
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Onderhandelingsresultaat APG cao 1 april 2014 – 1 april 2015   

 

Looptijd 

De cao kent een looptijd van 12 maanden (1 april 2014 tot 1 april 2015). Een aantal componenten uit 

dit onderhandelingsresultaat  kent een andere ingangsdatum, dat wordt per onderdeel aangegeven. 

 

Loonparagraaf 

 Een structurele loonsverhoging van de feitelijke salarissen en de salarisschalen met 1,5% per 1 

november 2014. 

 Een eenmalige uitkering van 0,75% van 12 maal het maandsalaris van november 2014 plus 

vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering en evt. vaste toeslagen waarop een cao-verhoging ook van 

toepassing is. Deze eenmalige uitkering wordt uitbetaald aan medewerkers die in dienst waren op 1 

april 2014 en nog in dienst zijn op 1 november 2014. Uitbetaling vindt gelijktijdig plaats met het 

salaris van november 2014.  

 

Variabele beloning 

 De variabele beloning conform art.13 van hoofdstuk 5 cao APG wordt per 1 januari /2015 met 

uitzondering van de navolgende groepen medewerkers afgeschaft:  

-  Asset Management functies in de schalen IX, X en XI die direct verantwoordelijk zijn voor initiatie, 

vormgeving of implementatie van beleggingsposities dan wel de risicobeheersing daarvan. 

- Alle Asset Management functies in de schalen XII en XIII. 

 Per  1 januari 2015 wordt, als compensatie voor het afschaffen van de variabele beloning het totale 

vaste inkomen (verder te noemen TVI; dit zijn alle componenten die nu grondslag zijn voor de 

variabele beloning*  ) verhoogd. De verhoging wordt gebaseerd op een conversiefactor van 50% van 

de maximale variabele beloning van 10% (zie art. Hoofdstuk 5 art.13 cao). Dit betekent concreet dat 

het totale vaste inkomen (het bruto salaris inclusief alle componenten die nu grondslag zijn voor de 

variabele beloning) wordt verhoogd met 5%. De salarisschalen worden per 1 januari 2015  eveneens 

verhoogd met 5%. Als gevolg hiervan blijft de relatieve salarispositie (verder te noemen RSP) van de 

medewerkers voor wie dit van toepassing is, ongewijzigd.  

 In de huidige cao is opgenomen dat Hoofdstuk 5 Inkomen niet van toepassing is op medewerkers in 

de Asset Management FrontOffice. Op grond van die bepaling is voor deze medewerkers een van 

de cao afwijkende variabele beloning overeen gekomen. Voor de eerder genoemde twee groepen 

onder de eerste bullit blijft de variabele beloning in stand, voor de overige Asset Management 

medewerkers wordt de variabele beloning afgeschaft. Ook voor deze medewerkers geldt dat de 

variabele beloning zal worden afgeschaft naar rato van de afspraken zoals die voor alle 

medewerkers gelden voor wie de variabele beloning wordt afgeschaft, m.a.w. tegen een 

conversiefactor van 50% van de voor de medewerker geldende maximale variabele beloning. 

 Medewerkers die aangemerkt zijn als targetfunctionaris, kenden nog een afbouw van de maximale 

variabele beloning tot 1/1/2017. Voor deze groep wordt het vaste salaris ook verhoogd met de 

conversiefactor van 50% van de maximale variabele beloning waar zij op 1/1/2017 voor in 

aanmerking zouden komen. Als compensatie voor de jaren 2015 en 2016 ontvangen deze 

medewerkers op 1/1/2015 een eenmalige uitkering van 1,5% van het totaal vast inkomen over 2014. 

