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Pensioen



Pensioen

• In 2019 blijft afspraak voor DL gelden

• In 2019 gaat voor NN de premie naar 30% exclusief 

uitvoeringskosten

• Eigen bijdrage blijft 6%, verdere opbouw naar 7.5% stopt, wat 

nog ‘’op de lat’’ stond wordt hiervoor gebruikt. Wel wordt eigen 

bijdrage berekend over de pensioengrondslag, dat was iets 

gunstiger

• Opbouw blijft 1.738%, 67 jaar, maar NP en wezenpensioen op 

risicobasis.

• Uitvoering blijft bij de eigen fondsen



PensioenP

• 2020 en 2021 opbouw bij NN CDC-fonds, ook voor DL

• Totale premie exclusief uitvoeringskosten 30%, 6% wn.

• 68 jaar 1.875%, NP en wezen op risicobasis

• Bij uitdiensttreding standaard uitruil OP/NP

• Premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid blijft

• IVA aanvulling tot 75%

• Vrijwillig ANW-hiaat-verzekering met 20% bijdrage werkgever

• Vrijwillig WGA-verzekering op eigen kosten

• Toeslag Individueel Sparen 23.3% (30%-/-6% -/- overlijdensrisico 

en arbeidsongeschiktheidsverzekering



NP op risico-basis

NP op risico-basis houdt in dat als de deelnemer 

overlijdt tijdens het dienstverband het volledige NP 

van toepassing is. Omdat het een verzekering is, is er 

na het einde van het dienstverband niets opgebouwd, 

wat bij NP op opbouwbasis wel het geval zou zijn. Het 

reeds opgebouwde NP blijft natuurlijk gewoon gelden. 



OP omruilen voor NP

Als vuistregel hanteren we, dat je circa 20% van je 

OP (ouderdomspensioen) moet omruilen voor een 

dekking van 70% NP (nabestaandenpensioen).

Voorbeeld: stel iemand bouwt alleen OP op ter 

grootte van € 10.000. Als deze persoon vanaf de 

pensioendatum 70% NP verzekerd wil hebben zal 

dit bij benadering leiden tot € 8.000 OP in 

combinatie met € 5.600 NP.



NN / DL

Salaris en
beloningscomponenten



Functie-indeling

• Nieuwe, tot nu toe schaduwfunctie toegekend in 2017.

• Geen directe gevolgen voor salaris, dat komt nu pas.

• Er zijn grote verschillen tussen huidige salarismaximum en 

nieuwe voorgestelde salarismaximum.



Functie-indeling
2017 Werkwijze

• Indeling op basis van functieomschrijving. 

• Functieomschrijving opgesteld door Korn Ferry Hay, 

getoetst door leidinggevenden.

• Functie-slotting door commissie bestaande uit 

vertegenwoordigers van werkgever en OR.

Medewerkers die zich niet herkenden in de 

functieomschrijving of die het niet eens waren met de 

indeling in het functiehuis konden een bezwaar indienen.

Hier is veel gebruik van gemaakt en in veel gevallen heeft dit 

geleid tot hogere inschaling.



Bezwaarprocedure

• Controlemiddel op juiste omschrijving en juiste plotting

was de bezwaarprocedure

• Hebben alle medewerkers in 2017 bezwaar kunnen 

maken?

• Is altijd goed geplot?







Financiële gevolgen

Afhankelijk van indeling nieuwe functie:

- Max Functie is hoger → positieve gevolgen

- Max Functie is lager  → PTBS, oftewel PTA



Salarisgebouw

• NN salarislijn aangepast op de Hay-levels.

• De NN-salarissen zijn per schaal omgerekend naar het 

aantal euro’s per Hay-punt. Doordat de schaalgrenzen niet 

gelijk zijn, kan het schaalmaximum anders komen te 

liggen. Doorgaans iets lager, in enkele gevallen iets hoger. 

