
dienst zijn getreden bij AAHG geldt de pensioenregeling van 
het ABP, zolang deze ook geldt voor de medewerkers die van 
rechtswege zijn overgekomen van Bouwfonds (zie paragraaf 5.2).

Voor de medewerkers die overgekomen zijn van Bouwfonds 
geldt in 2007 en mogelijk nog enige tijd daarna de 
pensioenregeling van het ABP. Voor de ABP regeling betaalt 
de medewerker wel premie.

Pensioenregeling van ABN AMRO
Voor meer informatie over de pensioenregeling van ABN AMRO, zie:  
www.abnamropensioenfonds.nl 

Pensioenregeling van het ABP
Voor meer informatie over de pensioenregeling van het ABP, zie: www.abp.nl
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5.2 Medewerkers van rechtswege overgekomen van 
Bouwfonds
Voor medewerkers die van rechtswege zijn overgekomen 
van Bouwfonds geldt nog tot ten minste 1 juli 2010 de 
pensioenregeling van het ABP. In januari 2010 zullen CAO-
partijen de aansluittermijn bij het ABP opnieuw beoordelen.
De ABP-pensioenregeling kent een medewerkersbijdrage aan 
de pensioenpremie.

5.3 Medewerkers van rechtswege overgekomen van 
ABN AMRO
Voor medewerkers die van rechtswege zijn overgekomen 
van ABN AMRO geldt per 1 januari 2008 de AAHG 
pensioenregeling. Deze medewerkers betalen geen eigen 
bijdrage aan de pensioenpremie zolang de aansluiting bij het 
ABP voor de voormalig Bouwfondsmedewerkers voortduurt. 
Wanneer deze aansluiting bij het ABP eindigt, gaan ook de 
medewerkers die van rechtswege zijn overgekomen van 
ABN AMRO een eigen bijdrage betalen aan de pensioenpremie 
conform de AAHG pensioenregeling. Deze medewerkers 
ontvangen met ingang van dezelfde datum een financiële 
compensatie ter hoogte van deze eigen bijdrage in de 
pensioenpremie.
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6. lOOPbaanbeleid

AAHG wil dat medewerkers blijvend inzetbaar zijn. Het 
loopbaanbeleid moet blijvende inzetbaarheid realiseren. 
Instrumenten van loopbaanbeleid dienen voor de 
praktische uitvoering van het beleid.

6.1. Beleid
Het loopbaanbeleid van AAHG beoogt het realiseren van 
blijvende inzetbaarheid van de medewerkers van AAHG. 
Inzetbaarheid heeft in de eerste plaats betrekking op 
inzetbaarheid in de eigen functie en afdeling, vervolgens op de 
inzetbaarheid binnen AAHG en eventueel ook op inzetbaarheid 
buiten AAHG. Het gaat er dus om dat medewerkers geschikt 
worden en blijven voor werk binnen of buiten AAHG. 

Continue ontwikkeling van competenties (kennis, vaardigheden, 
gedrag) is een voorwaarde voor blijvende inzetbaarheid; 
continue ontwikkeling is nodig omdat werksituaties steeds 
sneller veranderen. 

Inzetbaar zijn en blijven is primair een verantwoordelijkheid 
van de medewerker zelf. Het gaat om zijn eigen loopbaan. De 
medewerker is projectleider van zijn eigen ontwikkeling.
De inzetbaarheid van medewerkers is ook de 
verantwoordelijkheid van AAHG. AAHG zal daarom een 
samenhangend en praktisch uitvoerbaar loopbaanbeleid voeren 
om actief te werken aan de ontwikkeling van die competenties 
van haar medewerkers die voor de medewerker zelf en voor 
AAHG relevant zijn.

Werken aan blijvende inzetbaarheid vergt goede ondersteuning 
en een goed instrumentarium. In de eerste plaats wil AAHG 
echter een bedrijfscultuur realiseren waarin het vanzelfsprekend 
is dat de focus ligt op de ontwikkeling en de inzetbaarheid van 
medewerkers. 

6.2. Instrumenten
AAHG zal t.b.v. het loopbaanbeleid de volgende instrumenten 
ontwikkelen:
•  Instrumenten ten behoeve van het in kaart brengen van de 

behoefte aan ontwikkeling en scholing:
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 - Persoonlijke Ontwikkelingsplannen (POP’s), POP gesprekken
 - Beoordelingsgesprekken
 - Loopbaan check-up
 - EVC traject 
•  Instrumenten ten behoeve van de ontwikkeling van 

competenties:
 - Coaching
 - Interne opleidingen / in-company trainingen
 - Talentmanagement
 - Externe opleidingen / trainingen

Loopbaan check-up
AAHG biedt iedere medewerker die tenminste drie jaar in 
dienst is een “loopbaan check-up” aan.

6.3. Studiekostenvergoeding

6.3.1. Regeling studiekostenvergoeding
Een medewerker komt voor vergoeding van studiekosten en 
van studietijd in aanmerking indien in het POP (Persoonlijk 
Ontwikkelingsplan) afspraken zijn gemaakt over de te volgen 
studie. 

Studiekosten
De kosten van de opleiding, eventuele examens en 
studiemateriaal en van eventuele reis-, verblijf- en 
cateringkosten worden door AAHG vergoed. Privé uitgaven 
zoals privé consumpties worden niet vergoed.

Over de vergoeding en indiening van declaraties worden 
afspraken gemaakt met de leidinggevende.

1  EVC staat voor: Erkenning Verworven Competenties. Een EVC traject is 
erop gericht om vakdiploma’s toe te kennen op grond van in de werkpraktijk 
opgedane kennis en ervaring.
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Studietijd
Indien de opleiding in werktijd wordt gevolgd, wordt hiervoor 
betaald verlof verleend. Indien de opleiding buiten werktijd 
wordt gevolgd en / of indien het in het belang van de opleiding 
is dat ‘huiswerk’ wordt gemaakt, worden in overleg met de 
leidinggevende redelijke afspraken gemaakt voor studieverlof.
Voor het afleggen van examens wordt betaald verlof 
verleend voor de tijd die daarvoor nodig is (zie CAO-hoofdstuk 
4.4.1 – calamiteiten- en ander kort verzuimverlof).

6.3.2. Terugbetalingsregeling
Wanneer de arbeidsovereenkomst met de medewerker wordt 
beëindigd, moet de medewerker in de volgende situaties de 
studiekosten terugbetalen: 
•  De medewerker verlaat tijdens de opleiding of binnen drie jaar 

na afloop daarvan AAHG op eigen initiatief, of 
•  De medewerker moet AAHG om de medewerker verwijtbare 

redenen verlaten.

De terugbetaling bedraagt bij deze wijze van beëindiging:
•  Tijdens de opleiding: 100% van de opleidingskosten
•  Binnen een jaar na afsluiting van de opleiding: 75% van de 

studiekosten
•  Na een maar binnen twee jaar na afsluiting van de opleiding: 

50% van de studiekosten
•  Na twee maar binnen drie jaar na afsluiting van de opleiding: 

25% van de studiekosten

Terugbetaling is in deze situaties alleen vereist wanneer de 
opleiding EUR 2.164,= of meer heeft gekost. 
Dit drempelbedrag wordt per CAO-periode aangepast met de 
afgesproken structurele CAO-verhoging. 
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7. VergOedingen 

Voor vergoeding van reiskosten en verhuiskosten 
gelden de regels in de CAO. Voor de vergoeding van 
overige kosten is met instemming van de OR een 
declaratieregeling vastgesteld.

7.1. Reiskosten woon-werkverkeer
Uitgangspunt voor de vergoedingsregeling woon-werkverkeer is 
het maximaal fiscaal vrijgestelde tarief per kilometer. 
In 2009 is de vergoeding bij een volledige werkweek 
(vijf werkdagen per week) EUR 0,19 per km met een maximum 
van 40 km enkele reis en van 206 dagen per kalenderjaar.
Bij minder werkdagen ontvangt de medewerker een evenredig 
deel van de 206 dagen. Dit geldt ook wanneer sprake is van 
minder werkdagen als gevolg van zakelijke reizen.
AAHG stelt met een zelf gekozen systeem de reisafstanden 
vast.

Indien de medewerker gebruik maakt van het openbaar vervoer, 
worden eventuele meerkosten hiervan volledig vergoed op 
basis van 2e klas, tot een maximum van 40 km enkele reis. 
De medewerker moet vanwege fiscale regels de daadwerkelijk 
gemaakte kosten van het openbaar vervoer kunnen aantonen 
d.m.v. originele plaatsbewijzen of betalingsbewijzen.

7.2. Reiskosten zakelijk verkeer
Voor alle zakelijke kilometers is de vergoeding EUR 0,34  
per km. Van de vergoeding is EUR 0,19 belastingvrij  
(op grond van de fiscale regels voor 2007). 

De medewerker krijgt de zakelijke kilometers vergoed op 
declaratiebasis. Bij de declaratie dient begin- en eindpunt van 
de zakelijke reis vermeld te worden.

7.3. Verhuiskosten
De medewerker komt voor een vergoeding van verhuiskosten 
in aanmerking indien sprake is van een verhuizing op verzoek 
van de werkgever omdat dit noodzakelijk is voor de uitoefening 
van de functie. 
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Uitgangspunt voor de vergoeding is de fiscale regelgeving 
m.b.t. verhuiskosten.

AAHG vergoedt de kosten van vervoer van de inboedel, indien 
de werknemer de kosten aantoont d.m.v. een nota van het 
verhuisbedrijf.
AAHG vergoedt een bijdrage in de inrichtingskosten tot een 
hoogte van 12 % van het jaarsalaris (netto, inclusief vaste 
toeslagen) met een maximum van EUR 5.445,= (op grond van 
de fiscale regels 2007).

