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Onderhandelingsresultaat ABN AMRO Hypotheken Groep CAO 2012 
 
 
ABN AMRO Hypotheken Groep en de vakbonden FNV Bondgenoten, De Unie en CNV Dienstenbond, 
hebben in de nacht van 29 op 30 september 2011 een onderhandelingsresultaat bereikt over een 
nieuwe CAO voor de ABN AMRO Hypotheken Groep (verder te noemen AAHG). 
 
Kern van de nieuwe CAO is dat AAHG de bepalingen uit de ABN AMRO CAO 2010-2012 overneemt, 
op onderdelen aangevuld met garantie- en overgangsmaatregelen voor de huidige medewerkers van 
AAHG. Dit onderhandelingsresultaat vermeldt deze maatregelen. Als een CAO onderwerp hieronder 
niet genoemd wordt, geldt de regeling uit de ABN AMRO CAO 2010-2012 zonder aanvullende 
afspraken voor de AAHG-medewerkers. 
 
Looptijd 
Deze CAO heeft een looptijd van 1 januari 2012 tot 1 januari 2013, waarmee de looptijd gelijk is aan 
de resterende looptijd van de ABN AMRO CAO 2010-2012. 
 
Werkingssfeer 
Deze CAO is van toepassing op de medewerkers die nu nog zijn ingedeeld in de salarisschalen A tot 
en met M. 
Deze CAO geldt niet voor de medewerkers van Direktbank die via overgang van onderneming bij 
AAHG in dienst treden. Voor hen blijft de ABN AMRO CAO van toepassing. 
 
Inkomensaanpassingen 
Tijdens deze CAO worden de salarisschalen per 1 juli 2012 structureel verhoogd met 2%. De 
salarissen van de medewerkers worden op deze datum met 2% verhoogd, met uitzondering van de 
medewerkers die pensioen opbouwen bij het ABP. De salarissen van deze medewerkers worden op 
dezelfde datum met 1% verhoogd. Daarnaast ontvangen zij een verhoging van de compensatie 
deelnemersbijdrage in de pensioenregeling vergelijkbaar met 1% loonsverhoging.  
 
Functiewaardering 
AAHG blijft de Hay-methode voor functiewaardering hanteren. De indeling van de functies van AAHG 
in de functiegroepenstructuur van ABN AMRO gaat op basis van het aantal Hay-punten van de 
huidige functie, die de medewerker vervult vóór de integratie met Direktbank. Dit aantal  punten 
bepaalt in welke functiegroep (1 tot en met 15) de functie van de medewerker terecht komt.  
Het salaris van de medewerker wordt per 1 januari 2012 ingedeeld in de met die functiegroep 
corresponderende salarisschaal (1 tot en met 15). 
 
In het toekomstige geïntegreerde hypothekenbedrijf ontstaan nieuwe, nu nog indicatief gewogen, 
functies. Zodra deze wegingen definitief zijn geldt het volgende: 

 Als het nieuwe functieniveau hoger blijkt dan het huidige functieniveau, worden de 
arbeidsvoorwaardelijke consequenties met terugwerkende kracht geëffectueerd vanaf de datum 
waarop de medewerker geplaatst is in de nieuwe functie,.  

 Blijkt het nieuwe functieniveau lager dan het huidige functieniveau, dan worden de 
arbeidsvoorwaardelijke gevolgen geëffectueerd per de datum van de definitieve weging, zoals is 
geregeld in de ABN AMRO CAO.  

 
Salaris 
Het op 31 december 2011 bereikte inkomen wordt gegarandeerd. Dit inkomen bestaat uit het 
jaarsalaris plus vaste toeslagen (schaaltoeslag, harmonisatietoeslag en transitietoeslag), 
vakantietoeslag (8%) en levensloopbijdrage (1%).  
Het totale jaarinkomen op 31 december 2011 staat gelijk aan het totale jaarinkomen van  
1 januari 2012. Dit inkomen wordt op 1 januari 2012 ingedeeld in de ABN AMRO 
beloningssystematiek. Deze systematiek bestaat uit salaris, 13de maand (8,33%) vakantietoeslag 
(8%) en bankbijdrage benefit budget (1%). De 13de maand, vakantietoeslag en bankbijdrage zijn 
onderdeel van het benefit budget dat vanaf 1 januari 2012 wordt toegekend.  
Vanaf 1 januari 2012 ontvangen de medewerkers een benefit budget waarin is opgenomen de 13de 
maand, vakantietoeslag, 1% bankbijdrage en de waarde van de bovenwettelijke vakantie-uren. 
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Op 1 april 2012 vindt de salarisgroei van de medewerker nog eenmaal plaats volgens de huidige 
AAHG- salarissystematiek. 
Als het salaris van de medewerker op 31 december 2011 lager is dan 109% SMP van zijn 
salarisschaal, ontvangt hij in mei 2012 een uitkering ineens. De medewerker met een SMP: 
- lager dan 100%, ontvangt een bedrag van 10% van zijn schaalmaximum; 
- van 100 tot 103%, ontvangt een bedrag van 7,5% van zijn schaalmaximum; 
- van 103 tot 106%, ontvangt een bedrag van 5% van zijn schaalmaximum; 
- van 106 tot 109%, ontvangt een bedrag van 2,5% van zijn schaalmaximum. 
Het betreft hier het schaalmaximum (100% SMP) van de AAHG-schaal. 
 