  



 

 

HR-cyclus & variabele beloning 

 De targetafspraken in de HR Cyclus over 2014 blijven gehandhaafd en over 2014 wordt de variabele 

beloning uitbetaald in maart 2015. Dit betekent dat over 2014 voor de laatste keer een verrekening 

plaatsvindt voor medewerkers met een PT die voor 1/1/2013 nog geen variabele (target) beloning 

kenden. Deze verrekening zal plaatsvinden met inachtneming van de overgangsbepalingen zoals 

vastgelegd in de cao Hoofdstuk 13, artikel ‘PT en individuele variabele beloning’, 

 De algemene HR Cyclus blijft ook in 2015 in stand. Op basis van de beoordeling op 

competentieontwikkeling en de realisatie van resultaatafspraken (voorheen targets), wordt een 

totaalbeoordeling afgegeven, die de RSP-verhoging bepaalt. 

 

Persoonlijke toelagen (PT’s) en variabele beloning  

De gevolgen voor het afschaffen van de variabele beloning voor de diverse groepen medewerkers met 

Persoonlijke Toelage en of Persoonlijke Toelagen) (PT) worden met rekenvoorbeelden uitgewerkt in de 

bijlage.  

 Medewerkers die niet in aanmerking kwamen voor variabele (target)beloning, maar die over de jaren 

2010, 2011 en 2012 achtereenvolgens een (prestatie)gratificatie hebben ontvangen van ten minste € 

1000 bruto per jaar en per 1/1/2013 een PT 2013** toegekend hebben gekregen, ontvangen in 

maart 2015 een eenmalige uitkering van € 750 bruto. Deze eenmalige uitkering is een uitkering uit 

coulance, omdat deze groep medewerkers immers geen variabele (target)beloning kende en op 

grond van de op dit moment van toepassing zijnde cao er dus verrekend diende en dient te worden 

met de PT 2013*. Deze groep medewerkers ontvangen de tegemoetkoming omdat aan hen 

substantiële (prestatie)gratificaties zijn toegekend, ruim voor invoering van de nieuwe cao. 

 Eventuele individuele geschillen, voortvloeiende uit het afschaffen van de variabele beloning, 

kunnen worden voorgelegd aan de interpretatiecommissie ex hoofdstuk 14 artikel 4 cao APG.  

 

Duurzame Inzetbaarheid (DI) 

 Iedere medewerker heeft een DI-budget van € 500 per jaar met ingang van 1/1/2015. 

 De medewerker kan dit budget naar eigen inzicht en derhalve zonder toestemming van zijn/haar 

leidinggevende, besteden aan een zorgvuldig samengesteld pakket aan hulpmiddelen en workshops 

(DI Box) om de eigen DI te onderzoeken en te vergroten. 

 Dit DI-budget komt in de plaats van het POB, de waarde van het huidige POB vervalt op 31 

december 2014. 

 Het is mogelijk om het budget voor het opvolgende jaar al in te zetten in een lopend jaar om een 

duurder product uit de DI Box te kiezen. 

 Wil een medewerker gebruik maken van meer hulpmiddelen of workshops dan het budget toelaat, 

dan kan leidinggevende in overleg met medewerker beslissen het aanvullende deel te betalen. Voor 

het aanvullende deel geldt dan de studiefaciliteitenregeling conform cao. 

 Wanneer een medewerker in dienst treedt in de eerste helft van het kalenderjaar, dan krijgt deze het 

gehele budget toegekend. Komt de medewerker in dienst op of na 1 juli, dan krijgt deze een budget 

van € 250. 

 Het DI-budget moet in het lopende kalenderjaar besteed worden en kan niet worden meegenomen 

naar het volgende kalenderjaar. 

 Een afvaardiging van cao-partijen gaat, met input vanuit de organisatie, de inhoud en opzet van de 

DI Box uitwerken.  

