
 

 
29 maart 2010 

 

Convenant tussen APG Algemene Pensioenengroep N.V., Loyalis N.V., Cordares Holding 

N.V. en de vakorganisaties met betrekking tot de uitgangspunten bij het tot stand komen 
van een nieuwe cao APG Groep 

 
Partijen zijn, onder voorbehoud van de goedkeuring van hun achterbannen, het volgende 

overeengekomen: 
 

Inleiding 

APG is gevormd als uitvoeringsorganisatie van het pensioenfonds ABP. Het bedrijf heeft zich als 
doel gesteld om een belangrijke speler te worden bij het beheren en uitvoeren van collectieve 
pensioenafspraken. In dit licht is Cordares overgenomen en sindsdien onderdeel van de APG Groep. 
In het kader van het nastreven van genoemde ambities streeft de APG Groep naar omvorming van 
de arbeidsvoorwaarden naar arbeidsvoorwaarden die gemodelleerd zijn naar die van de financiële 
sector. Tevens streeft APG ernaar om beloning af te stemmen op die van de financiële sector. 

 

De vakorganisaties gaan niet over de strategie van het concern maar ondersteunen het streven 
van de Raad van Bestuur om in bovengenoemd kader een toekomstbestendige cao af te spreken. 
De vakorganisaties erkennen dat de door de APG Groep gekozen strategie rationeel is en gericht op 
het voortbestaan en verder ontwikkelen van de organisatie. Ze zijn bereid mee te werken aan de 
realisatie ervan, onder de voorwaarde dat het concern streeft naar maximaal behoud van 
werkgelegenheid.   

 
De omvorming van een voormalige overheidsorganisatie werkend voor één opdrachtgever naar een 
aan “de tucht van de markt” onderworpen bedrijf, heeft gevolgen voor de bedrijfsvoering en 
daardoor voor de positie van het personeel. Partijen erkennen dit. Dit betekent onder meer dat zij 
zich realiseren dat de APG Groep waarschijnlijk niet aan reorganisaties ontkomt. De eerste stappen 
hiervoor zijn, na de overname van Cordares, inmiddels gezet. De roep om nóg efficiënter 
(=goedkoper) te werken zal echter niet verstommen. De vakorganisaties zijn daarom van mening 

dat hier een goed antwoord op moet worden gegeven. Hierbij realiseren de vakorganisaties zich 
dat de APG Groep zich moet kunnen blijven ontwikkelen zodat de continuïteit van het bedrijf 

gewaarborgd blijft. Dit betekent dat huidige en eventuele toekomstige reorganisaties geleidelijk en 
begeleid tot stand dienen te komen waarbij zo veel mogelijk duidelijkheid en zekerheid aan de 
werknemers moet worden verschaft. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van de huidige 
vestigingsplaatsen Amsterdam en Heerlen. De situatie op arbeidsmarkt is zodanig dat er gestreefd 

wordt gedwongen ontslagen te voorkomen.   
 
Verdere omvorming naar een zakelijk dienstverlenend bedrijf en de daarmee samenhangende 
ontwikkelingen m.b.t. de arbeidsvoorwaarden kunnen goed geregeld worden in een „concern-cao 
APG Groep‟. Het kader van deze cao zal lijken op vergelijkbare cao‟s in de sector waarin APG actief 
is zoals pensioen en vermogensbeheer, financiële sector. De concern-cao regelt de nieuwe 
arbeidsvoorwaarden en bevat tevens afspraken over de manier waarop de werknemers in staat 

worden gesteld om van de oude naar de nieuwe manier van werken te kunnen gaan.  We hebben 
het dan over realistische afspraken over mobiliteit, vitaliteit, opleiding en 
herplaatsingsmogelijkheden van de werknemers. Een realistisch en consequent levensfasebewust 
personeelsbeleid moet hier de basis van vormen. Ook zal er een “sociaal plan” worden ontwikkeld 

dat toegepast wordt wanneer een medewerker, ondanks de pogingen dit te voorkomen, de 
organisatie moet verlaten.  
 

Omvorming van “oud ABP” en "oud Cordares" naar het APG-concern als een zakelijk 
dienstverlenend bedrijf kan alleen succesvol plaatsvinden wanneer de arbeidsrechtelijke 
verworvenheden van de huidige werknemers gerespecteerd worden. Slechts onder deze 
voorwaarden kan van het personeel verwacht worden dat er loyaal aan de transformatie van het 
bedrijf meegewerkt wordt. Partijen onderkennen dit en hebben in dit kader afgesproken dat de 
huidige cao’s voor de huidige medewerkers zullen worden gehandhaafd om zo de verworven 

rechten (w.o. wachtgeld) veilig te stellen. De nieuwe concern-cao zal echter leidend zijn bij het 
herinrichten van de arbeidsvoorwaarden van het zich ontwikkelende APG-concern. Waar mogelijk 
en gewenst worden regelingen uit de huidige cao‟s Cordares en APG/Loyalis naar de nieuwe cao 
overgebracht. De drie cao‟s zullen zo op elkaar worden afgestemd  dat er geen overlapping van 
regelingen zullen bestaan. Op termijn zal er slechts één concern-cao worden afgesproken met 

specifieke afspraken voor deelgroepen van werknemers.  
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Concrete afspraken op korte termijn 

