
Looptijd 1 augustus 2016 tot en met 31 december 2018

Addendum op de collectieve 
arbeidsovereenkomst UWV



Overwegingen

Vanuit de wens stappen te zetten naar een toekomstbestendige 
pensioenregeling hebben cao-partijen besloten tussentijds een addendum 
af te spreken op de lopende cao. De aanpassingen zien op de mogelijkheid 
van pensioenopbouw ook na de leeftijd van 65 jaar, de partnerpensioen-
regeling, het opbouwpercentage, de garantiefranchise en de volledige, 
onvoorwaardelijke toekenning van resterend VPL-overgangsrecht.
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Wijzigingen

Met ingang van 1 januari 2018 luidt artikel 10 Pensioen als volgt.

Artikel 10:1 Pensioenregeling
1.  Met ingang van 1 januari 2006 geldt voor de medewerker een nieuwe 

pensioenregeling die in overleg tussen werkgever en vakorganisaties tot 
stand komt respectievelijk wordt gewijzigd. De werkgever draagt er zorg 
voor dat deze regeling wordt vastgelegd in het pensioenreglement van 
het eigen ondernemingspensioenfonds.

2.  De pensioenregeling voorziet met ingang van 1 januari 2014 in een 
ouderdomspensioen vanaf 67 jaar met mogelijkheid van vervroeging,  
een partnerpensioen en een wezenpensioen. Met ingang van 1 januari 
2008 voorziet de pensioenregeling op basis van vrijwilligheid in de 
mogelijkheid van deeltijdpensioen vanaf 60 jaar.

3.  Bij overlijden tijdens dienstverband geldt een risiconabestaanden-
pensioen van 70% van het te bereiken ouderdomspensioen. Bij overlijden 
na einde dienstverband geldt een opgebouwd partnerpensioen van 35% 
van het vanaf 1 januari 2018 opgebouwde ouderdomspensioen.  
Bij overlijden vanaf pensioneren geldt een opgebouwd partnerpensioen 
ter hoogte van 35% van het opgebouwde ouderdomspensioen. 

4.  De pensioenuitkering gaat in op de eerste dag van de maand waarin de 
medewerker de 67-jarige leeftijd bereikt. Met ingang van 1 januari 2018 
eindigt de pensioenopbouw op de eerste dag van de maand waarin de 
medewerker de 67-jarige leeftijd bereikt. Indien de pensioenuitkering 
eerder ingaat, eindigt de pensioenopbouw op dit eerdere moment. 
In geval de pensioenopbouw reeds is gestopt vanwege het bereiken  
van de 65-jarige leeftijd vóór 1 januari 2018, wordt deze opbouw vanaf  
1 januari 2018 hervat zonder terugwerkende kracht naar een eerdere 
datum.

5.  Met ingang van 1 april 2017 biedt de pensioenregeling de medewerker de 
mogelijkheid het pensioen uit te stellen tot uiterlijk de eerste dag van de 
maand waarin voor de medewerker de AOW ingaat. Wanneer de 
ingangsdatum wordt uitgesteld, vindt herberekening van het pensioen 
plaats op basis van actuariële grondslagen. In geval van uitstel gaat het 
pensioen steeds in op de eerste dag van de maand.
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6.  De pensioenregeling biedt de medewerker de mogelijkheid het pensioen 
eerder, maar niet eerder dan op de 55-jarige leeftijd te laten ingaan. In 
dat geval vindt herberekening van het pensioen plaats op basis van 
actuariële grondslagen.

7.  Het ouderdomspensioen wordt jaarlijks opgebouwd over het in dat jaar 
geldende jaarsalaris inclusief vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en 
overige vaste toeslagen zoals vastgelegd in het pensioenreglement 
verminderd met een franchise. Het maximum waarover wordt opgebouwd 
bedraagt met ingang van 1 januari 2018 € 105.075,- bij een voltijds-
dienstverband. Voor de indexatie van dit bedrag worden de fiscale regels 
gevolgd. Bij een deeltijddienstverband geldt het bedrag van € 105.075,- voor 
de maximale opbouw naar rato. De franchise bedraagt per 1 januari 2018  
€ 13.344,- en wordt aangepast aan de algemene salarisaanpassingen in de 
cao per 1 januari volgend op deze aanpassing. Als in enig jaar de franchise 
daalt onder de fiscaal toelaatbare franchise, geldt de laatstgenoemde 
franchise. De franchise wordt naar boven afgerond op hele euro’s.