Het grootste perspectiefverlies is van NN 9 naar Hay 15 

(7%) en van NN 15 naar Hay 22 (3%)



Bovenschaligheid

• NN: < 1000 medewerkers waren al bovenschalig. Dit is 

niet opgelost met de nieuwe indeling en nieuwe salarislijn. 

• DL: circa 50% van de medewerkers was al bovenschalig 

maar merkten dit niet door minimum-cao

• Relatief veel ex-DL’ers zijn in een hogere functie 

ingedeeld. Dat heeft veel bovenschaligheid opgelost.



Omvang bovenschaligheid
De omvang van de bovenschaligheid nadat alle werk-

nemers in het nieuwe functiegebouw zijn geplaatst, maar 

nog wel op basis van het huidige salarisgebouw van NN.

Dan zouden 3159 medewerkers (43%) van de medewerkers 

bovenschalig zijn.

Van deze groep zouden 1461 medewerkers een PT krijgen 

die meer dan 10% van hun salaris uitmaakt. 

NN heeft ervoor gekozen om de salarisschalen aan te 

passen aan de schaalgrenzen van Hay. Dit heeft voor 

verschuivingen gezorgd. Wij hebben daar geen exacte 

cijfers van. 



Financiële gevolgen bovenschaligheid

• Hoe wordt omgegaan met bovenschaligheid

• Voorstel NN: PTBS

• Voorstel vakorganisaties: 1 functieschaal als gedoogzone

• PTBS is niet geïndexeerd.

• Collectieve salarisverhoging krijg je wel over het salaris tot 

het schaalmaximum, maar hetzelfde bedrag wordt 

afgetrokken van je PTBS. Je staat dus stil.



Toeslagen

• PTBS (voorheen PTA)

• Persoonlijke harmonisatie toeslag

• PT G (Bij Delta Lloyd bijvoorbeeld Erasmustoeslag)

• PT markt nominaal = huidige PTN doorgaans toegekend als 

arbeidsmarkttoeslag

• PT waarneming, nominale tijdelijke toeslag

Heb je nu een toeslag? Kijk dan na hoe deze toeslag is vastgelegd



Persoonlijke harmonisatietoeslag

- Levensloopbijdrage: 

4,07% voor NN en DL medewerkers

- VIC-toeslag voor NN-medewerkers

- Toeslag Variabele beloning voor DL-medewerkers 

(uitzondering Buitendienst-regeling)

Deze toeslag wordt geïndexeerd met toekomstige 

collectieve salarisverhogingen. 



VIC

• Voorstel vakorganisaties:

VIC omzetten in winstdelingsregeling

• Voorstel werkgever:

aanvankelijk VIC in salaris inbouwen

uiteindelijk VIC in toeslag

• omrekenfactor VIC: 70 cent voor elke euro VIC waarbij 

de factoren I en C 1 zijn

• DL: variabele beloningscomponenten worden 

omgezet in een toeslag 

• 70 cent voor elke euro toeslag on target

• Variabele beloning NNIP blijft gehandhaafd

• Dit was voor vakorganisaties niet voldoende



Persoonlijk KeuzeBudget (PKB)

Voor NN:

• PKB vervalt 

• Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering worden maandelijks 

uitbetaald

• Bovenwettelijk verlof (3,14%) wordt weer in verlofuren 

toegekend, je mag ze verkopen

• Levensloopbijdrage (4,07%) wordt als Persoonlijke 

Harmonisatietoeslag uitbetaald



Voor DL

• Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering worden in 

maandelijkse bedragen uitbetaald (je kunt sparen)