7.4. Aanpassing bedragen reiskosten en 
verhuiskosten
De in 7.1, 7.2 en 7.3 genoemde op fiscale regelgeving 
gebaseerde bedragen zullen worden aangepast aan 
ontwikkelingen in die fiscale regelgeving. 
De in 7.2 genoemde vergoeding zal per CAO-periode aangepast 
worden met de afgesproken structurele CAO-verhoging. 

1  Exacte bedragen: 2006 EUR 0,3200; 2007 EUR 0,3264; 2008 EUR 0,3346; 
2009 EUR 0,3415. Deze bedragen worden rekenkundig afgerond.
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8.  arbeidsVOOrwaarden tijdens 
ziekte

De medewerker die ziek is moet zich houden aan de 
bepalingen in de Regeling ziekteverzuim van AAHG en zich 
ziek melden conform de ziekmeldingprocedure van AAHG.

Als de medewerker ziek of situationeel arbeidsongeschikt 
is, wordt het loon tijdens de eerste twee ziektejaren 
(gedeeltelijk) doorbetaald. Vanaf het derde ziektejaar krijgt 
de medewerker een aanvulling op de WIA- uitkering.

8.1. Gedragsregels bij ziekte
De medewerker moet zich bij ziekte houden aan de 
gedragsregels bij ziekte. Het niet naleven van wettelijke 
verplichtingen of deze gedragsregels kan gevolgen hebben voor 
de salarisbetaling, de betaling van wettelijke en aanvullende 
uitkeringen op basis van dit artikel en het dienstverband van de 
medewerker.

De gedragsregels bij ziekte zijn door AAHG vastgesteld met 
instemming van de OR.

8.2. Arbeidsvoorwaarden tijdens de eerste twee 
ziektejaren

8.2.1. Salaris
De medewerker die ziek is ontvangt de eerste zes maanden 
van zijn ziek zijn 100% en de volgende 18 maanden 70% van 
zijn salaris inclusief vaste toeslagen.
AAHG vult deze 70% aan tot 100% indien en voor zover de 
medewerker volgens het re-integratieadvies van de Arbodienst 
weer aan het werk gaat of een omscholingstraject volgt. Deze 
aanvulling wordt ook toegekend als re-integratie door de aard 
van de ziekte niet meer is te verwachten. De Arbodienst beslist 
of sprake is van werkhervatting of omscholing.
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8.2.2. Vakantie, pensioen en overige 
arbeidsvoorwaarden
De medewerker die gedeeltelijk arbeidsgeschikt is wordt voor 
de opbouw en het opnemen van vakantie of verlof geacht 
volledig arbeidsgeschikt te zijn.
Tijdens ziekte langer dan zes maanden bouwt de medewerker 
alleen over de laatste zes maanden vakantierechten op.
Als de medewerker ziek wordt tijdens de vakantie, worden de 
hierdoor gemiste vakantie-uren niet in mindering gebracht op 
het totaal. Voorwaarde is dat de medewerker zich ziek meldt 
volgens de ziekmeldingprocedure van AAHG. 

Tijdens de eerste twee ziektejaren wordt uw pensioenopbouw 
voortgezet op basis van het salaris inclusief vaste toeslagen. 

De vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer wordt 
gedurende de lopende en eerstvolgende maand voortgezet en 
vervalt vanaf de tweede volle maand dat de medewerker ziek 
is. Personeelscondities blijven van toepassing.

8.2.3. Beëindiging arbeidsovereenkomst
Na twee jaar ziekte wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd 
als binnen 26 weken geen herstel is te verwachten. Als 
de medewerker gedeeltelijk arbeidsgeschikt is zal geen 
beëindiging wegens ziekte plaatsvinden en zullen de 
inspanningen worden gericht op re-integratie. 

Als het UWV bij de aanvraag van een WIA-uitkering vaststelt 
dat AAHG onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft gedaan 
en de verplichting tot loondoorbetaling verlengt, zal AAHG 
gedurende deze periode en maximaal 1 jaar 100% van de 
grondslag betalen.

8.3. Arbeidsvoorwaarden vanaf het derde ziektejaar

8.3.1. Uitkeringen vanaf het derde ziektejaar
Als de medewerker door ziekte niet kan werken en een IVA-
uitkering krijgt vult AAHG deze vanaf het derde ziektejaar aan 
tot 75% van de grondslag. 
Als de medewerker gedeeltelijk arbeidsgeschikt is en 
(naast het volledige salaris over de gewerkte uren) een 
WGA-uitkering krijgt, vult AAHG deze aan tot 75% van de 
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grondslag, vermenigvuldigd met het percentage van de 
arbeidsongeschiktheidsklasse. 

Als de medewerker door eigen schuld minder dan 50% van 
zijn restcapaciteit benut krijgt hij een aanvulling van 5% van de 
grondslag tot het maximum premieloon WIA, vermenigvuldigd 
met het percentage van de arbeidsongeschiktheidsklasse. 
Over het loon voor de Sociale Verzekeringswetten boven dit 
maximum krijgt hij een aanvulling van 75% vermenigvuldigd 
met het percentage van de arbeidsongeschiktheidsklasse. 

De aanvullingen van AAHG worden jaarlijks per 1 januari 
geïndexeerd met 2%, voor het eerst per 1 januari 2008.

Als de medewerker minder dan 35% arbeidsongeschikt is 
krijgt hij in het derde, vierde en vijfde ziektejaar een aflopende 
aanvulling op het salaris van 75%, 50% en 25% van de 
grondslag vermenigvuldigd met het percentage van de 
arbeidsongeschiktheidsklasse.

Grondslag
De grondslag voor de aanvullingen is het loon voor de sociale 
verzekeringswetten van het laatste jaar voorafgaand aan de 
ziekte met een maximum van EUR 200.000. Aanvullingen van 
AAHG uit deze regeling zullen samen met de WIA uitkering 
en het salaris over de gewerkte uren nooit hoger zijn dan de 
grondslag.

8.3.2. Pensioen
Als de medewerker een WIA-uitkering krijgt zet AAHG de 
pensioenopbouw vanaf het derde ziektejaar voort over het 
volledige loon voor de gewerkte uren en 75% van de grondslag, 
verminderd met het loon voor de gewerkte uren.

8.3.3. Duur van de aanvulling op de uitkering en de 
pensioenopbouw
De aanvullingen en pensioenopbouw lopen door zolang 
de medewerker ziek is, ook na beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst. Na die beëindiging worden de 
aanvullingen en pensioenopbouw wel aangepast bij 
verlaging, maar niet bij verhoging van het percentage van 
de arbeidsongeschiktheidsklasse. De aanvullingen en 
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pensioenopbouw eindigen in elk geval aan het begin van de 
maand waarin de medewerker 63 jaar wordt.

8.4. Vrijwillige aanvullende verzekering
Medewerkers kunnen een aanvullende 
arbeidsongeschiktheidsverzekering sluiten ter hoogte van 
10% van het salaris inclusief vaste toeslagen. De premie zal 
maandelijks op het salaris worden ingehouden.

8.5. Deskundigenoordeel
De Arbodienst beoordeelt namens AAHG het ziek zijn van 
de medewerker. Als de medewerker het niet eens is met dit 
oordeel kan hij een deskundigenoordeel vragen bij het UWV. 
In afwachting van de uitslag betaalt AAHG het salaris door. Als 
AAHG in het gelijk wordt gesteld, wordt het niet verschuldigd 
betaalde salaris teruggevorderd. 

Als de medewerker een deskundigenoordeel vraagt over de 
passendheid van werk of met een deskundigenoordeel de 
re-integratie-inspanningen van AAHG betwist, stopt AAHG de 
loonbetaling voor de uren waarop de medewerker niet werkt. 
Wordt de medewerker in het gelijk gesteld, dan betaalt de 
werkgever het salaris alsnog.

8.6. Beroepsongeval
Voor de medewerker die ziek is ten gevolge van een 
beroepsongeval geldt de regeling Arbeidsongeschikt heid-
uitkering beroepsongeval. Kern van deze regeling is een 
aanvullende uitkering gedurende de eerste twee ziektejaren en 
een aanvulling tot 90% vanaf het derde ziektejaar.
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9. OVerige arbeidsVOOrwaarden

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op keuzemogelijkheden in 
arbeidsvoorwaarden, op personeelscondities, op bijzondere 
uitkeringen en op vergoeding voor bedrijfshulpverlening.

9.1. Keuzes in arbeidsvoorwaarden: spaarregelingen

9.1.1. Spaarloonregeling
Medewerkers kunnen deelnemen aan de spaarloonregeling 
van AAHG. Deze regeling maakt geen deel uit van de CAO. 

9.1.2. Levensloopregeling
Medewerkers kunnen deelnemen aan de levensloopregeling 
van AAHG. Deze regeling maakt geen deel uit van de CAO.

Gespaarde saldi op de levenslooprekening kunnen worden 
gebruikt voor financiering van onbetaald bijzonder verlof, zoals het 
onbetaalde deel van ouderschapsverlof, of zoals sabbatsverlof. 
Saldi kunnen ook aangewend worden voor eerder uittreden, 
voorafgaand aan de pensionering. Zie daarvoor de Regeling 
Eerder uittreden voor pensionering, die met instemming van de 
OR zal worden vastgesteld.