 

 



 

 

Sociaal Plan 

Het huidige Sociaal Plan heeft een looptijd tot 1 juli 2015. Voor reorganisaties waarvoor het 

reorganisatiebesluit voor 1 juli 2015 wordt genomen, valt de uitvoering onder het huidige sociaal plan.  Ook 

op de aan de ondernemingsraad vóór 1 april 2015 ter advisering voorgelegde voorgenomen 

reorganisatiebesluiten waarover de OR vóór 1 juli 2015 zijn advies heeft uitgebracht, wordt het sociaal plan 

2013-2015 van toepassing verklaard.     

Werkgever en vakbonden maken de afspraak dat het huidige Sociaal Plan, ongeacht de datum van het 

voorgenomen reorganisatiebesluit en de datum van het advies van de OR, van toepassing blijft op 

navolgende reorganisaties: 

Rechtenbeheer/ICT: 

 GPS–V: Het optimaliseren van processen, waarbij de nadruk komt te liggen op Straight Through 
Processing (STP) en Self Service.  

 Operational excellence: Het verbeteren van de werkwijze, team activiteiten, gedrag, etc. (o.a. 
workforce management, Continuous Improvement, operationele besturing, kleine proces 
verbeteringen, ontdubbeling van activiteiten). 

 Voortbrengingsproces: Optimaliseren van het voortbrengingsproces, door onder meer Agile werken, 
test automation en verder professionalisering projectmanagement en demand management. 

Loyalis:  

 Kiezen en doorpakken Fase 2. 
 
Bovenstaande met naam genoemde reorganisaties hebben betrekking op de door APG in 2012 
aangekondigde reorganisatie die gevolgen heeft voor maximaal 1200 medewerkers/950 FTE’s. Op deze 
medewerkers is in ieder geval het huidige sociaal plan met een looptijd tot 1 juli 2015 van toepassing. Zie 
voor de verdere afspraken hierboven,  eerste alinea.     
 
APG en vakorganisaties, zullen overeenkomstig artikel 3 van hoofdstuk 13 Sociaal plan, eens per kwartaal 
evalueren wat de stand van zaken rond de veranderprogramma’s en de daaruit voortvloeiende 
reorganisaties is. Voor 1 juli 2015 wordt gezamenlijk de balans van de in 2012 aangekondigde en de nog 
lopende reorganisaties opgemaakt.   
 
APG en vakorganisaties realiseren zich dat de omgeving van APG ook na afronding van de in 2012 
aangekondigde veranderprogramma’s dynamisch blijft. APG en vakorganisaties starten daarom zo spoedig 
mogelijk met de voorbereidingen van het overleg over een nieuw sociaal plan.  
 

 
Redactionele aanpassingen 

De cao zal worden aangepast naar aanleiding van bovengenoemde onderdelen. Daarnaast zullen partijen 

op basis van voorstellen van de redactiecommissie nog een aantal andere tekstuele aanpassingen 

doorvoeren.  

Werkgeversbijdrage 

De vakbondsbijdrage conform art. 3 Hoofdstuk 14 van de APG cao wordt gehandhaafd.



 

 

Bijlage Rekenvoorbeelden afschaffing variabele beloning 

Voor de afschaffing van de variabele beloning en de conversie in vast salaris worden drie groepen 

onderscheiden: 

1. De standaard groep 

Deze groep medewerkers heeft een variabele beloning en heeft geen PT 2005 /2013. 

 

2. De PT2013 groep die voor 2013 geen variabele beloning kreeg 

Dit betreft de medewerkers waarop de APG cao (tot 31-12-2012) van toepassing was. De PT2013 is 

de persoonlijke toelage die medewerkers ontvangen als gevolg van de invoering van het Hay 

loongebouw op 1 januari 2013 ter compensatie van het lagere salaris in het nieuwe loongebouw. 

Deze groep ontving voor 2013 geen variabele (target) beloning. Voor de medewerkers met een 

PT2013 geldt dat deze geen grondslag is voor de variabele beloning en dat de PT2013 in mindering 

wordt gebracht op de toegekende variabele beloning. Eventuele persoonlijke toelagen anders dan 

de bovengenoemde PT 2013 worden niet in mindering gebracht op de variabele beloning en blijven 

buiten beschouwing.  