 
 
1. Verlenging huidige cao APG/Loyalis en cao Cordares en loonontwikkeling 

 de cao‟s van APG/Loyalis en van Cordares zullen met twee jaar worden verlengd, van 01 
april 2009 tot 01 april 2011; 

 de lonen zullen in deze cao-periode als volgt worden aangepast: 
o Op 1-1-2010 worden beide cao‟s de lonen en de schalen structureel met 1,5 % 

verhoogd. 
o Op 1-12-2010 wordt binnen de bestaande afspraken in de cao APG/Loyalis, de 

bestaande eindejaarsuitkering over 2010 verhoogd met 0,5%. Het dan bereikte 
percentage van 7,45 % zal niet meer worden aangepast.  

o Binnen de Cao Cordares  worden op 1-12-2010 de lonen en schalen structureel met 
0,5% verhoogd. 

 Cordares kent  een “pensioenprobleem”. De in de cao Cordares nagestreefde verhouding 

tussen werkgevers- en werknemersbijdrage (2/3 – 1/3) in de premie zal per 1-1-2012 
worden gerealiseerd. Het werkgeversdeel zal echter niet hoger zijn dan het percentage dat 
binnen de APB-regeling voor rekening van de werkgever komt. Als gevolg van deze 
afspraak zal de pensioenregeling Cordares moeten worden aangepast. Bij deze aanpassing 
zal de ABP-regeling als referentie dienen. De inkomensgevolgen voor de onder de cao 
Cordares vallende werknemers zullen betrokken worden bij de onderhandelingen over de 

nieuwe concerncao APG.  
 
2. Één cao voor de APG Groep 
Per 01-04-2011 zal er een basis concern-cao ontwikkeld zijn voor de APG Groep. Deze cao omvat 
tevens de twee huidige bestaande cao‟s  van APG/Loyalis en Cordares en zal gaan gelden voor 
nieuwe medewerkers die vanaf die datum in dienst treden. Tot die tijd treden nieuwe medewerkers 
in dienst bij Cordares en vallen hiermee onder de cao Cordares. Arbeidsvoorwaardelijke 

ontwikkelingen zullen in principe via de nieuwe APG concern-cao plaatsvinden.  
 

De nieuwe concern-cao gaat in als onderstaande voorwaarden zijn gerealiseerd: 
 de huidige arbeidsvoorwaarden APG en Cordares zullen onverkort in stand blijven voor de 

huidige medewerkers. Overgang naar de nieuwe concernbrede arbeidsvoorwaarden kan op 
vrijwillige basis en zal geschieden op basis van gelijkwaardigheid van rechten;  

 Voor heel APG zal m.i.v. 1-4-2011 één loongebouw, functiewaarderings- en 
beoordelingssysteem komen, die in alle cao‟s hetzelfde is met behoud van rechten. 

 de werkingssfeer van de concern-cao zal zo breed mogelijk zijn en er zal gesproken worden 
over de bonussystematiek binnen APG;  

 het beloningsniveau van de concern-cao wordt afgestemd op een gedragen 
referentiekader. In eerste instantie wordt gekeken naar voor  APG relevante partijen op de 
arbeidsmarkt.  

Mocht blijken dat de huidige werknemers qua salaris boven dit referentiekader zitten dan 
zullen de vakorganisaties het onderwerp „gedifferentieerde loonontwikkeling‟ met hun leden 
bespreken: voor het marktconforme deel en het boven-marktconforme deel kunnen 
afzonderlijke loonontwikkelingen worden afgesproken; 

 in de concern-cao wordt een protocol opgenomen betreffende werkgelegenheid. Dit 
protocol zal mede worden gebaseerd op de thans bij APG en/of Cordares bestaande 
regelingen. Verder zullen afspraken worden gemaakt inhoudende dat de voor de huidige 

groepen van medewerkers, waarop thans de cao APG/Loyalis van toepassing is, de huidige 
regelingen (protocol werk en inkomen, protocol employability en voorzieningen bij 
werkloosheid) gehandhaafd zullen blijven. Dit protocol zal gelden voor mederwerkers die in 
dienst waren vóór 1 april 2009. 

 
Verder zal in 2010 onderzocht worden in hoeverre de cao-arbeidsvoorwaarden van invloed zijn op 

de kostprijs die APG rekent voor haar dienstverlening in relatie tot de totale kostenstructuur.  
 
 
3. Tijdpad 
Partijen erkennen dat het proces om uiteindelijk te komen tot één cao, door zijn complexiteit en de 

noodzakelijke zorgvuldigheid, tijd zal kosten. Voor een succesvolle implementatie is veel draagvlak 
nodig bij de leden van de vakorganisaties cq. de medewerkers van de APG Groep. Dit noopt tot 

intensief, eventueel plenair, overleg. De vakorganisaties zullen hun leden intensief betrekken in dit 
traject.  