Spaarloon of levensloop
Sparen uit bruto salaris
De spaarloonregeling en de levensloopregeling maken het mogelijk om te sparen uit het 
bruto salaris. 
Kiezen: óf spaarloon, óf levensloop
Per jaar kan de medewerker kiezen om óf aan de spaarloonregeling, óf aan de 
levensloopregeling deel te nemen. In hetzelfde jaar aan beide regelingen tegelijk meedoen 
kan niet.
Spaarmaximum
De medewerker kan per jaar maximaal EUR 613,= sparen uit het bruto salaris via de 
spaarloonregeling (bedrag 2009).
De medewerker mag per jaar maximaal 12% van het brutoloon sparen via de 
levensloopregeling. In totaal mag maximaal 210% van het bruto jaarsalaris worden 
gespaard..
Meer informatie
Voor meer informatie, zie het Spaarloonreglement en het Levensloopreglement.
Zie ook de informatie van het ministerie: www.szw.nl >> werk >> levensloopregeling.
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9.2. Keuzes in arbeidsvoorwaarden: OV-kaart, 
bedrijfsfiets, vakbondscontributie

9.2.1. OV-kaart
Een medewerker kan het bruto salaris aanwenden voor 
financiering van een OV-kaart. Voorwaarde is dat de 
medewerker de kaart voor zakelijk gebruik nodig heeft.

9.2.2. Fiets van de zaak
Een medewerker kan eens per drie jaar het bruto salaris 
aanwenden voor de aanschaf van een fiets tot een 
maximumbedrag (in 2009) van EUR 749,=, als de medewerker 
de fiets gebruikt voor woon-werkverkeer op tenminste de helft 
van de jaarlijkse werkdagen. 
Tevens kunnen jaarlijks met de fiets samenhangende zaken uit 
het bruto salaris aangeschaft worden tot een maximumbedrag 
van (in 2009) EUR 82,=.

De medewerker die via deze mogelijkheid een fiets wil 
aanschaffen moet een verklaring overleggen dat hij deze fiets 
op tenminste de helft van de jaarlijkse werkdagen zal gebruiken 
(zie het formulier op intranet).
Van alle uitgaven t.b.v. de fiets van de zaak moet de 
medewerker originele nota’s overleggen.

9.2.3. Vakbondscontributie
Een medewerker kan het bruto salaris aanwenden voor de 
betaling van zijn vakbondscontributie. 

De medewerker die van deze mogelijkheid gebruik wil maken 
dient uiterlijk 30 november van ieder kalenderjaar hiertoe een 
verzoek in, voorzien van betalingsbewijzen van de betaalde 
contributie in dat jaar. AAHG zal dan de kosten van de 
contributie aan de werknemer netto uitbetalen en deze kosten 
tegelijkertijd inhouden op het brutosalaris van de medewerker.
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9.3. Personeelscondities
Personeelscondities zijn regelingen op grond waarvan de 
medewerker voordeliger bepaalde producten of diensten kan 
inkopen. Tot de personeelscondities behoren onder meer een 
kortingsregeling hypotheken, korting op vakantiereizen, korting 
op de huur van vakantiehuisjes, korting op de premie van 
privé-verzekeringen. Ook heeft AAHG een collectief contract 
gesloten met een ziektekostenverzekeraar waar medewerkers 
desgewenst in kunnen deelnemen.
Voor een overzicht van de personeelscondities, zie de 
verschillende regelingen, die geen deel uitmaken van de CAO.

9.4. Bijzondere uitkeringen

9.4.1.Jubileumuitkering 
De medewerker ontvangt de volgende uitkering wanneer 
sprake is van de volgende dienstjubilea:

De jubileumuitkering wordt uitgekeerd met het salaris in de 
maand waarin het jubileum valt.

9.4.2. Overlijdensuitkering
Bij overlijden van een medewerker wordt aan de nabestaanden 
een uitkering verstrekt. Deze uitkering is gelijk aan drie maal het 
salaris inclusief vaste toeslagen (belastingvrij).

Dienstjubileum:

Uitkering: aantal 
keer salaris incl. 
vaste toeslagen:

Waarvan netto:
(fiscale regels 2007)

12,5 jaar 0,25

25 jaar 1 1

35 jaar 1,5

40 jaar 2 1
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9.5. Bedrijfshulpverlening
Medewerkers die deelnemen aan bedrijfshulpverlening en die 
voldoen aan de daarvoor gestelde opleidingseisen ontvangen 
een vergoeding van EUR 129,= bruto per volledig deelnamejaar 
en eens per vijf jaar een extra bonus van EUR 260,= bruto.

Deze vergoeding zal per CAO-periode worden aangepast met 
de afgesproken structurele CAO-verhoging.

1  Exacte bedragen: 2006: EUR 120,= / EUR 240,=; 2007: EUR 122,40 / ` 
EUR 244,80; 2008: EUR 125,46 / EUR 250,92; 2009: EUR 129,38 / EUR 259,78. 
Deze bedragen worden rekenkundig afgerond.
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10. faCiliteiten VakbOnden 

De bepalingen in dit hoofdstuk zijn ontwikkeld ten behoeve 
van de positie en faciliteiten voor vakbonden en hun leden.

10.1. Vakbondsactiviteiten

10.1.1. Contact AAHG - vakbonden
Het contact tussen AAHG en vakbonden verloopt via de 
bezoldigde bestuurders van de vakbonden en / of via door de 
vakbonden daartoe aangewezen medewerkers of derden.
Deze personen hebben toegang tot de gebouwen van AAHG 
binnen het kader van vooraf hiertoe gemaakte afspraken tussen 
vakbonden en AAHG.

10.1.2. Rechtsbescherming actieve vakbondsleden
Indien een vakbond voor haar activiteiten binnen AAHG een 
formele organisatie heeft gevormd, zal zij AAHG zo spoedig 
mogelijk informeren over de samenstelling van die organisatie. 
Medewerkers binnen AAHG die deel uitmaken van deze 
formele organisatie en die actief zijn in het kader van door hun 
vakbond georganiseerde activiteiten zullen als gevolg daarvan 
niet geschaad worden in hun positie binnen AAHG.

10.1.3. Faciliteiten
De vakbonden kunnen gebruik maken van publicatieborden 
voor mededelingen over vakbondsactiviteiten en –standpunten 
m.b.t. AAHG. Desgewenst wordt op intranet een link geplaatst 
naar de website van de vakbonden. 

AAHG zal aan vakbonden vergaderruimte beschikbaar stellen 
voor vergaderingen van de formele organisatie van de 
vakbonden en voor het houden van bijeenkomsten met hun 
leden en andere belangstellenden binnen AAHG. Vergaderingen 
en bijeenkomsten vinden plaats aansluitend op of buiten de 
gebruikelijke kantoortijden.

10.1.4. Vakbondsverlof
Medewerkers die lid zijn van een vakbond hebben jaarlijks 
recht op verlof met behoud van salaris van maximaal 75% van 
hun gemiddelde arbeidsduur per week voor het bijwonen van 
vergaderingen van die vakbond. Voorwaarde is dat dit verlof 
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formeel en ruim tevoren door die vakbond is aangevraagd bij 
AAHG. 

Medewerkers die deel uitmaken van de formele organisatie 
van hun vakbond hebben jaarlijks recht op verlof met behoud 
van salaris van maximaal 2 keer hun gemiddelde arbeidsduur 
per week voor deelname aan activiteiten van die vakbond. 
Voorwaarde is dat dit verlof formeel en ruim tevoren door die 
vakbond is aangevraagd bij AAHG..

Het vakbondsverlof wordt steeds toegekend tenzij de 
bedrijfsomstandigheden zich daartegen verzetten.

10.2. Vakbondsbijdrage
AAHG verstrekt een bijdrage aan vakbonden waarmee de CAO 
is overeengekomen zoals genoemd in de AWVN regeling; 
verdeling van de bijdrage loopt via de Stichting BVA. 



65

11.  harmOnisatie arbeidsVOOr-
waarden 

Per 1 januari 2007 is deze CAO van toepassing op 
medewerkers op wie tot dat moment de CAO Bouwfonds 
van toepassing was. Per 1 januari 2008 is deze CAO van 
toepassing op medewerkers op wie tot dat moment de 
CAO ABN AMRO van toepassing was. 

Deze CAO’s verschillen op een aantal punten van elkaar.  
De bepalingen in dit hoofdstuk betreffen de maatregelen 
ter harmonisatie van deze verschillen. 

11.1. Dienstjaren
De bij Bouwfonds of ABN AMRO opgebouwde dienstjaren 
tellen bij AAHG mee bij het bepalen van het aantal dienstjaren.

11.2. Harmonisatie arbeidsvoorwaarden  
Bouwfonds  AAHG

11.2.1. Doelgroep
De bepalingen met betrekking tot de harmonisatie 
arbeidsvoorwaarden Bouwfonds  AAHG zijn van toepassing 
op medewerkers van AAHG die van rechtswege overgekomen 
zijn van Bouwfonds en op medewerkers die in 2006 in dienst 
zijn getreden van AAHG. Op deze medewerkers was tot  
1 januari 2007 de CAO Bouwfonds van toepassing.

11.2.2. Salarissystematiek
In onderstaande conversietabel is geregeld welke salarisschaal 
van AAHG correspondeert met welke salarisschaal in de CAO 
Bouwfonds. Bij de indeling blijft het salaris van de medewerker 
ongewijzigd. Voor de berekening van het nieuwe SMP 
percentage wordt uitgegaan van de salarisschalen per 1 januari 
2007. 
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De schaalmaxima, de maximale uitloop en de salarisstappen 
van de CAO Bouwfonds verschillen met die van de CAO AAHG. 
Het gevolg is dat het salarisperspectief van de medewerker 
verschillend is. Indien het salarisperspectief van een individuele 
medewerker op grond van de CAO AAHG minder is dan op 
grond van de CAO Bouwfonds, heeft de medewerker recht op 
een harmonisatietoeslag. 

De harmonisatietoeslag is het 8 jaars gemiddelde van het 
verschil in salaris op grond van enerzijds de Bouwfonds 
salarissystematiek en anderzijds de AAHG salarissystematiek 
inclusief de levensloopbijdrage. De beoordeling 2005 is 
maatgevend voor het bepalen van de salarisontwikkeling in 
deze 8 jaar. Er wordt een harmonisatietoeslag uitgekeerd 
wanneer het perspectief over 8 jaar gemeten bij toepassing van 
de Bouwfondssystematiek gunstiger zou zijn dan bij toepassing 
van de AAHG systematiek.

