
Concernregeling 17. Resultaatafhankelijke uitkering 

Essent 

Veel gestelde vragen  

Toelichtingen 

 

Als de doelstellingen die zijn afgesproken voor een bepaalde periode, worden gehaald, zal Essent onder 

de voorwaarden van deze regeling, een resultaatafhankelijke uitkering verstrekken aan de 

belanghebbenden.  

Deze regeling is van toepassing bij de bedrijfsonderdelen van Essent waar de Concernregelingen Essent 

gelden en op de werknemers die onder de Concernregelingen Essent vallen. Uitgangspunten en kaders 

worden op Essent-niveau vastgesteld.  

17.1 Resultaatafhankelijke uitkering  

 

De totale resultaatafhankelijke uitkering bedraagt maximaal 5% van het salaris op jaarbasis.  

 

Het kwantitatieve deel (maximaal 4% van de uitkering) wordt afgeleid van de voor Essent geldende 

target voor Economical Value Added (EVA). Deze target wordt jaarlijks door de Management Board van 

RWE AG vastgesteld en geeft de door Essent in dat jaar te leveren toegevoegde waarde aan de RWE 

groep aan. Het restant (maximaal 1% van de uitkering) is afhankelijk van het behalen van de van 

tevoren vastgestelde specifieke kwalitatieve doelstellingen.  

 

Met het salaris op jaarbasis wordt bedoeld het salarisbegrip zoals gedefinieerd in de toepasselijke CAO 

(het salarisbegrip uit de CAO-Energie vermenigvuldigd met maximaal 12 maanden). Het feitelijk 

uitbetaalde salaris en eventuele toeslagen wordt daarbij als uitgangspunt genomen. Dit betekent dat de 

gekorte gedeelten van het salaris in verband met arbeidsongeschiktheid, ouderschapsverlof, onbetaald 

verlof (onder meer levensloop), nulurenregelingen, seniorenregelingen, etc. niet in de grondslag worden 

meegenomen. 

 

17.2 Uitkeringspercentage in verband met kwantitatieve doelstellingen  

 

Het kwantitatieve deel van de uitkering dat bepaald wordt door de target voor Essent voor het te behalen 

EVA, kan variëren tussen een uitkeringspercentage van 0% tot maximaal 4% van het feitelijk salaris op 

jaarbasis. Het uitkeringspercentage wordt als volgt bepaald: 

 

 

 

Ongeacht het bereikte resultaat op de EVA wordt aan de werknemers op wie deze regeling van 

toepassing is, een bruto bedrag van € 270,00 uitgekeerd. 

 

17.3 Uitkeringspercentage in verband met kwalitatieve doelstellingen  

 

Jaarlijks zal Essent, rekening houdend met de strategische ontwikkelingsrichting van de onderneming, 

een voorstel doen om specifieke doelstellingen als target voor de resultaatafhankelijke uitkering te 

bepalen. Uiterlijk in de maand april van het betreffende jaar waarover de resultaatafhankelijke uitkering 

betrekking heeft, worden de specifieke doelstellingen met de Centrale Ondernemingsraad besproken en 

vastgesteld. De doelstellingen kunnen betreffen de klanttevredenheid, veiligheidsaspecten, de Dte 

scorecard maar ook doelstellingen op het gebied van productie, personeel, ontwikkeling, etc. 

De resultaatafhankelijke uitkering die afhankelijk is van specifieke doelstellingen als bedoeld in dit 

artikel, kan een uitkeringspercentage van 0% of 1% van het feitelijke salaris op jaarbasis bedragen:  

1. als de doelstelling die van te voren is bepaald wordt gehaald of groter is over het betreffende 
jaar, bedraagt het uitkeringspercentage van de resultaatafhankelijke uitkering 1% van het 

salaris op jaarbasis;  

2. als de doelstelling niet wordt gehaald, is het uitkeringspercentage van de resultaatafhankelijke 
uitkering nihil.  



17.4 Betaalbaarstelling  

 

De resultaatafhankelijke uitkering wordt in de maand april of zoveel eerder als mogelijk is betaalbaar 

gesteld maar niet eerder dan nadat het resultaat op de EVA target is vastgesteld door de Management 

Board van RWE AG. De resultaatafhankelijke uitkering is een bruto uitkering. De verschuldigde 

loonbelasting en sociale premies komen voor rekening van de werkgever dan wel werknemer volgens de 

wettelijke bepalingen daaromtrent. De resultaatafhankelijke uitkering wordt niet aangemerkt als een 

pensioengevende uitkering.  

 

17.5 Rechten belanghebbenden 

 

De werknemer heeft recht op een resultaatafhankelijke uitkering op basis van deze regeling onder de 

voorwaarde dat hij in dienst is op 31 december van het jaar waarover de resultaatafhankelijke uitkering 

wordt bepaald.  

De ex-werknemer die gedurende tenminste zes maanden in de periode waarop de resultaatafhankelijke 

uitkering betrekking heeft, in dienst van Essent is geweest, heeft recht op een uitkering onder de 

volgende voorwaarden: 

1. de arbeidsovereenkomst van de ex-werknemer is geëindigd op grond van een 
(pre)pensioneringsregeling, arbeidsongeschiktheid of overlijden;  

2. de arbeidsovereenkomst is geëindigd in verband met reorganisatie, fusie, o.d.  

De ex-werknemer van wie de arbeidsovereenkomst als gevolg van verwijtbare gedragingen is beëindigd 

dan wel de werknemer tegen wie in of voorafgaand aan de maand van betaalbaarstelling van de 

resultaatafhankelijke uitkering door de werkgever stappen zijn ondernomen om tot een dergelijke 

beëindiging over te gaan, heeft geen recht op een resultaatafhankelijke uitkering. 

 

De resultaatafhankelijke uitkering is niet van toepassing op de werknemer en de ex-werknemer die op 

basis van individuele afspraken in aanmerking kan komen voor een variabele beloning (zoals 

bonusregelingen en functiecontractanten).  

 

17.6 Bijzondere bepalingen  

 

Ongeacht het behaalde resultaat op de EVA target wordt aan de werknemers van voormalig EPZ 

(peildatum 31 december 2001) een uitkering verstrekt van minimaal het bedrag van de Kerst- en 

Nieuwjaarsgratificatie (minimaal 2% onder aftrek van € 100,00).  

 

17.7 Wijziging  

 

Bij zwaarwegende bedrijfseconomische omstandigheden of bij ingrijpende wijziging van administratief 

boekhoudkundige regels kan de regeling tussentijds worden aangepast respectievelijk worden beëindigd. 

De werkgever zal daartoe overleg plegen met de vakorganisaties.  

 

17.8 Inwerkingtreding  

 

Deze regeling is tot stand gekomen in overleg met vakorganisaties en laatstelijk herzien en 

overeengekomen in het Vakbondsoverleg Essent van 13 oktober 2011. Deze regeling treedt in werking 

op 1-1-2011. De eerste uitkering op basis van deze regeling vindt dientengevolge plaats in 2012 en zal 

betrekking hebben op het jaar 2011 

 