8.  Met ingang van 1 januari 2013 stelt het bestuur van het pensioenfonds 
jaarlijks het opbouwpercentage vast met inachtneming van de maximale 
premie in artikel 10:2 lid 1. Het opbouwpercentage bedraagt met ingang 
van 1 januari 2018 1,738%. Het opbouwpercentage kan lager worden 
vastgesteld dan bovengenoemd percentage indien de maximale premie 
niet kostendekkend is. Het bestuur van het pensioenfonds legt het lagere 
opbouwpercentage in de vorm van een bindend advies tijdig voor aan 
cao-partijen. Cao-partijen leggen dit opbouwpercentage vervolgens bij 
cao vast. De kostendekkende premie wordt bepaald conform wet- en 
regelgeving. Deze afspraak is tijdelijk en geldt totdat cao-partijen een 
nieuw pensioencontract zijn overeengekomen. Deze afspraak geldt onder 
voorbehoud van wet- en regelgeving waar het bestuur van het 
pensioenfonds aan gebonden is.

9.  Het opgebouwde pensioen wordt tijdens het dienstverband jaarlijks 
aangepast. Deze indexatie is voorwaardelijk, er bestaat geen recht op. 
Het streven is het opgebouwde pensioen jaarlijks aan te passen aan de 
algemene loonontwikkeling in deze cao. Gezien de financiële positie van 
het pensioenfonds is de verwachting dat de eerstkomende jaren 
indexatie van het opgebouwde pensioen niet zal plaatsvinden. Het 
indexatiepercentage wordt vastgesteld door het bestuur van het 
pensioenfonds. Na einde van het dienstverband wordt het opgebouwde 
pensioen aangepast overeenkomstig de jaarlijkse aanpassing van de 
ingegane pensioenen zoals bepaald in lid 10.
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10.  Het ingegane pensioen wordt jaarlijks aangepast. Deze indexatie is 
voorwaardelijk, er bestaat geen recht op. Het streven is het ingegane 
pensioen jaarlijks aan te passen aan de ontwikkeling van de prijzen 
volgens de ‘consumentenprijsindex alle bestedingen’. Gezien de financiële 
positie van het pensioenfonds is de verwachting dat de eerstkomende 
jaren indexatie van de ingegane pensioenen niet zal plaatsvinden. Het 
indexatiepercentage wordt vastgesteld door het bestuur van het 
pensioenfonds.

11.  De werkgever stelt de medewerker, onder voorbehoud van beperkingen 
vanuit (fiscale) regelgeving, in de gelegenheid te kiezen voor 
aanvullende, individuele pensioenproducten. De premie voor deze 
aanvullende producten komt voor rekening van de medewerker.

12.  Indien de medewerker na uitdiensttreding aansluitend werkzaam is als 
zelfstandige, dan bestaat de mogelijkheid tot vrijwillige voortzetting van 
de deelname aan het pensioenfonds UWV voor een periode van maximaal 
drie jaar. De premie voor deze vrijwillige voortzetting komt voor rekening 
van de medewerker.

Artikel 10:2 Werkgevers- en medewerkersbijdrage in de pensioenregeling
1.  Werkgever en medewerkers dragen gezamenlijk bij aan de financiering van 

de pensioenregeling. De totale pensioenpremie bedraagt maximaal 20% van 
de brutoloonsom.