De toeslag die dit verschil compenseert wordt per maand 
blijvend uitgekeerd. De harmonisatietoeslag is een vaste 
toeslag die wordt behandeld als salaris. Bij promotie wordt de 
harmonisatietoeslag verwerkt in het salaris volgens dezelfde 
regels als beschreven bij de schaaltoeslag (zie hoofdstuk 4). 
De toeslag wordt niet aangepast als gevolg van demotie. De 
toeslag vervalt na uitdiensttreding.
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11.2.3. Resultaatbonus
AAHG hanteert andere percentages voor de hoogte van de 
resultaatbonus dan Bouwfonds. Afhankelijk van het rendement 
en de beoordeling zijn deze gunstiger, gelijk of ongunstiger dan 
bij Bouwfonds (zie onderstaande tabel). 

In 2008 ondervinden medewerkers voor het eerst de 
consequenties hiervan. Vanaf 2008 zullen de AAHG 
percentages gehanteerd worden. Indien de medewerker echter 
in 2008 op grond van de beoordeling over het kalenderjaar 
2007 in de AAHG systematiek een lager bonuspercentage 
zou ontvangen dan in de Bouwfondssystematiek, wordt het 
bonuspercentage van Bouwfonds toegepast. (in de tabel zijn 
dat de gele vlakken (“bonus AAHG < BF”)).

11.2.4. Salarisaanpassing
De salarisaanpassing op grond van de beoordeling vindt m.i.v. 
2008 plaats per 1 april i.p.v. per 1 januari. Dit heeft voor de groei 
van het vaste salaris tot gevolg dat deze groei bij AAHG drie 
maanden later wordt gerealiseerd dan het geval zou zijn in de 
Bouwfondssystematiek. 

In de maand maart 2008 ontvangen de medewerkers daarom 
een beoordelingsafhankelijke eenmalige bruto uitkering om 
het salarisverschil over de maanden januari t/m maart te 
compenseren.

Resultaatbonus AAHG - BF
Beoordelingsscore
Betekenis AAHG BF AAHG BF AAHG BF AAHG BF AAHG BF

% Resultaatbonus
Rendement < 0

0,0% 0,0% 0,0% 3,0% 0,0% 3,0% 2,0% 3,0% 4,0% 3,0%

% Resultaatbonus
Rendement 0 - 10,5%

0,0% 0,0% 1,0% 3,0% 2,0% 3,0% 3,0% 3,0% 5,0% 3,0%

% Resultaatbonus
Rendement 10,5% - 12,5%

0,0% 0,0% 2,0% 3,0% 5,0% 3,0% 9,0% 3,0% 14,0% 3,0%

% Resultaatbonus
Rendement 12,5 - 15%

0,0% 0,0% 2,0% 3,0% 5,0% 7,5% 9,0% 10,0% 14,0% 12,5%

% Resultaatbonus
Rendement > 15%

0,0% 0,0% 4,0% 3,0% 8,0% 10,0% 14,0% 13,0% 20,0% 15,5%

Bonus AAHG > BF
Bonus AAHG = BF
Bonus AAHG < BF

51 2 3 4
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De uitkering wordt bepaald aan de hand van onderstaande 
tabel: 

11.2.5. Gemiddelde arbeidsduur per week / ATV
De CAO Bouwfonds hanteert een gemiddelde arbeidsduur 
van 40 uur per week en biedt daarnaast 13 ATV dagen die 
desgewenst verkocht kunnen worden. Feitelijk is dus sprake 
van een gemiddeld 38-urige werkweek. De salarisschalen in de 
CAO Bouwfonds zijn gebaseerd op deze feitelijke werkweek 
van 38 uur. 

Een medewerker die zijn ATV dagen verkocht heeft, werkt 
feitelijk 40 uur. Deze medewerker krijgt op grond van de 
CAO Bouwfonds een ATV toeslag van 5,26%. Deze toeslag 
compenseert precies het verschil tussen 38 en 40 uur.

Bij de overgang naar AAHG blijft de bestaande gemiddelde 
arbeidsduur gehandhaafd. Daarbij wordt uitgegaan van de 
feitelijke arbeidsduur. 38 uur (ATV niet verkocht) blijft 38 uur, 
40 uur (ATV verkocht) blijft 40 uur, iemand die in deeltijd 
bijvoorbeeld 20 uur werkt, houdt 20 uur.

Kortom: de feitelijke arbeidsduur blijft gehandhaafd. 
Het salarisbedrag wordt evenmin aangepast. Alleen de 
werktijdfactor (percentage van full-time werk) zal dus 
veranderen. De ATV regeling vervalt.

Beoordeling
% Verhoging op jaarbasis

(AAHG systematiek)

Compensatie
(% jaarsalaris d.d. 1 januari 

2008)

1 0,0% 0,0%

2 1,5% 0,4%

3 3,0% 0,8%

4 4,5% 1,1%

5 6,0% 1,5%

Eenmalige compensatie in april 2008 voor de verplaatsing van de 
salarisaanpassing naar de maand april
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11.2.6. Vakantiedagen
AAHG kent 28 vakantiedagen, de CAO Bouwfonds 26 dagen 
alsmede extra dagen voor leeftijd of diensttijd. Per 1 januari 
2007 geldt voor iedere medewerker de AAHG vakantieregeling 
en zijn de leeftijd- of diensttijddagen vervallen.
De medewerker behoudt zijn recht op vakantie (inclusief de 
leeftijd- of diensttijddagen) dat hij had per 31 december 2006. 

De medewerker die in 2007 of in 2008 op grond van de CAO 
Bouwfonds nog extra leeftijd- of diensttijddagen zou kunnen 
verwerven, behoudt dit recht. Het aantal vakantiedagen boven 
28 wordt vanaf 2008 bevroren.  

11.2.7. Pensioen
In 2007 geldt volledig de ABP pensioenregeling. Vanaf 1 januari 
2008 kunnen de pensioenen ondergebracht worden bij het ABN 
AMRO pensioenfonds. Er wordt momenteel onderzoek gedaan 
naar de ABP en AAB pensioenregelingen en de verschillen 
daartussen. Daardoor zijn ook de consequenties voor 
individuele medewerkers nu nog niet bekend. De definitieve 
pensioenregeling en de harmonisatie van eventuele verschillen 
wordt in het voorjaar van 2007 besproken met vakbonden.  

11.2.8. Overige afspraken
Regeling Studiekostenvergoeding
Voor afspraken over studiekosten van voor 1 januari 2007 blijven 
de Bouwfonds voorwaarden gelden, voor afspraken vanaf  
1 januari 2007 zullen de AAHG voorwaarden gelden.

Arbeidsongeschiktheid
De regeling voor uitkering bij arbeidsongeschiktheid van AAHG 
zal vanaf 1 januari 2007 worden toegepast. Voor medewerkers 
die vóór 1 januari 2007 arbeidsongeschikt zijn of worden blijft 
de Bouwfonds regeling gelden.

11.3. Harmonisatie arbeidsvoorwaarden  
ABN AMRO  AAHG

11.3.1. Doelgroep
De bepalingen met betrekking tot de harmonisatie 
arbeidsvoorwaarden ABN AMRO  AAHG zijn van toepassing 
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op medewerkers van ABN AMRO die van rechtswege 
overgekomen zijn van ABN AMRO en op medewerkers van 
ABN AMRO die in 2006 op detacheringbasis werkzaam 
waren bij MNF bank en gekozen hebben voor AAHG. Op deze 
medewerkers is tot 1 januari 2008 de CAO ABN AMRO van 
toepassing en vanaf die datum de CAO AAHG.
De harmonisatiebepalingen worden per 1 januari 2008 
geëffectueerd.

11.3.2. Salarissystematiek
In onderstaande conversietabel is geregeld welke salarisschaal 
van AAHG correspondeert met welke salarisschaal in de CAO 
ABN AMRO.

AAHG ABN AMRO
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Schema: Indeling salarissen

Verschillen in salarisperspectief

De meeste medewerkers hebben bij ABN AMRO het 
schaalmaximum (12 functiejaren) bereikt. Deze medewerkers 
hebben in de AAB systematiek geen salarisperspectief meer.
Omdat de schaalmaxima bij AAHG hoger liggen, biedt het 
AAHG systeem aan die medewerkers die bij ABN AMRO 
nog niet het schaalmaximum bereikt hebben, in de meeste 
gevallen ook meer salarisperspectief. In sommige gevallen is 
het salarisperspectief bij AAHG minder. Voor die situaties is de 
harmonisatietoeslag ontwikkeld.

Harmonisatietoeslag
De harmonisatietoeslag is het 8-jaars gemiddelde van het 
verschil in perspectief tussen de ABN AMRO systematiek 
(inclusief 13e maand, 4.2 toeslag en persoonlijke toeslag) en de 
AAHG systematiek (uitgaande van 100% SMP). 
Er wordt een harmonisatietoeslag uitgekeerd wanneer het 
perspectief over 8 jaar gemeten bij toepassing van de ABN 
AMRO systematiek gunstiger zou zijn dan bij toepassing van de 
AAHG systematiek.