Variabele beloning 
In april 2012 wordt de resultaatbeloning over 2011 vastgesteld op basis van de huidige AAHG-
regeling. Omdat de grondslag voor de resultaatbeloning vanaf 2012 lager wordt, wordt als 
tegemoetkoming daarvoor het bedrag van de resultaatbeloning over 2011 met 12,5% verhoogd.  
 
Pensioen 
Vanaf 1 januari 2012 gaan de medewerkers een deelnemersbijdrage betalen van 6,67% van de ABN 
AMRO pensioengrondslag.  
 
Medewerkers die op of na 1 januari 2007 in dienst van AAHG zijn getreden en een 
deelnemersbijdrage betalen van 3%, ontvangen een compenserende, niet-pensioendragende toeslag 
voor het verschil  tussen hun huidige deelnemersbijdrage en de nieuwe deelnemersbijdrage van 
6,67%. Deze toeslag wordt op 31/12/2011 vastgesteld en uitgedrukt in een percentage van de ABN 
AMRO pensioengrondslag. 
 
Medewerkers die van rechtswege van ABN AMRO overgekomen zijn, ontvangen een compenserende 
niet-pensioendragende toeslag die gelijk is aan de nieuw te betalen deelnemersbijdrage van 6,67%. 
 
Ook medewerkers die pensioen opbouwen bij het ABP gaan een deelnemersbijdrage betalen van 
6,67% van de ABN AMRO pensioengrondslag. Het verschil tussen deze 6,67% en de huidige 
individuele premielast - rekening houdend met 50%-compensatie tot 1 juli 2012 en vanaf deze datum 
75% - wordt gecompenseerd in de vorm van een niet-pensioendragende toeslag. Deze toeslag wordt 
per 31/12/2011 vastgesteld en uitgedrukt in een percentage van de ABN AMRO pensioengrondslag.  
Als gevolg hiervan komt het risico van toekomstige stijgingen van het premiepercentage bij ABP, voor 
rekening van de werkgever.  
Elke medewerker die pensioen opbouwt bij het ABP krijgt, in verband met een verschil in dekking van 
het partnerpensioen, een tijdelijke tegemoetkoming. Voor de deelnemers aan de regeling 
PartnerPlusPensioen wordt de tegemoetkoming gebruikt om de PPP-premie te betalen. De werkgever 
draagt hiervoor zorg. Voor de overige medewerkers die pensioen opbouwen bij het ABP, wordt de 
compenserende niet-pensioendragende toeslag verhoogd met 1,45%. Deze verhoging blijft van kracht 
zolang de ABP pensioenregeling van toepassing is. 
Hiermee is de discussie over de eigen bijdrage voor de medewerkers die pensioen opbouwen bij het 
ABP, definitief afgerond. 
Vervolgens is er een studieafspraak gemaakt voor onderzoek naar de voor- en nadelen van een 
overgang van de medewerkers in het ABP naar het ABN AMRO Pensioenfonds en eventuele 
gevolgen hiervan voor de medewerker. 
 
Jubileum 
In 2012 en 2013 blijft de huidige AAHG Regeling Jubileumuitkering van toepassing. Vanaf 2014 geldt 
de regeling van ABN AMRO. 
 
Hardheidsclausule 
AAHG kan in voor u gunstige zin afwijken van deze CAO. 
Bij geschillen tussen de medewerker en AAHG over de toepassing van deze CAO, moet de 
medewerker bemiddeling vragen van de Geschillencommissie. Ook als de medewerker vindt dat hij 
door een combinatie van maatregelen als gevolg van deze CAO onevenredig hard getroffen wordt, 
kan hij uiteindelijk klagen bij deze commissie. De medewerker moet wel eerst zijn situatie voorgelegd 
hebben aan de Harmonisatie Desk, die vaststelt of hij onevenredig hard getroffen wordt en die 
zonodig een passende oplossing biedt.  
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Vakbondsbijdrage 
AAHG verstrekt een bijdrage aan vakbonden waarmee de CAO is overeengekomen, zoals genoemd 
in de AWVN-regeling over de looptijd van deze CAO. 
 
Vakbonden zullen dit onderhandelingsresultaat met een positief advies ter stemming voorleggen aan 
hun leden. De uitslag van deze stemming wordt eind oktober 2011 verwacht. 
 
 
 
 
Culemborg, 30 september 2011 
 
 
 
ABN AMRO Hypotheken Groep B.V.     FNV Bondgenoten 
         De Unie 
         CNV Dienstenbond 
 
 
 


