
Bijlage Toelichting op het principeakkoord 
 
Beloning 
In de onderhandelingen is veel gesproken over het onderwerp beloning. De bovenschaligheid was in 
januari een belangrijke reden voor de afwijzing door de leden. De beloningsonderhandelingen waren 
daarom essentieel voor het tot stand komen van een principeakkoord. 
Mede door de inzet van De Unie is ook een correctieproces functieplotting tot stand gekomen. Deze 
functieplotting gaat hopelijk ook helpen de bovenschaligheid te verminderen. Maar in de cao-
onderhandelingen konden wij daarop niet vooruitlopen. 
 
Salarisschaal 
De maximumsalarissen in de meeste schalen zijn verhoogd. Je kunt in de nieuwe salarisschalen zien 
wat dit voor jou betekend. Een hoger schaalmaximum leidt ertoe dat minder medewerkers 
bovenschalig zijn, dat bovenschalige medewerkers sneller weer inschalig zijn en dat het 
perspectiefverlies wordt verminderd of weggenomen. Omdat de maximumschalen verhoogd worden, 
wordt ook het minimum van de schaal verhoogd. Dit kan er aan de onderkant van de salarisschaal ook 
toe leiden dat medewerkers een extra verhoging krijgen. 
Hiermee verminderen we de bovenschaligheid, maar lossen we niet alle bovenschaligheid op.  
 
Bij de onderhandelingen had De Unie ook ingezet op een ander ingroeisystematiek dan de PTBS, 
zodat bovenschaligen toch jaarlijks een (beperkte) salarisverhoging kon worden geboden. Dit bleek 
echter in de onderhandelingen niet haalbaar. 
 
De collectieve salarisverhoging hebben we ook weten te verhogen. We hebben tweemaal een 
salarisverhoging van 3% afgesproken. De eerste wordt betaald op 1 oktober 2019, de tweede wordt 
betaald op 1 juli 2020. Dit is een verbetering. 
 
De VIC wordt voor NN-medewerkers omgezet in een vaste harmonisatietoeslag. Deze toeslag wordt 
geïndexeerd. De omzetting die nu is afgesproken is voor de meeste medewerkers gunstiger dan in het 
decemberresultaat. De omzetting wordt verhoogd van € 0,70 naar € 0,75.  
 
Individuele salarisverhoging is voortaan afhankelijk van je ontwikkeling en prestaties. Het uitgangspunt 
is een individuele salarisverhoging van 2,5% maar je leidinggevende kan daar beargumenteerd vanaf 
wijken binnen een bandbreedte van 1% tot 5%. We hebben hiermee het midden gevonden tussen de 
bandbreedte van 1 tot 5%, waar jouw werkgever een voorstander van was en de relatieve zekerheid 
van een behoorlijke salarisstap waar De Unie voor heeft gepleit. 
 
Sociaal plan 
Het sociaal plan krijgt een looptijd van 3 jaar. Eerst wilde jouw werkgever niet verder gaan dan 2 jaar. 
Een jaar langere looptijd van het sociaal plan is een belangrijke verbetering. Hierdoor zijn de 
medewerkers in 2019, 2020 en 2021 verzekerd van een goed sociaal plan.  
 
Pensioen 
De leden van De Unie hebben aangegeven dat zij de verslechtering in het pensioen niet acceptabel 
vonden. Voor jouw werkgever was de pensioenafspraak een belangrijk onderdeel van de bezuiniging 
op personeelskosten. Het is niet gelukt om hier opnieuw over te onderhandelen. 
 
Delta Lloyd 
De leden met een Delta Lloyd contract hadden in meerderheid al ingestemd met de nieuwe cao. Er is 
om deze reden minder aandacht besteed aan de onderwerpen die specifiek van belang zijn voor deze 
groep leden.  
We hebben wel afgesproken dat duidelijk wordt vastgelegd wat er gebeurd met de verschillende 
toeslagen. Voor bijvoorbeeld de actuarissentoeslag van Delta Lloyd is nu duidelijk dat de bestaande 
regeling ongewijzigd wordt overgenomen. Er volgt nog een lijst met alle toeslagen.  
 
 

 