De toeslag die dit verschil compenseert wordt per maand 
blijvend uitgekeerd. De harmonisatietoeslag is een vaste 
toeslag die wordt behandeld als salaris. Bij promotie wordt de 

ABN AMRO
Schaalsalaris

13e maand

4.2 toeslag

Persoonlijke
toeslag

AAHG
SchaalsalarisConversie

ABN AMRO AAHG

100% SMP

Nieuwe SMP 
percentage

ABN AMRO
Schaalsalaris

13e maand

4.2 toeslag

Persoonlijke
toeslag

AAHG
SchaalsalarisConversie

ABN AMRO AAHG

100% SMP

Nieuwe SMP 
percentage
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harmonisatietoeslag verwerkt in het salaris volgens dezelfde 
regels als beschreven bij de schaaltoeslag (zie hoofdstuk 4).  
De toeslag wordt niet aangepast als gevolg van demotie.  
De toeslag vervalt na uitdiensttreding.

Overige toeslagen
Sommige medewerkers hebben bij ABN AMRO mogelijk nog 
een of meer van de volgende salariscomponenten / toeslagen: 
aanvullend persoonlijk functiesalaris, inschalingstoeslag, 
persoonlijke beoordelingstoeslag (voor ex-ABN-ers), aanvulling 
tot persoonlijk salaris.

Deze toeslagen / salariscomponenten worden samengevoegd 
in een transitietoeslag, zie het schema hieronder. De 
transitietoeslag wordt behandeld als salaris. Bij promotie wordt 
de transitietoeslag verwerkt in het salaris volgens dezelfde 
regels als beschreven bij de schaaltoeslag (zie hoofdstuk 4).  
De toeslag wordt niet aangepast als gevolg van demotie.

Schema: transitietoeslag

 

ABN AMRO
Schaalsalaris

13e maand

4.2 toeslag

Persoonlijke
toeslag

AAHG
SchaalsalarisConversie

ABN AMRO AAHG

Transitie-
toeslag

Overige
toeslagen

ABN AMRO
Schaalsalaris

13e maand

4.2 toeslag

Persoonlijke
toeslag

AAHG
SchaalsalarisConversie

ABN AMRO AAHG

Transitie-
toeslag

Overige
toeslagen
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11.3.3. Resultaatbonus
AAHG hanteert andere percentages voor de hoogte van de 
resultaatbonus dan ABN AMRO. Afhankelijk van het rendement 
en de beoordeling zijn deze gelijk of ongunstiger dan bij ABN 
AMRO (zie onderstaande tabel).

In 2009 ondervinden medewerkers voor het eerst de 
consequenties hiervan. Vanaf 2009 zullen de AAHG 
percentages gehanteerd worden. Indien de medewerker echter 
in 2009 op grond van de beoordeling over het kalenderjaar 
2008 in de AAHG systematiek een lager bonuspercentage 
zou ontvangen dan in de ABN AMRO systematiek, wordt het 
bonuspercentage van ABN AMRO toegepast. (in de tabel zijn 
dat de gele vlakken (“bonus AAHG < AAB”)).

11.3.4. Overige afspraken

Vakantierechten
De medewerker behoudt zijn recht op vakantie dat hij had per 
31 december 2007. 

Regeling Studiekostenvergoeding
Voor afspraken over studiekosten van voor 1 januari 2008 blijven 
de ABN AMRO voorwaarden gelden, voor afspraken vanaf  
1 januari 2008 zullen de AAHG voorwaarden gelden.

Beoordelingsscore
Betekenis AAHG AAB AAHG AAB AAHG AAB AAHG AAB AAHG AAB

% Resultaatbonus
Rendement < 0

0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 0,0% 9,0% 2,0% 14,0% 4,0% 20,0%

% Resultaatbonus
Rendement 0 - 10,5%

0,0% 0,0% 1,0% 4,0% 2,0% 9,0% 3,0% 14,0% 5,0% 20,0%

% Resultaatbonus
Rendement 10,5% - 15%

0,0% 0,0% 2,0% 4,0% 5,0% 9,0% 9,0% 14,0% 14,0% 20,0%

% Resultaatbonus
Rendement > 15%

0,0% 0,0% 4,0% 4,0% 8,0% 9,0% 14,0% 14,0% 20,0% 20,0%

Bonus AAHG = AAB
Bonus AAHG < AAB

5

Resultaatbonus ABN AMRO (AAB) - AAHG
1 2 3 4
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bijlagen

CaO bijlage 1.4. CaO gesChillen-
regeling 

Bij geschillen tussen een medewerker en AAHG over de 
toepassing van de CAO moet de medewerker steeds de 
bemiddeling vragen van de CAO Geschillen Commissie 
(CGC) indien hij een oplossing van het geschil wenst. 
De CGC probeert te bemiddelen tussen AAHG en de 
medewerker. Zo nodig doet de CGC als arbiter een 
bindende uitspraak over het geschil.

1. Doel van de geschillenregeling
De geschillenregeling is bedoeld om te bemiddelen en zo 
nodig bindende uitspraken te doen bij geschillen tussen een 
medewerker en AAHG over de toepassing van de CAO. 

2. Samenstelling van de CAO Geschillencommissie
De CGC telt drie leden en drie plaatsvervangende leden.
De CGC bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, die in overleg 
door AAHG en vakbonden wordt benoemd, een lid dat wordt 
benoemd door AAHG en een lid dat wordt benoemd door de 
vakbonden. Ieder van deze drie leden heeft een plaatsvervanger 
die op dezelfde wijze wordt benoemd.
De leden en hun plaatsvervangers worden benoemd voor de 
duur van de looptijd van de CAO.

3. Besluitvorming
De CGC beslist bij meerderheid van stemmen.

4. Secretariaat
De CGC heeft een secretaris die wordt benoemd door AAHG. 
De secretaris is geen lid van de CGC. 
Het secretariaat is gevestigd bij de afdeling HR van AAHG.

5. Procedure
Een medewerker die de CGC wil inschakelen bij een geschil 
over een besluit (of het achterwege blijven daarvan) moet 
binnen zes weken na het besluit een bezwaarschrift indienen bij 
het secretariaat van de CGC.  
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Dit bezwaarschrift bevat de naam en het adres van de 
medewerker, het besluit waarop het bezwaar betrekking heeft, 
informatie over aanleiding, achtergronden, etc. en de conclusie 
van de medewerker.

Het secretariaat bevestigt de ontvangst van het bezwaarschrift, 
stelt AAHG in de gelegenheid om binnen twee weken een 
reactie te formuleren en plant een vergadering van de CGC. Het 
secretariaat stuurt de reactie van AAHG per omgaande aan de 
medewerker. 
Indien nodig treft de voorzitter van de commissie een 
voorlopige voorziening.

De CGC houdt vervolgens binnen vier weken zitting, waarin 
de medewerker en AAHG hun standpunt kunnen toelichten. 
Deze zitting is niet openbaar. De CGC kan besluiten om, al 
of niet op verzoek van de medewerker of AAHG, anderen te 
horen. Tijdens de zitting zal de CGC ernaar streven om een 
minnelijke schikking te bereiken. Indien dit niet mogelijk blijkt, 
doet de CGC uiterlijk binnen vier weken na de behandeling een 
bindende, schriftelijk gemotiveerde uitspraak. 

6. Overige bepalingen
De CGC bepaalt zelf binnen de bepalingen van deze regeling 
haar werkwijze. De leden en de secretaris van de CGC hebben 
een geheimhoudingsplicht.

De medewerker die een bezwaar aan de CGC voorlegt, zal 
om die reden op geen enkele wijze benadeeld worden in 
zijn positie binnen AAHG. Dit geldt ook een eventuele derde 
die gehoord wordt door de CGC. De medewerker kan zich 
in de procedure laten bijstaan door een belangenbehartiger / 
vertrouwenspersoon van binnen of buiten AAHG (bijvoorbeeld 
een vertegenwoordiger van een vakbond of een advocaat). 

AAHG en vakbonden kunnen besluiten dat de CGC ook 
ingeschakeld kan worden bij geschillen over de toepassing 
van andere collectieve overeenkomsten tussen AAHG en 
vakbonden.

De kosten van de CGC zijn voor rekening van AAHG.
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CaO bijlage 2.2.3. klaChten-
regeling 

De medewerker van AAHG kan zich beklagen over (het 
achterwege blijven van) een door AAHG te nemen of 
genomen beslissing die hem persoonlijk raakt. Hiertoe is 
de AAHG klachtenregeling ontwikkeld. 

1. Doel en toepassingsgebied van de regeling
De klachtenregeling is bedoeld voor de medewerker die het niet 
eens is met een (het achterwege blijven van) een beslissing 
door AAHG die hem persoonlijk raakt. 

De medewerker kan zich beklagen in alle gevallen waarin 
AAHG met betrekking tot zijn arbeidsvoorwaarden en/of 
werkomstandigheden onredelijk zou hebben gehandeld door 
een bepaalde beslissing te nemen of na te laten en waardoor 
hij meent onevenredig in zijn belangen te zijn geschaad. 
Dit geldt ook voor vermeend discriminatoir handelen.

De klachtenregeling geldt niet in de volgende situaties:
•  Een beslissing die voortvloeit uit wetgeving of de CAO,
•  Een beslissing waarvoor andere beroepsprocedures gelden 

(zoals bij functiewaardering),
•  Een beslissing die betrekking heeft op een groep 

werknemers,
•  Een beslissing m.b.t. de beëindiging van de 

arbeidsovereenkomst.

2. Voorafgaand overleg
Voordat de medewerker een klacht indient, moet eerst 
geprobeerd zijn in onderling overleg tot een oplossing te 
komen. Dit overleg wordt gevoerd met de direct leidinggevende 
van de medewerker.
Indien dit overleg niet tot een bevredigende oplossing leidt, dan 
kan de medewerker klagen bij de naasthogere leidinggevende. 
Leidt ook dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan de 
medewerker een klacht indienen bij de klachtencommissie.

De medewerker én de leidinggevende kunnen beide ervoor 
kiezen om zich in dit overleg te laten ondersteunen door 
anderen binnen of buiten AAHG, zoals een collega, HR 
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adviseur, een vertegenwoordiger van de Arbodienst, een 
vertegenwoordiger van een vakbond of een advocaat.