2.  Vanaf 1 januari 2006 bedraagt het werkgeversdeel tweederde van de totale 
pensioenpremie en het medewerkersdeel eenderde van de totale 
pensioenpremie. Dit geldt niet voor de verhoging sinds 2011 met 0,9% van de 
totale pensioenpremie (verhoging van 19,1% naar 20%). Totdat cao-partijen 
een nieuw pensioencontract zijn overeengekomen komt deze verhoging 
volledig voor rekening van de werkgever. Derhalve ook het medewerkersdeel 
van 0,3%.

3.  Het pensioenfonds stelt jaarlijks de premie vast. De totale pensioenpremie 
-werkgevers- en medewerkersbijdrage– bedraagt 20,0% van de loonsom 
(stand 1 januari 2014). Voor de medewerkersbijdrage geldt als premie-
grondslag het vaste jaarsalaris inclusief vakantietoeslag en 
eindejaarsuitkering en overige vaste toeslagen, zoals vastgelegd in het 
pensioenreglement minus de franchise, zoals vastgelegd in artikel 10:1 lid 7.

4.   Voor medewerkers geldt met inachtneming van het bepaalde in lid 2 een 
medewerkersbijdrage van 8,76 % van de premiegrondslag.
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5.  De medewerker die gelet op art. 10:1 lid 7 (al dan niet pro rato) tot het 
daargenoemde maximum pensioen opbouwt, betaalt over het meerdere 
boven dat (pro rato) maximum geen premie. Het werkgeversdeel van de 
premie over dat meerdere wordt vanaf 1 januari 2015 bruto uitbetaald.

Artikel 10:3 Actualiseren pensioenregeling (vervallen)
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Met ingang van 1 januari 2018 luidt Bijlage II Pensioen als volgt.

In afwijking van respectievelijk in aanvulling op artikel 10:1 gelden de 
volgende artikelen:

Artikel 1 (vervallen)

Artikel 2 Overgangsrecht pensioen
1.  Voor medewerkers die op 31 december 2005 jonger zijn dan 56 jaar, sinds 

31 december 2000 in dienst zijn van (de rechtsvoorganger van) UWV en 
op dat tijdstip tevens deelnemer waren in de oude tot 31 december 2000 
geldende pensioenregeling, geldt in aanvulling op de pensioenregeling in 
artikel 10.1 het volgende overgangsrecht pensioen.

2.  Voor deze medewerkers geldt opbouw van een extra pensioenrecht. Dit 
stelt de medewerker in staat om - met inbegrip van het al opgebouwde 
prepensioen en het nog op te bouwen pensioen volgens de nieuwe 
pensioenregeling met vervroeging op de richtleeftijd 63 jaar - met 
pensioen te gaan tussen 63 en 65 jaar met 70% van het gemiddelde 
salaris. Bij eerdere uitdiensttreding anders dan wegens pensionering 
blijft het tot dan toe opgebouwde extra pensioenrecht behouden. Voor 
de vaststelling van het gemiddelde salaris is het feitelijk salaris per 31 
december 2005 gehanteerd en een modelberekening op basis van een 
door de Belastingdienst toegestane loopbaanstaffel.

3.  Daarnaast of in plaats van het extra pensioenrecht conform lid 2 geldt 
voor deze medewerkers een extra pensioenopbouw op basis van een 
jaarlijks door het fonds ter beschikking te stellen premie. In combinatie 
met sparen door de medewerker zelf kan ongeveer een richtleeftijd 
volgens onderstaande staffel gerealiseerd worden:

Geboortejaar Richtleeftijd in combinatie met 1% Levensloopbijdrage 

1950 t/m 1955 62 jaar en 6 maanden

1956 t/m 1961 62 jaar en 7 maanden

1962 t/m 1966 62 jaar en 8 maanden 
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4.  Voor zover de voor toekenning van de overgangsrechten zoals genoemd 
in lid 2 en 3 benodigde fiscale ruimte zoals bekend bij het pensioenfonds 
UWV niet voldoende is, zal het pensioenfonds deze medewerker 
individueel en schriftelijk benaderen. Hij krijgt dan de gelegenheid in 
overeenstemming met de fiscale en pensioenregelgeving nadere 
gegevens aan te leveren inzake zijn arbeidsverleden en de daarbij 
opgebouwde pensioenrechten op grond waarvan het pensioenfonds  
UWV in staat is de fiscale ruimte bij te stellen. Op basis van de dan 
bekende fiscale ruimte kan het overgangsrecht voor de betrokken 
medewerker dan worden vastgesteld.