 

3. De PT2005/PT2013 groep die voor 2013 al variabele beloning kreeg 

Dit betreft de groep medewerkers die voor 2013 al variabele (target) beloning kreeg (hiermee wordt 

dus niet de eerder genoemde groep medewerkers die (prestatie)gratificaties ontvingen bedoeld) en 

die een PT2005 en/of PT2013 hebben. Voor de medewerkers met deze PT’s geldt dat die wel 

grondslag is voor de variabele beloning en dat de PT’s niet in mindering worden gebracht op de 

toegekende variabele beloning. 

 

Rekenvoorbeelden 

In onderstaande rekenvoorbeelden wordt uitgegaan van medewerkers die op dit moment een 

maximale variabele beloning hebben van 10% waarbij de conversiefactor van 50% leidt tot een 

verhoging van 5%. Voor medewerkers die een hogere maximale variabele beloning hebben geldt 

dezelfde conversiefactor van 50%.  

 

1. De standaard groep 

• Conversiefactor 50% van de maximale variabele beloning (50% van 10%= 5%). 

• TVI en salarisschalen worden verhoogd met 5% zodat de RSP gelijk blijft. 

 
 

2a. De PT2013 groep die voor 2013 geen variabele beloning kreeg met een PT 2013<5% 

• Conversiefactor 50% van de maximale variabele beloning (50% van 10%= 5%). Het deel van de 

variabele beloning dat werd uitbetaald (in het voorbeeld 2500 -/- 2000) wordt gecompenseerd door 

het hogere TVI. 

• TVI en salarisschalen worden verhoogd met 5% zodat de RSP gelijk blijft. 

• De PT2013 wordt volledig ingebouwd in het TVI.  

 
 

  

TVI Variabel 5% Totaal 

Voor conversie 50.000 2.500 52.500

Na conversie 52.500 nvt 52.500

TVI PT Variabel 5% Totaal 

Voor conversie 50.000 2.000 500 52.500

Na conversie 52.500 nvt 52.500



 

 

2b. De PT2013 groep die voor 2013 geen variabele beloning kreeg met een PT 2013>5% 

• Conversiefactor 50% van de maximale variabele beloning (50% van 10%= 5%).  

• TVI en salarisschalen worden verhoogd met 5% zodat de RSP gelijk blijft. 

• De PT2013 wordt zover mogelijk ingebouwd in het TVI. Het restant PT2013 blijft bestaan. 

 
 

 

3. De PT2005/PT2013groep die voor 2013 al variabele beloning kreeg 

• Conversiefactor 50% van de maximale variabele beloning (50% van 10%= 5%).  

• TVI en salarisschalen worden verhoogd met 5% zodat de RSP gelijk blijft. 

• De PT’s moeten worden verhoogd met 5% omdat deze grondslag zijn voor de variabele beloning 

• De PT-verhoging wordt in het vaste salaris (RSP) opgenomen tot een maximum van 0.5 

procentpunt. Indien er een hogere PT verhoging resteert, wordt het een structurele PT. 

 

  TVI excl. PT PT Variabel 5% Totaal 

Voor conversie 50.000 3.000 2650 55.650 

Na conversie 52.650 3.000 n.v.t. 55.650 

 

(*) Met het totale vaste inkomen (TVI) wordt in dit onderhandelingsresultaat het inkomen bedoeld zoals 

bepaald in Hoofdstuk 5D.art.13.4 cao) 

(**)De PT 2013 is de persoonlijke toelage die medewerkers ontvangen als gevolg van de invoering van het 

Hay loongebouw op 1 januari 2013 ter compensatie van het lagere salaris in het nieuwe loongebouw. 

 

 

 

 

TVI PT Variabel 5% Totaal 

Voor conversie 50.000 3.000 53.000

Na conversie 52.500 500 53.000