3. Klachtencommissie
Samenstelling van de klachtencommissie
De klachtencommissie telt twee leden, aangewezen door de 
Ondernemingsraad, twee leden, aangewezen door AAHG en 
een door deze vier leden gekozen onafhankelijk voorzitter. Voor 
elk van deze leden wordt tevens een plaatsvervanger benoemd.
De zittingstermijn van een lid van de klachtencommissie is 
maximaal vier jaar.

Taak en werkwijze van de commissie
De klachtencommissie heeft tot taak om de Directie van AAHG 
te adviseren over de afdoening van een klacht. Dit advies is niet 
bindend.

De commissie bepaalt zelf binnen de bepalingen van deze 
regeling haar eigen werkwijze.

Besluitvorming
De klachtencommissie beslist bij meerderheid van stemmen.

Secretariaat
De klachtencommissie heeft een secretaris die wordt benoemd 
door AAHG. De secretaris is geen lid van de commissie. Het 
secretariaat is gevestigd bij de afdeling HR van AAHG.

Geheimhouding
De leden en de secretaris van de Klachtencommissie hebben 
een geheimhoudingsplicht.

4. Klachtenprocedure
Een medewerker die de klachtencommissie wil inschakelen bij 
een geschil over een besluit (of het achterwege blijven daarvan) 
moet binnen zes weken na afronding van het voorafgaand 
overleg een klacht indienen bij het secretariaat van de 
commissie. 
Deze klacht bevat de naam en het adres van de medewerker, 
het besluit waarop de klacht betrekking heeft, informatie over 
aanleiding en achtergronden, informatie over het gevoerde 
voorafgaand overleg en de conclusie van de medewerker.
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Het secretariaat bevestigt de ontvangst van de klacht, stelt 
de leidinggevende en de naasthogere leidinggevende in de 
gelegenheid om binnen twee weken een reactie te formuleren 
en plant een vergadering van de commissie. Het secretariaat 
stuurt deze reactie per omgaande aan de medewerker.  

De commissie houdt vervolgens binnen vier weken zitting, 
waarin de medewerker, zijn eventueel ingeschakelde 
belangenbehartiger / vertrouwenspersoon, de leidinggevende 
en naasthogere leidinggevende hun standpunt kunnen 
toelichten. Deze zitting is niet openbaar. 
De commissie kan besluiten om, al of niet op verzoek van de 
medewerker of AAHG, anderen te horen. 
De commissie stelt uiterlijk binnen vier weken na de 
behandeling een advies op aan de Directie AAHG en stuurt een 
afschrift hiervan naar de medewerker, de leidinggevende en 
de naasthogere leidinggevende. De Directie van AAHG neemt 
vervolgens een bindend besluit naar aanleiding van de klacht.

5. Overige bepalingen
De medewerker kan zich laten bijstaan door een 
belangenbehartiger / vertrouwenspersoon van binnen of buiten 
AAHG (bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van een vakbond 
of een advocaat). Voor deze persoon geldt eveneens de 
geheimhoudingsplicht.

De medewerker die een bezwaar aan de commissie voorlegt, 
zal om die reden op geen enkele wijze benadeeld worden in 
zijn positie binnen AAHG. Dit geldt ook een eventuele derde die 
gehoord wordt door de commissie.
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CAO 
Sociale gevolgen van 

Organisatieveranderingen
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Partijen bij deze CaO

ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. 

FNV Bondgenoten 

De Unie 

CNV Dienstenbond

Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen
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VOOrwOOrd

De CAO Sociale gevolgen van organisatieveranderingen is 
bedoeld om vast te leggen hoe ABN AMRO Hypotheken 
Groep BV (AAHG) om gaat met eventuele nadelige effecten 
van organisatieveranderingen voor medewerkers. AAHG 
gedraagt zich als een goed werkgever. Daarom voert AAHG 
onder meer een loopbaanbeleid dat is gericht op blijvende 
inzetbaarheid van haar medewerkers. Het loopbaanbeleid is een 
belangrijke randvoorwaarde voor succesvolle maatregelen in 
geval van nadelige effecten van organisatieveranderingen voor 
medewerkers.

AAHG zal zich, wanneer organisatieveranderingen leiden tot 
verlies van arbeidsplaatsen, tot het uiterste inspannen om 
medewerkers van werk naar werk te begeleiden.

Wanneer de bedrijfsvoering vergt dat organisatieveranderingen 
doorgevoerd moeten worden zal AAHG daar op een goede, 
zorgvuldige manier mee omgaan. 
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1. algemeen

1.1. Begrippen

AAHG ABN AMRO Hypotheken Groep BV.

Medewerker  Degene die een arbeidsovereenkomst heeft met AAHG en op 
wie de CAO AAHG van toepassing is.

Vakbonden  De bij de CAO AAHG betrokken werknemersorganisaties, te 
weten:

	 • FNV Bondgenoten, Utrecht
	 • De Unie, Culemborg
	 • CNV Dienstenbond, Hoofddorp 
	 • Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen, Culemborg

Bouwfonds De voormalige onderneming ABN AMRO Bouwfonds NV.

ABN AMRO ABN AMRO Bank NV.

CAO AAHG  De collectieve arbeidsovereenkomst tussen AAHG en 
vakbonden.

CAO Sociale gevolgen  De collectieve arbeidsovereenkomst tussen 
AAHG en vakbonden die de sociale gevolgen van 
organisatieveranderingen regelt.

CAO Geschillen  De geschillencommissie die is ingesteld op grond van de CAO 
Commissie (CGC)  AAHG.

Maandinkomen  Het salaris inclusief vaste toeslagen plus vakantietoeslag op 
maandbasis plus 1/12 deel van de resultaatbonus van het 
voorafgaande jaar. 

Overige begrippen  Voor de overige begrippen, zoals: salaris, vaste toeslag, 
vakantietoeslag, resultaatbonus, arbeidsduur, etc., zie de CAO 
AAHG.
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 1.2. Doelgroep
  De CAO Sociale gevolgen is van toepassing op medewerkers 

op wie de CAO AAHG van toepassing is.

 1.3. Looptijd
  De CAO Sociale gevolgen is gesloten voor de periode van  

1 januari 2007 tot 1 januari 2010 en is per 1 januari 2009 
verlengd tot 1 maart 2010. 

  De CAO wordt steeds met één jaar verlengd, tenzij AAHG en/of 
een vakbond de CAO uiterlijk drie maanden voor het einde van 
de looptijd schriftelijk heeft opgezegd.

 1.4. Overige algemene bepalingen

 1.4.1. CAO AAHG
  De bepalingen in de CAO AAHG, bijvoorbeeld omtrent 

opzegging en omtrent promotie en demotie, zijn in 
voorkomende gevallen van toepassing, tenzij in deze CAO 
Sociale gevolgen anders is gesteld.

 1.4.2. Afwijking van de CAO
  AAHG en een medewerker kunnen schriftelijk in voor de 

medewerker gunstige zin van de CAO Sociale gevolgen 
afwijken.

 1.4.3. De CAO en de wet
  Indien een bepaling van de CAO Sociale gevolgen door 

de rechter niet bindend wordt geacht, blijven de overige 
bepalingen van de CAO van kracht. AAHG en vakbonden zullen 
zich inspannen om de niet-bindende bepaling te vervangen 
door een geldige bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij de 
bedoeling van de oorspronkelijke bepaling. 
 
Indien tijdens de looptijd van de CAO nieuwe of gewijzigde 
wet- of regelgeving van kracht wordt die van invloed is op de 
bepalingen in de CAO, zullen AAHG en vakbonden overleggen 
over tussentijdse aanpassing van de CAO.
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  1.4.4. Geschillen over de toepassing van de CAO, 
hardheidsclausule 

 Geschillen
  Bij geschillen tussen een medewerker en AAHG over de 

toepassing van de CAO Sociale gevolgen moet de medewerker 
steeds de bemiddeling vragen van de CAO Geschillen 
Commissie (CGC) indien hij een oplossing van het geschil 
wenst.  
 
In geval van een geschil zal de CGC proberen te bemiddelen 
tussen AAHG en de medewerker. Zo nodig doet de CGC als 
arbiter een bindende uitspraak over het geschil. 
 
In afwijking van het reglement van de CGC dient de 
medewerker binnen twee weken nadat hem een beslissing 
in het kader van de CAO Sociale gevolgen is medegedeeld, 
bezwaar aan te tekenen bij de CGC. De CGC zal binnen twee 
weken uitsluitsel geven.

 Hardheidsclausule
  Indien de toepassing van deze CAO Sociale gevolgen in 

individuele gevallen tot onbillijke situaties zou leiden, kan bij 
de CGC een beroep gedaan worden op deze clausule. Het is 
dan mogelijk dat de CGC tot een advies komt waarin, in voor 
de medewerker gunstige zin, van de toepassing van deze CAO 
wordt afgeweken.
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2. OrganisatieVerandering

2.1. Organisatieverandering
Een organisatieverandering waarop de CAO Sociale gevolgen 
van toepassing is, is:
•  Een besluit zoals genoemd in de Wet op de 

Ondernemingsraden (WOR) art. 25 lid 1a, 1b, 1c (m.u.v. 
beëindiging van de onderneming), 1d, 1e, 1f, 1k.; Het gaat 
hier (samengevat) om de volgende besluiten:

 -  Overdracht van de zeggenschap van AAHG of een onderdeel 
daarvan,

 -  Overnemen van de zeggenschap over een (onderdeel van) 
een onderneming, wijziging van een duurzame strategische 
samenwerking,

 -  Beëindiging van de werkzaamheden van een belangrijk 
onderdeel van AAHG,

 -  Belangrijke inkrimping, uitbreiding of andere wijziging van de 
werkzaamheden van AAHG,

 -  Belangrijke wijziging in de organisatie of in de verdeling van 
de bevoegdheden van AAHG,

 -  Wijziging van vestigingsplaats,
 -  Invoering of wijziging van een belangrijke technologische 

voorziening,

Of:

•  Een organisatieverandering die leidt tot boventalligheid van 
medewerkers.