• Bovenwettelijk verlof blijft in verlofuren

• Seniorenverlof wordt bevroren nadat dagen 2019 

zijn toegekend



Beoordelingsverhoging

• Minder formulieren, meer praten met elkaar

• Minder achteraf beoordelen, meer sturen op groei en 

ontwikkeling

• Beoordeling is Meet of Not Meet

• Beoordeling Not Meet: 0% individuele salarisverhoging

• Beoordeling Meet: 1 - 5% individuele salarisverhoging

• Voorstel vakorganisaties was  3 – 5% individuele 

salarisverhoging bij beoordeling Meet



Collectieve salarisverhoging

• 1,5% eenmalig in januari als cao wordt goedgekeurd 

door de leden

• 3% structureel op 1 juli 2019

• 2% structureel op 1 oktober 2020

Vakorganisaties vinden de salarisverhoging voor 2020 

te laag en te laat



Bereik cao

• Alle functieschalen tot en met Hay Level 22

• Bij NN verandert er dus eigenlijk niets

• Bij DL vallen meer functies binnen de cao

• Dit is conform het voorstel van de vakorganisaties



NN/DL

Sociaal Plan 2019/2020



Geen overeenstemming over een nieuw Sociaal Plan. Wat 

voorligt is het voorstel van de werkgever.

Looptijd

• Sociaal Plan voor 2 jaar

• Voorkeur vakorganisaties 3 jaar

Reorganisatiekader

• Afspraken in reorganisatiekader worden van toepassing op alle 

reorganisaties.



2019 twee Sociaal Plannen

Delta Lloyd Sociaal Plan 2019

Wijzigingen in dit Sociaal Plan

- Maximum beëindigingsvergoeding 325.000 euro (er was 

geen maximum)

- Breder aanbod passende functies

- Geen korting vroegpensioen meer

- N.B. behoud reistijdcriterium

NN Sociaal Kader Reorganisaties 2019

Wijzigingen ten opzichte van huidig SKR:

- 325.000 Euro wordt hard maximum

- Breder aanbod passende functies



2020 een gemeenschappelijk Sociaal Plan

• Voor NN geen verdere wijzigingen

• DL medewerkers vallen onder het Sociaal Plan NN.

2021
• Nawerking tot uiterlijk 1 juli 2021, of tot er overeenkomst is 

over een nieuw SP 



NN/DL

Sociaal Kader Sourcing



Sociaal Kader Sourcing (SKS)

• Hoofdstuk 6 van de cao DL wordt ingetrokken

• Sociaal Kader Sourcing wordt verlengd met twee jaar

• Twee wijzigingen:

- Iedereen ontvangt een bijdrage van € 6250,= voor kleine    

verschillen in plaats van nu minimaal € 2500 en 

maximaal € 10.000 op basis van aantal dienstjaren

- Pensioencompensatie versobert naar verschil inleg 

wordt vergoed voor een periode van drie jaar



Technische Harmonisatie

• Op vele punten wordt er ‘’technisch’’ geharmoniseerd

• Zie het ontvangen overzicht

• Voorbeeld: Vergoeding vervoerskosten wordt NN, maar 

bij eigen vervoer gaat het maximum van 40 naar 50 km

• Voor DL geldt in 2019 nog 60 km als je naar een andere 

vestiging moet

• DL die met OV reizen krijgen businesscard ‘’vrij’’



Wat ligt voor?

• NN heeft ons een resultaat gepresenteerd van de onderhandelingen

• De vakorganisaties leggen dit neutraal voor

• Onze voornaamste punten die niet zijn gerealiseerd:

• - Pensioen op niveau

- Sociaal Plan voor 3 jaar

- 3% structureel in 2020, en eerder uitbetalen

- persoonlijke toeslagen, gedoogzone van één functieschaal met PTN

- afslag VIC is te laag

- beoordelingstoeslag 3-5% bij Meet



Hoe nu verder?

• Achterban DL en NN stemmen apart; bij Unie is de 

stemming al geopend, bij CNV en FNV na de laatste 

bijeenkomst.

• Indien akkoord wordt het resultaat uitgevoerd

• Indien een van de groepen niet akkoord, dan worden de 

cao-en van NN en Delta Lloyd voor 2019 voortgezet met de 

huidige pensioenregeling. Dat is het standpunt van NN.

• Indien een van de groepen niet akkoord dan zullen we 

trachten NN weer aan de onderhandelingstafel te krijgen.


