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Verklaring

De ondergetekenden

NN Insurance Personeel B.V.
NNIP Personeel B.V. 

hierna te noemen: NN 

en 

FNV Finance (onderdeel van FNV), gevestigd te 
Amsterdam
CNV Vakmensen, gevestigd te Utrecht
De Unie, gevestigd te Culemborg

hierna te noemen: vakorganisaties

gezamenlijk te noemen cao-partijen

verklaren het volgende sociaal kader reorganisatie met 
ingangsdatum 1 april 2017 te zijn overeengekomen. Statuten en reglementen

CNV Vakmensen.nl

Vakmensen

JANUARI 2016
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Voorwoord

Een “Wendbaar NN” is noodzakelijk om soepel en slagvaardig op markt- en 
maatschappelijke ontwikkelingen in te spelen en zo een gezonde en eigentijdse 
organisatie en werkgever te blijven. Aangezien de markt verandert, de klanten 
veeleisender worden, de concurrentie toeneemt, de kosten beheersbaar moeten 
blijven en innovatie belangrijk is, zal de organisatie snel en flexibel op 
veranderingen moeten reageren. Met het oog op deze ontwikkelingen hebben 
cao-partijen dit sociaal kader reorganisatie afgesloten dat het Sociaal Plan NN 
(1 januari 2016 tot en met 31 maart 2017) vervangt. 

Blijven investeren in ontwikkeling is voor cao-partijen een belangrijk thema 
waarover afspraken zijn gemaakt in de cao. De veranderingen vragen van jou 
dat je continu jezelf blijft ontwikkelen en verantwoordelijkheid neemt voor je 
eigen loopbaan. In dialoog kunnen jij en je manager hierover afspraken maken; 
volwaardige arbeidsverhoudingen helpen daarbij. De cao biedt instrumenten die 
je hierbij kunnen helpen. Met je loopbaanplan neem je stappen waarmee je jouw 
waarde voor de interne en externe arbeidsmarkt kunt verhogen.

Door reorganisaties zullen functies/banen veranderen of verdwijnen. Je kunt 
geplaatst worden in of kiezen voor een andere functie, maar je functie kan ook 
vervallen waardoor je boventallig kan worden. 
Voor cao-partijen geldt het uitgangspunt dat medewerkers ander werk vinden 
binnen of buiten het bedrijf. Daarom hebben zij afgesproken dat NN daarbij 
ondersteuning biedt en dit faciliteert met (financiële) instrumenten in de cao en 
dit sociaal kader reorganisatie.



1 Onze reorganisatie
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Het sociaal kader reorganisatie (skr) regelt de gevolgen van wijziging van de 
organisatie, verhuizing en verplaatsing van werkzaamheden waarvoor een 
adviesaanvraag conform de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bij de 
(centrale) ondernemingsraad is ingediend. 

In de Ontslagregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
met ingangsdatum 1 juli 2015, is opgenomen dat bij de vaststelling van de 
ontslagvolgorde het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast. Cao-partijen 
hebben afgesproken dat deze regeling is verwerkt in dit sociaal kader 
reorganisatie.

In de adviesaanvraag is in een overzicht opgenomen van gelijkblijvende, 
vervallen, nieuwe en gewijzigde functies. Op basis van dit overzicht wordt 
bepaald hoe de eventuele boventalligheid wordt vastgesteld.

Na het definitieve besluit van het management dat volgt op het advies van de 
(centrale) ondernemingsraad, worden de personele gevolgen van de 
reorganisatie definitief vastgesteld. Dit kan voor jou het volgende betekenen:
• plaatsing in een gelijkblijvende functie (eventueel na afspiegeling); 
• plaatsing in een gewijzigde of nieuwe passende functie;
• plaatsing in een gewijzigde of nieuwe functie na selectie;
• boventalligheid na afspiegeling; 
• boventalligheid omdat jouw functie vervallen is. 

Een gelijkblijvende functie is een functie op hetzelfde functieniveau waarvan de 
inhoud (feitelijke werkzaamheden) en verantwoordelijkheden niet wijzigen of 
slechts zodanig wijzigen dat een willekeurige vervuller van de oorspronkelijke 
functie in staat is om deze functie te vervullen, eventueel na een opleidings- en 
inwerkperiode van twee maanden.