2.2. Nadelige effecten
Mogelijke nadelige effecten van een organisatieverandering 
zoals hiervoor beschreven, kunnen optreden in geval van 
overplaatsing (wijziging van standplaats), veranderingen in de 
functie of vervallen van de functies.

De CAO Sociale gevolgen regelt hoe AAHG met deze nadelige 
effecten zal omgaan. In de volgende hoofdstukken worden 
deze maatregelen uitgewerkt. Op de volgende pagina is een 
samenvattend schema opgenomen.
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Organisatieverandering

Verandering
van functie

Vervallen
van functie

Overplaatsing

Boven-
talligheid

Regeling

Medewerker is
akkoord:

Ja           nee

AAHG biedt functie aan/
medewerker is akkoord::

Ja            nee

Reisafstand woon-werk
> 40 km enkele reis of

> 150 min. openbaar vervoer
per dag

Ingrijpend gewijzigd:
50% gewijzigde competenties

of 2 niveaus hoger / lager
Of 50% gewijzigd takenpakket

Selectie:
Afspiegeling o.b.v. leeftijd
   dienstjaren + kwaliteit

Gedurende 2 jaar:
• Vergoeding extra reiskosten
• Reistijd = werktijd > 120 min.

• Verhuiskostenvergoeding

Inspanningsverplichting AAHG
• Optimale gegeleiding

en opleiding
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3. OVerPlaatsing

Van overplaatsing is sprake wanneer de standplaats van de 
medewerker door de werkgever wordt gewijzigd.

Indien als gevolg van overplaatsing de maximale 
reisafstand woon-werk meer dan 40 km enkele reis wordt 
of wanneer de totale reisduur via openbaar vervoer meer 
dan 150 minuten per dag wordt, gelden de volgende 
maatregelen:

•  De medewerker mag de overplaatsing weigeren. Dan gelden 
de bepalingen bij boventalligheid.

•  AAHG vergoedt de extra reiskosten boven de maximale 
reisafstand resp. reisduur gedurende maximaal twee jaar. 
Indien de reisduur meer bedraagt dan 120 minuten per dag 
wordt het meerdere beschouwd als werktijd en gedurende 
maximaal twee jaar in vrije tijd vergoed.

•  Indien de medewerker binnen twee jaar verhuist is de 
verhuiskostenregeling in de CAO AAHG van toepassing.

De medewerkers kan bij de CGC bezwaar aantekenen tegen 
de beslissing inzake overplaatsing. Een dergelijk bezwaar heeft 
geen opschortende werking.
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4. Veranderingen in de funCtie

4.1. Verandering van functie
Van verandering van functie is sprake wanneer de 
verantwoordelijkheden en hoofdtaken van de functie van de 
medewerker als gevolg van een organisatieverandering worden 
gewijzigd.

Bij verandering van functie gelden de regels bij 
functieverandering in de CAO AAHG.

4.2. Ingrijpende wijziging van functie
Van ingrijpende wijziging van functie is sprake wanneer:

•		De inhoud van de functie ingrijpend gewijzigd is; hiervan is 
sprake wanneer de voor de functie vereiste competenties 
voor meer dan 50% gewijzigd zijn, of

•		Het niveau van de gewijzigde functie gewijzigd is; hiervan 
is sprake wanneer uit functiewaardering blijkt dat het 
functieniveau twee of meer niveaus hoger of lager wordt, of

•		Het takenpakket (het samenstel van de te verrichten 
activiteiten) voor meer dan 50% gewijzigd is.

Bezwaar
De medewerkers kan bij de CGC bezwaar aantekenen tegen de 
beslissing of zijn functie al dan niet ingrijpend gewijzigd is. Een 
dergelijk bezwaar heeft geen opschortende werking.

4.3. Al of niet aanbieden van de ingrijpend 
gewijzigde functie
De ingrijpend gewijzigde functie:

a. Wordt de medewerker aangeboden. 
 -  Accepteert de medewerker de functie, dan heeft AAHG 

de inspanningsverplichting om de medewerker optimaal te 
begeleiden / op te leiden in de nieuwe functie. Indien sprake 
is van demotie heeft AAHG de inspanningsverplichting om 
de medewerker optimaal te begeleiden naar een functie op 
hetzelfde niveau als zijn oude functie.  

 -  Weigert de medewerker de functie, dan gelden de 
bepalingen bij boventalligheid.
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b.  Wordt de medewerker niet aangeboden omdat AAHG van 
mening is dat de medewerker niet beschikt over de voor de 
functie benodigde kwaliteiten. Dan gelden de bepalingen bij 
boventalligheid.

Bezwaar
De medewerker kan bij de CGC in beroep gaan tegen deze 
beslissing; dit beroep heeft een opschortende werking.
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5. VerVallen Van de funCtie

5.1. Vervallen van de functie en boventalligheid
Van vervallen van functie is sprake wanneer een functie als 
gevolg van een organisatieverandering vervalt of in aantal 
vermindert.

In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe AAHG zal omgaan met 
het vervallen van functies en met boventalligheid. Hieronder is 
een samenvattend schema opgenomen.

5.2. Selectieregels bij het bepalen van de 
ontslagvolgorde
Indien sprake is van het vervallen van meerdere functies 
en indien het noodzakelijk is om een ontslagvolgorde te 
bepalen, dan gelden daarvoor de volgende criteria per groep 
uitwisselbare functies:

Interne herplaatsing:
• Een passende functie mag één
 keer geweigerd worden
• Bij tweede weigering: direct
 beëindigen van de arbeids
 overeenkkomst en 6/10 van het 
 bedrag van de financiële regeling

Vertrek gedurende periode van
boventalligheid: vertrekpremie
• Vertrek naar functie met lager 
 inkomen: compensatie van
 verschil(max. 25%)
 - binnen 6 mnd: 6x verschil
 - binnen 9 mnd: 4x verschil
• Overig vertrek: resterende 
 maanden + één maand extra
• > 57 jaar. 80% tot pensioen

Beëindiging na periode van
boventalligheid
• Beëindiging op basis van
 wederzijds goedvinden
• Financieële regeling op basis van
 kantonrechterformule

Boventalligheid (maximaal 9 maanden)
• Salarisbetaling gaat door; medewerker werkt aan vinden van werk; eventueel werken
 voor AAHG op basis van individuele afspraken met leidinggevende; desgewenst outplacement

Vervallen van functie

Afspiegeling op basis van leeftijd

Dienstjaren (60%) + Kwaliteit (40%)

Selectie
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5.2.1. Afspiegeling op basis van anciënniteit
De ontslagvolgorde volgt de hoofdregel van afspiegeling. Per 
groep uitwisselbare functies wordt het aantal medewerkers dat 
per leeftijdsgroep voor ontslag in aanmerking komt zoveel als 
mogelijk in overeenstemming gebracht met de verdeling van 
die medewerkers over de volgende leeftijdscategorieën:

5.2.2. Selectie op basis van dienstjaren en kwaliteit
Binnen de leeftijdscategorieën wordt de ontslagvolgorde 
bepaald op grond van dienstjaren (telt voor 60% mee) en op 
grond van kwaliteit (telt voor 40% mee).

Voor de bepaling van dienstjaren tellen ook de eventuele 
dienstjaren bij ABN AMRO of Bouwfonds mee.

Kwaliteit wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde van 
de (competentie- en resultaat-) beoordelingen over de twee 
kalenderjaren voorafgaand aan het moment van boventalligheid. 
Voor een niet aanwezige beoordeling wordt uitgegaan van een 
3-beoordeling. De beoordeling wordt rekenkundig afgerond op 
één decimaal.

Teneinde dienstjaren en kwaliteit te kunnen wegen wordt een 
puntensysteem gehanteerd. Hoe meer dienstjaren en hoe 
hoger de beoordeling, hoe meer punten. Hoe minder punten, 
hoe groter de kans op ontslag. Voor de puntenweging, zie 
onderstaande tabel.

Afspiegeling op basis van anciënniteit: leeftijdcategorieën

15 - 24 jaar 25 - 34 jaar 35 - 44 jaar  45 - 54 jaar 55 jaar en ouder 
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Voor de toepassing van deze selectieregels, zie het 
rekenvoorbeeld op pagina 98.

5.2.3. Bezwaren
De medewerkers kan bezwaar aantekenen bij de CGC 
wanneer hij het oneens is over de juiste toepassing van de 
selectieregels. Een dergelijk bezwaar heeft geen opschortende 
werking, wel kan de CGC bepalen om de periode van 
boventalligheid te verlengen.

 

Dienstjaren (telt voor 60% mee) Punten:

0 tot en met 5 1

6 tot en met 10 2

11 tot en met 15 3

16 tot en met 20 4

21 en meer 5

Kwaliteit (telt voor 40% mee)
(Gemiddelde beoordelingen)

Punten:

lager dan 1,0 1

1,0 tot en met 1,9 2

2,0 tot en met 2,9 3

3,0 tot en met 3,9 4

4,0 en hoger 5

Selectie op basis van dienstjaren en 
kwaliteit



98

Rekenvoorbeeld toepassing selectieregels

In dit voorbeeld wordt uitgegaan van een afdeling met 100 werknemers in uitwisselbare functies waar  
25 arbeidsplaatsen komen te vervallen.

Deze tabel laat zien dat bijvoorbeeld in de leeftijdcategorie 45 - 54 jaar 6 medewerkers moeten afvloeien.