5.  Voor de medewerkers geboren na 1966 geldt het overgangsrecht 
pensioen in lid 3 niet. Zij kunnen met zelf sparen een richtleeftijd van  
62 jaar en 8 maanden realiseren.

6. (vervallen)

7.  Het bestuur van het pensioenfonds stelt met ingang van 1 januari 2013  
de opbouw van het overgangsrecht in dit artikel jaarlijks vast.  
In overeenstemming met artikel 10:1 lid 8 zal in geval de financiële positie 
van het fonds ontoereikend is, de opbouw van het overgangs-recht op 
vergelijkbare wijze worden verlaagd. Dat betekent tevens dat de in lid 2 
genoemde uitkomst van 70% van het gemiddelde salaris lager uitvalt.

8.  Het in de overige leden van dit artikel bedoelde jaarlijks vast te stellen 
overgangsrecht c.q. extra pensioenrecht bedraagt met ingang van  
1 januari 2014 86% van het oorspronkelijke overgangsrecht c.q. extra 
pensioenrecht, met ingang van 1 januari 2015 78% van die rechten en met 
ingang van 1 januari 2018 72 % van die rechten. Dit betekent tevens dat 
de in lid 2 genoemde uitkomst van 70% van het gemiddeld salaris lager 
uitvalt.

9.  Vanaf 1 januari 2015 draagt de werkgever zorg voor de kosten van de 
extra rechten als bedoeld in dit artikel.

10.  Op 1 januari 2018 zijn de nog op te bouwen rechten op grond van lid 2, lid 
3 en lid 4 met onmiddellijke ingang toegekend, rekening houdend met 
het bepaalde in lid 8.

11.  Met de toekenning van de in lid 10 bedoelde rechten is deze 
overgangsregeling daarmee uitgewerkt en derhalve afgesloten.
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Artikel 3 (vervallen)

Artikel 4 Overgangsrecht pensioen voor ex-USZO-medewerkers
1.  Voor ex-USZO-medewerkers die op 31 december 2005 jonger zijn dan  

56 jaar, per 1 januari 2002 zijn overgegaan naar de werkgever en voor wie 
de overgangsmaatregelen zoals vastgelegd in de FPU van toepassing zijn, 
geldt in aanvulling op de pensioenregeling in artikel 10:1 het 
overgangsrecht pensioen zoals vastgelegd in artikel 2 op 
overeenkomstige wijze.

2.  Tevens blijven voor deze medewerkers de in bijlage K bij het pensioen- 
reglement van het ABP (het voormalige hoofdstuk 18) opgenomen 
garanties, voor zover op de ex-USZO-medewerkers en huidige (dat wil 
zeggen stand 31 maart 2002) partners van toepassing, gewaarborgd, mits 
zij aan de waardeoverdracht hebben meegewerkt. Het ABP draagt zorg 
voor de uitvoering van de hier genoemde garanties.

Artikel 5 (vervallen)

Artikel 6 Voorbehoud in kader wet- en regelgeving
De in Bijlage II artikel 2 en 4 tussen cao-partijen gemaakte afspraken over 
overgangs- en garantieregelingen, gelden uitdrukkelijk onder voorbehoud van 
wet- en regelgeving. Mochten op grond van de relevante wet- en regelgeving 
een of meerdere onderdelen van deze afspraken niet of niet op de juiste wijze 
kunnen worden gerealiseerd, dan zal dat leiden tot nader overleg tussen cao- 
partijen. Een voorbehoud geldt ook indien het bestuur van het pensioenfonds 
op grond van zijn eigen verantwoordelijkheid inzake de uitvoering van de 
pensioenregeling van oordeel is, dat het pensioenfonds de bij cao gemaakte 
afspraken niet kan uitvoeren. Indien bij de uitvoering van bovengenoemde 
afspraken zich pensioen-technische vraagstukken voordoen die nader overleg 
gewenst maken, dan zal dit worden besproken in de technische werkgroep 
van pensioendeskundigen van cao-partijen.