Bij afspiegeling is er sprake van vermindering van het aantal arbeidsplaatsen op 
gelijkblijvende functies. Plaatsing en boventalligheid worden vastgesteld op 
basis van deze systematiek. Medewerkers die de af te spiegelen functie 
vervullen, worden ingedeeld in leeftijdscategorieën. De medewerkers met het 
kortste dienstverband binnen een leeftijdscategorie komen als eerste voor 
boventalligheid in aanmerking.
De vijf leeftijdscategorieën zijn: 
• 15 tot 25 jaar
• 25 tot 35 jaar
• 35 tot 45 jaar
• 45 tot 55 jaar
• 55 jaar en ouder 

Bij toepassing van het afspiegelingsbeginsel gelden de volgende voorwaarden:
• Het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast op het reorganisatiegebied. 
• Als peildatum voor de afspiegeling geldt het moment van het definitieve 

besluit van het management, volgend op het advies van de (centrale) 
ondernemingsraad.

• Indien in de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder medewerkers werkzaam zijn 
die de AOW-leeftijd hebben bereikt, komen deze medewerkers, voorafgaand 
aan de afspiegeling, het eerst voor boventalligheid in aanmerking.

• Binnen de groep geldt dat medewerkers met het kortste dienstverband het 
eerst boventallig worden.

• Na de afspiegeling komt de onderlinge verhouding van aantal medewerkers in 
elke leeftijdsgroep binnen de functie zoveel mogelijk overeen met die van voor 
de reorganisatie;

1.1 Personele gevolgen

1.2 Gelijkblijvende functie

1.2.1  Afspiegeling
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Binnen een functie zijn 100 medewerkers werkzaam. Als gevolg van een 
reorganisatie vervallen er 25 arbeidsplaatsen en worden dus 25 medewerkers 
boventallig. 
Voor de bepaling van deze groep worden de volgende stappen gevolgd:
• De groep medewerkers die in dienst is op de peildatum wordt over de 

leeftijdscategorieën verdeeld. 
• Om de onderlinge verhoudingen tussen de leeftijdscategorieën te waarborgen 

wordt vervolgens het percentage te plaatsen medewerkers per categorie 
vastgesteld.

• Daarna worden binnen de leeftijdscategorieën de medewerkers met het 
kortste dienstverband als eerste als boventallige aangewezen.

Leeftijd
 

Voor 
reorganisatie
aantal (%)

Na reorganisatie
aantal (%)

Aantal 
boventalligen

15 tot 25 0 0 0

25 tot 35 15 (15%) 11 (15%) 4

35 tot 45 45 (45%) 34 (45%) 11

45 tot 55 35 (35%) 26 (35%) 9

55 en ouder 5 (5%) 4 (5%) 1

Totaal 100 (100%) 75 (100%) 25

 
Het management kan een medewerker buiten beschouwing van de afspiegeling 
laten indien deze medewerker voldoet aan een van de volgende voorwaarden:
• De medewerker beschikt over zodanige bijzondere kennis of bekwaamheden, 

dat de aanwijzing als boventallige binnen het reorganisatiegebied te 
bezwaarlijk is. Het management licht een dergelijke afwijking met redenen 
omkleed in de adviesaanvraag toe.

• De medewerker kan worden aangemerkt als arbeidsbeperkte in de zin van 
artikel 38b van de Wet financiering sociale verzekeringen.

Een functie is vervallen als:
• de functie niet terugkomt in de nieuwe organisatie;
• de taken en verantwoordelijkheden van de functie zodanig wijzigen dat deze 

functie in een andere functieschaal wordt ingedeeld;
• de functie dezelfde functieschaal behoudt, maar zodanig wijzigt, dat niet elke 

functiehouder van de oude functie in staat is om, eventueel na een opleidings- 
en inwerkperiode van twee maanden, de gewijzigde functie te vervullen.