Uit de tabel blijkt welke medewerkers in de leeftijdscategorie 45 -54 jaar moeten afvloeien.

Leeftijdcategorieën Aantal medew. % Opbouw 
Aantal te vervallen 
functies

Afronding + 
correctie

15 - 24 jaar 5 5,0% 1,25 1

24 - 34 jaar 20 20,0% 5,00 5

35 - 44 jaar 45 45,0% 11,25 11

45 - 54 jaar 22 22,0% 5,50 6
55 jaar en ouder 8 8,0% 2,00 2

Totaal: 100 100,0% 25 25

Voorbeeld: selectie op basis van afspiegeling 
Afdeling A met 100 werknemers in uitwisselbare functies, waar 25 arbeidsplaatsen vervallen

 

Werknemer Dienstjaren Punten
Gemiddelde
beoordeling Punten

Totaal 
punten Afvloeiing

1 6 2 4 5 6,4
2 14 3 3 4 6,8
3 11 3 3,5 4 6,8
4 10 2 2,5 3 4,8 ja
5 7 2 3 4 5,6 ja

6 11 3 3 4 6,8
7 2 1 3 4 4,4 ja
8 5 1 4 5 5,2 ja
9 6 2 2,5 3 4,8 ja

10 22 5 4 5 10

11 37 5 4 5 10
12 34 5 4,5 5 10
13 7 2 4,5 5 6,4
14 28 5 1,5 2 7,6
15 20 4 3,5 4 8

16 31 5 3 4 9,2
17 10 2 3 4 5,6 ja
18 11 3 2,5 3 6
19 29 5 3 4 9,2
20 33 5 3 4 9,2

21 22 5 3,5 4 9,2
22 18 4 4 5 8,8

Voorbeeld: selectie op basis van dienstjaren en kwaliteit
Afdeling A, gegevens werknemers leeftijdcategorie 45 - 54. Aantal afvloeiingen: 6 
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6. bOVentalligheid

6.1. Boventalligheid
Op het moment van uitvoering van het besluit tot 
organisatieverandering wordt de medewerker boventallig:
•		Van wie de standplaats is gewijzigd en deze weigert,
•		Van wie de functie ingrijpend is gewijzigd en deze functie niet 

aangeboden krijgt of weigert,
•		Van wie de functie vervalt.
 
Indien sprake is van het vervallen van meerdere functies wordt 
de boventalligheid bepaald op grond van de in hoofdstuk 5 
genoemde criteria.

Dit moment is ook ijkpunt voor bepaling van leeftijd, 
dienstjaren, beoordelingsjaren en maandinkomen.

6.2. Regels en maatregelen bij boventalligheid

6.2.1. Periode van boventalligheid
De periode van boventalligheid duurt maximaal negen 
maanden. Deze periode wordt benut voor het zoeken van een 
andere functie (binnen of buiten AAHG), interne herplaatsing 
en/ of outplacement.
De CAO Geschillen Commissie kan in specifieke situaties 
besluiten van deze termijn af te wijken.

Gedurende de periode van boventalligheid ontvangt de 
medewerker zijn salaris, werkt aan het vinden van ander 
werk en kan, op basis van individuele afspraken met zijn 
leidinggevende, eventueel werkzaamheden voor AAHG 
verrichten.

6.2.2. Interne herplaatsing
Indien mogelijk zal AAHG een passend functieaanbod doen aan 
de medewerker dat past bij het salarisniveau (d.w.z. dezelfde 
schaal of één schaal lager of hoger), de competenties, ervaring 
en opleiding van de medewerker. 

De medewerker mag een passende functie één keer 
weigeren. Een tweede weigering betekent directe beëindiging 
van de periode van boventalligheid en ontbinding van de 
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arbeidsovereenkomst zoals hierna beschreven, waarbij de 
correctiefactor in de financiële vergoeding, zoals beschreven in 
6.2.8., wordt gesteld op 0,6. 

De boventallige medewerker heeft voorrang bij vacatures.

6.2.3. Outplacement
De medewerker kan gedurende de periode van boventalligheid 
desgewenst gebruik maken van een door de werkgever 
aangewezen bemiddelingsbureau. De kosten van outplacement 
zijn voor rekening van de werkgever.

6.2.4. Opzegging
De medewerker die gedurende de periode van boventalligheid 
een functie buiten AAHG vindt, hoeft geen opzeggingstermijn 
in acht te nemen.

6.2.5. Vertrekpremie voor medewerkers die in de 
periode van boventalligheid vertrekken
De medewerker kan in de hierna beschreven situaties in 
aanmerking komen voor een vertrekpremie. Voor het berekenen 
daarvan wordt uitgegaan van het maandinkomen.

Indien de boventallige medewerker intern niet herplaatst kan 
worden en in de periode van boventalligheid, al of niet via 
outplacement, een functie vindt buiten AAHG, ontvangt de 
medewerker in de volgende situaties een vertrekpremie die als 
bedrag ineens wordt uitgekeerd:

•		De medewerker heeft bij de nieuwe werkgever een gelijk 
of hoger vast salaris of besluit om andere redenen de 
arbeidsovereenkomst te beëindigen tijdens de periode van 
boventalligheid: 

 -  een premie ter hoogte van het maandinkomen over de 
resterende maanden van de boventalligheidperiode plus één 
extra maandinkomen.

•		De medewerker heeft bij de nieuwe werkgever een lager vast 
salaris: 

 -  Bij vertrek binnen nul tot en met zes maanden: een premie, 
gebaseerd op een fictieve overbruggingsperiode van zes jaar 
volgens de volgende formule:
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[(Verschil maandinkomen AAHG – maandinkomen nieuwe 
werkgever) X 12 X 6]

 -  Bij een vertrek binnen 7 tot en met 9 maanden: een premie 
gebaseerd op een fictieve overbruggingsperiode van vier jaar 
volgens de volgende formule: 
[(Verschil maandinkomen AAHG – maandinkomen nieuwe 
werkgever) X 12 X 4] 
 
Het verschil in maandinkomen wordt gemaximeerd op 25% 
van het AAHG maandinkomen.  
Bij een vergelijking van maandinkomens vindt eventueel een 
correctie plaats voor een verschil in basisarbeidsduur en/of 
een verschil in eigen bijdrage in de pensioenpremie.

6.2.6. Afkoopsom voor de medewerker van 57½ 
jaar en ouder
De medewerker van 57½ jaar en ouder die boventallig verklaard 
wordt en die er niet voor kiest om herplaatst te worden in een 
interne of externe passende functie of daar wel voor kiest maar 
er in de boventalligheidperiode niet in slaagt, ontvangt een 
afkoopsom ter hoogte van 80% van zijn maandinkomen tot aan 
de pensioendatum.

6.2.7. Beëindiging arbeidsovereenkomst
Indien de medewerker in de periode van boventalligheid 
geen vervangende functie binnen of buiten AAHG heeft 
gevonden, wordt de arbeidsovereenkomst, rekening houdend 
met de hiervoor genoemde ontslagvolgorde, zonder nadere 
opzegging beëindigd op de eerste dag na afloop van de 
boventalligheidperiode, en geldt de hierna te beschrijven 
financiële regeling.

De hier bedoelde beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
gebeurt op basis van wederzijds goedvinden, waarbij de 
opzeggingstermijn geacht is in de boventalligheidperiode te zijn 
begrepen.

Indien dit, gezien de veranderende regelgeving, nog vereist is 
zal AAHG maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om een WW 
uitkering veilig te stellen.
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6.2.8. Financiële vergoeding bij beëindiging 
arbeidsovereenkomst na de periode van 
boventalligheid
Indien de arbeidsovereenkomst zoals hierboven omschreven 
wordt beëindigd ontvangt de medewerker een financiële 
vergoeding volgens de volgende formule:

A x B x C = vergoeding

Toelichting formule:
A.  Het gewogen aantal dienstjaren, rekenkundig afgerond 

op hele dienstjaren; dienstjaren tussen het 40e en 50e 
levensjaar tellen voor 1½, dienstjaren boven 50 jaar tellen 
voor 2, 

B. (Bruto) maandinkomen,
C. Correctiefactor, bepaald op 1,0.

De financiële vergoeding bedraagt tenminste drie maal het 
maandinkomen.

6.2.9. Overige arbeidsvoorwaarden
Pensioen
De pensioenopbouw stopt met ingang van de 
beëindigingdatum.

Hypotheekregeling
De boventallige medewerker kan de hypotheekregeling 
onder bestaande condities nog maximaal vier jaar na 
beëindigingdatum voortzetten of direct boetevrij aflossen. 
Daarna vervalt de kortingsregeling.

Korting privé verzekeringen
Indien de medewerker schriftelijk kan aantonen wat het nadelig 
verschil in premie is tussen nieuwe verzekeringen en bij AAHG 
op basis van collectieve contracten afgesloten verzekeringen, 
wordt deze korting berekend over een periode van vier jaar en 
als bedrag ineens netto uitgekeerd.
De vergoeding voor het verlies aan personeelcondities wordt 
zodanig uitbetaald dat dit voor de medewerker in de netto sfeer 
niet leidt tot een vermindering van het besteedbare inkomen. 



Ziektekostenverzekering
Deelname aan de collectiviteit eindigt m.i.v. de 
beëindigingdatum.

Overig
De leaseauto, mobiele telefoon, en andere door AAHG 
verstrekte goederen die voor de uitoefening van de functie zijn 
bedoeld, moeten worden ingeleverd op de dag van beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst.

6.2.10. Bezwaren
De medewerkers kan bezwaar aantekenen bij de CAO 
Geschillen Commissie wanneer hij het oneens is over de 
juiste toepassing van de regels in dit hoofdstuk. Een dergelijk 
bezwaar heeft geen opschortende werking, wel kan de CGC 
bepalen om de periode van boventalligheid te verlengen.
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