Artikel 7 (vervallen)

Artikel 8 Pensioenovergang ex-CWI-medewerkers
De pensioenovergang voor medewerkers van CWI is geregeld in bijlage IV 
artikel 12.
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Met ingang van 1 januari 2018 luidt Bijlage IV ‘Overgang CWI naar UWV’, 
artikel 12 als volgt.

Artikel 12 Pensioenovergang
1.  Voor medewerkers van CWI geldt per 1 januari 2009 de pensioenregeling 

van UWV. Zij worden per 1 januari 2009 deelnemer bij het pensioenfonds 
UWV. Voor hen geldt de werkgevers- en werknemersbijdrage van de  
UWV-pensioenregeling voor nieuwe deelnemers. De reeds opgebouwde 
pensioenrechten blijven achter bij het ABP. Er vindt geen individuele of 
collectieve waardeoverdracht plaats.

2.  Indien medewerkers van CWI recht hebben op voorwaardelijk pensioen 
wordt dit voor het bedrag zoals vermeld in het Uniform Pensioen- 
overzicht van het ABP gewaarborgd. Dit voorwaardelijke pensioen zal 
vervolgens met ingang van 1 januari 2009 onvoorwaardelijk worden 
gemaakt. Dat betekent dat het pensioen vanaf 1 januari 2009 tot 1 januari 
2023 jaarlijks wordt toegekend en bij uitdiensttreding vóór 2023 behoudt 
men de tot dat moment opgebouwde pensioenrechten. Bij pensionering 
direct aansluitend aan het dienstverband bij UWV vóór 2023 worden ook 
de nog op te bouwen pensioenrechten tot 2023 toegekend.

3. (vervallen)

4. (vervallen)

5. (vervallen)

6. (vervallen)

7.  Het bestuur van het pensioenfonds stelt met ingang van 1 januari 2013 de 
opbouw van het onvoorwaardelijk pensioen zoals bedoeld in lid 2 van dit 
artikel jaarlijks vast. In overeenstemming met artikel 10:1 lid 8 zal in geval 
de financiële positie van het fonds ontoereikend is de opbouw van het 
overgangsrecht op vergelijkbare wijze worden verlaagd. Dat betekent 
tevens dat de in lid 2 van dit artikel genoemde waarborg lager uitvalt.

8.  Het in de overige leden van dit artikel bedoelde jaarlijks vast te stellen 
overgangsrecht c.q. extra pensioenrecht bedraagt met ingang van  
1 januari 2014 86% van het oorspronkelijke overgangsrecht c.q. extra 
pensioenrecht, met ingang van 1 januari 2015 78% van die rechten en met 
ingang van 1 januari 2018 72 % van die rechten. Dit betekent tevens dat 
de in lid 2 van dit artikel genoemde waarborg lager uitvalt.
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9.  Op 1 januari 2018 zijn ook de nog op te bouwen pensioenrechten tot 
1 januari 2023 met onmiddellijke ingang toegekend, rekening houdend 
met het bepaalde in lid 8.

10.  Met de toekenning van de in lid 9 bedoelde rechten is deze 
overgangsregeling daarmee uitgewerkt en daarmee afgesloten.

Aldus getekend te Amsterdam op 19 maart 2018

Namens UWV: Handtekening:
A. Paling MBA, 
voorzitter Raad van Bestuur UWV

Namens vakorganisaties:

FNV 
mr. I.A. de Vlieger, bestuurder

CNV Vakmensen 
P.S. Fortuin, voorzitter

R. van Riezen, bestuurder

NOVAG 
W.J.L. van Pelt, voorzitter

mr. P. de Leede, belangenbehartiger

De Unie 
R. Castelein, voorzitter

dra. H. Pethke, belangenbehartiger
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