Wanneer je boventallig wordt als gevolg van afspiegeling, of omdat de functie 
niet gelijkblijvend is of vervalt, dan kan het management je in een passende 
functie binnen het reorganisatiegebied plaatsen wanneer het van mening is dat 
je daar geschikt voor bent. 
Een passende functie is een functie binnen NN die aansluit bij je opleiding en 
werkervaring of waarvoor je binnen twee maanden geschikt gemaakt kan 
worden. De functie is passend wanneer deze: 
• maximaal één schaal lager is dan de functie die je vervulde vóór de 

reorganisatie, en/of;
• maximaal 4 arbeidsuren, maar niet meer dan 15% van je oorspronkelijke 

aantal arbeidsuren, minder is;
wordt verplaatst en de reistijd woon-werk (snelste reistijd enkele reis per 
openbaar vervoer te bepalen met een door NN vastgestelde openbaar vervoer 
routeplanner) korter of gelijk is aan anderhalf uur of de reistijd als gevolg van de 
verplaatsing niet is toegenomen.

1.2.2 Voorbeeld afspiegeling

1.2.3 Afwijking afspiegeling

1.3 Vervallen functie

1.4  Plaatsing in een passende 
functie
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Het kan ook voorkomen dat je functie komt te vervallen of wijzigt bij 
verandering van de organisatie zonder dat hieraan een adviesaanvraag ten 
grondslag ligt. In dat geval wordt de ondernemingsraad hierover geïnformeerd 
en is het sociaal kader reorganisatie ook van toepassing.

Nadat de personele gevolgen van de reorganisatie definitief zijn vastgesteld, 
word je mondeling door je manager geïnformeerd over de gevolgen die de 
reorganisatie voor jou heeft en ontvang je een brief waarin deze gevolgen 
schriftelijk zijn vastgelegd. In deze brief is de datum vermeld waarop de 
wijziging ingaat. De brief wordt persoonlijk overhandigd aan de medewerker. Als 
dit onmogelijk is, wordt de brief per aangetekende post gestuurd. 

Ben je van mening dat het sociaal kader reorganisatie op onjuiste wijze is 
toegepast, dan ga je daar eerst over in gesprek met je manager. Als jullie niet 
tot een bevredigende oplossing komen, dan kun je bezwaar indienen bij de 
Werkzekerheidscommissie (zie artikel 7.6).

Het is mogelijk dat er als gevolg van de reorganisatie nieuwe functies ontstaan. 
In dat geval worden de boventallige medewerkers uit het reorganisatiegebied 
als eerste in beschouwing genomen voor deze nieuwe functies. Selectie vindt 
plaats op basis van geschiktheid, waarbij de boventallige medewerker die op 
een gelijk functieniveau geplaatst kan worden als eerste zal worden 
geselecteerd (zie artikel 3.6). 

1.5  Organisatiewijziging zonder 
adviesaanvraag

1.6  Mededeling gevolgen 
reorganisatie

1.7 Bezwaar

1.8 Voorrangspositie



2 Je verplaatsing
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Het kan voorkomen dat NN besluit het werk binnen NN naar een andere locatie 
in Nederland te verplaatsen. Als je functie daarbij ongewijzigd blijft, volg je de 
functie en wijzigt je standplaats.

Als je een functie gaat vervullen in een andere standplaats heb je, naast de 
regeling woon-werk vervoer, aanspraak op een bruto-reistoeslag indien de 
reisafstand met meer dan 20 kilometer toeneemt. Het bedrag van deze toeslag 
wordt vastgesteld op basis van het aantal extra kilometers enkele reis dat in de 
nieuwe situatie meer wordt gereisd en in één keer uitgekeerd. Het extra aantal 
kilometers wordt bepaald met behulp van een door NN aangewezen 
routeplanner. Maak je gebruik van de Leaseautoregeling NN Insurance/NNIP, 
dan ben je uitgesloten van deze regeling. 

Extra reisafstand enkele reis Eenmalige Reiskostentoeslag

20 tot 30 km € 2000

30 tot 40 km € 3000

40 tot 50 km € 4000

50 km of meer € 5000

De eenmalige reistoeslag wordt naar rato berekend over het aantal werkdagen 
per week.

Werkdagen per week Pro rato

4 of 5 100%

3 75%

2 50%

1 25%

Indien de reistijd woon-werk (snelste reistijd enkele reis per openbaar vervoer, 
te bepalen met een door NN vastgestelde openbaar vervoer routeplanner), 
langer dan anderhalf uur duurt (te meten tussen 8.30– 9.30 uur op dinsdag), 
ben je niet verplicht de functie te volgen, tenzij je in de functie al een langere 
reistijd had en die niet is toegenomen door de verplaatsing. Indien je ervoor 
kiest de functie niet te volgen omdat bovengenoemde reistijd wordt 
overschreden, word je boventallig op de datum waarop je functie wordt 
verplaatst. Bij wijziging van deze routeplanner zullen de vakorganisaties worden 
geconsulteerd.

2.1  Verplaatsing werkzaamheden 
binnen NN naar een andere 
locatie

2.2 Eenmalige reistoeslag

2.3 Reistijd



3 Je begeleiding
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Uitgangspunt van je begeleiding is ‘van werk naar werk’ waarbij NN de 
noodzakelijke instrumenten beschikbaar stelt We verwachten van jou dat je 
actief meerwerktaan het verkrijgen van werk binnen of buiten NN.

Het aantal maanden dat je in aanmerking komt voor begeleiding is afhankelijk 
van je leeftijd op het moment van ingang van boventalligheid:
• tot 40 jaar: 4 maanden
• tot 50 jaar: 5 maanden
• vanaf 50 jaar: 6 maanden
Op jouw verzoek kan de begeleidingsperiode na het verstrijken daarvan met 
maximaal 3 maanden worden verlengd als jouw begeleidingsteam dit verzoek 
ondersteunt. Je kunt het dienstverband op dat moment beëindigen of je kunt in 
dienst blijven waarbij de extra maanden in mindering worden gebracht op de 
beëindigingsvergoeding. De financiële berekening van deze extra maanden is 
conform artikel 5.2.B.

Je kunt ervoor kiezen eerder uit dienst te gaan tijdens de begeleidingsperiode. 
In dat geval worden de resterende maanden aan je uitgekeerd naast je 
beëindigingsvergoeding. De grondslag voor de berekening van deze extra 
maanden is conform artikel 5.2.B.

Als je boventallig bent geworden, zal het begeleidingsteam zo snel mogelijk na 
ingang van boventalligheid contact met je opnemen om de vervolgstappen toe 
te lichten. Met een adviseur van dit team maak je een plan van aanpak waarin 
o.a. de activiteiten en instrumenten worden vastgelegd met betrekking tot de 
uitvoering van het begeleidingstraject. Dit plan wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan NN.

Samen met je adviseur stel je vast welke instrumenten uit hoofdstuk 6 van de 
CAO NN 2016-2018 ingezet kunnen worden bij het vinden van een andere 
functie binnen of buiten NN. NN zal deze instrumenten beschikbaar stellen, 
tenzij er zwaarwegende redenen zijn om hiervan af te zien. 

Afhankelijk van je situatie en in overleg met je adviseur kun je onder nader te 
bepalen omstandigheden gebruik maken van de onderstaande instrumenten tot 
een maximum van € 12.500:
• inschakeling van een outplacementbureau; 
• ondersteuning bij starten van een eigen bedrijf. 

Periodiek bespreek je de voortgang van de activiteiten met je adviseur en wordt 
gezamenlijk vastgesteld of bijstelling noodzakelijk is. De voortgang (met 
eventuele bijstelling) wordt ook opgenomen in je plan van aanpak. 

Ben je boventallig, dan heb je een voorrangspositie wanneer je solliciteert op 
een interne functie. Je moet zelf bij de schriftelijke sollicitatie aangeven dat je 
een voorrangspositie hebt. Geschikte voorrangskandidaten - of kandidaten die 
binnen 6 maanden voor de functie geschikt te maken zijn - worden uitgenodigd 
voor een gesprek. 
Indien je voor de functie wordt afgewezen, dan wordt dit schriftelijk en 
inhoudelijk beargumenteerd aan je toegelicht. 

3.1 Begeleidingsperiode

3.2  Vertrek tijdens 
begeleidingsperiode

3.3 Begeleidingsteam

3.4 Instrumenten

3.5 Voortgang

3.6 Voorrang bij interne sollicitaties
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Als je aan het einde van de begeleidingsperiode (met eventuele verlenging) nog 
geen andere functie binnen of buiten NN hebt gevonden en jij en NN het niet 
eens zijn over de (condities van) de beëindiging van het dienstverband, dan 
volgt NN de procedure voor ontslag zoals opgenomen in de Wet werk en 
zekerheid. Op jouw verzoek kan NN deze procedure ook eerder tijdens de 
begeleidingsperiode starten met inachtneming van de einddatum van de 
begeleidingsperiode (artikel 3.1). NN zal de extra maanden na de beëindiging 
van de begeleidingsperiode en de bijkomende personeelskosten in mindering 
brengen op de beëindigingsvergoeding. De grondslag voor de berekening van 
deze extra maanden is conform artikel 5.2.B.

3.7 Einde begeleidingsperiode



4 Je nieuwe functie 
binnen NN
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Als je wordt geplaatst in een andere functie binnen NN of je een andere functie 
binnen NN vindt tijdens je boventalligheid, dan kan dit financiële gevolgen 
hebben:

NN vindt dat je inkomen in overeenstemming dient te zijn met je functie. Heeft je 
nieuwe functie een andere functieschaal, dan is de methodiek van 
functieschaalwijziging zoals opgenomen in artikel 5.3.4 van de CAO NN  
2016-2018 van toepassing.

Als op aangeven van NN het aantal arbeidsuren per week in je nieuwe functie 
minder is (artikel 1.4), dan ontvang je hiervoor een eenmalig bedrag ter hoogte 
van 12 maal het verschil tussen je huidige en nieuwe persoonlijk maandsalaris 
verhoogd met het PKB-percentage. 

4.1  Functie heeft een andere 
functieschaal

4.2  Functie heeft minder 
arbeidsuren



5 Je beëindigings
vergoeding
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Als je boventallig bent, kom je tijdens of na het verstrijken van de 
begeleidingsperiode in aanmerking voor een beëindigingsvergoeding als je bij 
NN uit dienst treedt. Dit is de NN-vergoeding of – indien van toepassing – de 
vergoeding op basis van de dan geldende overgangsregeling.

Voor de vaststelling van de vergoeding bij beëindiging van je dienstverband als 
gevolg van boventalligheid wordt uitgegaan van een algemene rekenformule  
A x B x C. 

A: De dienstjaarfactor 
De berekening van de duur van het dienstverband is gelijk aan de opbouw van 
de wettelijke transitievergoeding (inclusief overgangsregeling) en wordt 
vastgesteld per datum einde dienstverband. De berekening is als volgt:
• voor de eerste 10 jaar van het dienstverband geldt 1/6 maand per gewerkt 

half jaar;
• voor de jaren dienstverband na 10 jaar geldt ¼ maand per gewerkt half jaar.
Ben je 50 jaar of ouder en langer dan 10 jaar in dienst van NN en/of diens 
rechtsvoorgangers (waarbij jouw dienstjaren van rechtswege zijn 
meegekomen), dan geldt een afwijkende opbouw. Vanaf leeftijd 50 geldt dan 
een ½ maand per half jaar dienstverband.
Voor de berekening van A wordt je diensttijd afgerond op halve jaren. Hierbij 
geldt dat een periode van meer dan drie maanden meetelt als een halfjaar. 

B: De grondslag
De grondslag wordt vastgesteld per datum einde dienstverband en bestaat uit:
• je laatstverdiende maandsalaris;
• vermeerderd met:

• het percentage PKB (23,54%), en
• de on target VIC behorend bij je functieschaal; 

• en - indien van toepassing - je laatstverdiende persoonlijke toeslag met 
afbouw, vermeerderd met het percentage PKB.

C: De vermenigvuldigingsfactor
De vermenigvuldigingsfactor is vastgesteld op 1,85. 

Maximering
De NN-vergoeding zal niet meer bedragen dan € 325.000.

Per medewerker wordt de individuele beëindigingsvergoeding op 1 april 2017 
vastgesteld op basis van het sociaal plan dat geldt van 1 januari 2016 tot en met 
31 maart 2017. Deze vastgestelde beëindigingsvergoeding wordt vanaf april 
2017 tot aan het moment van boventalligheid per maand verlaagd met 50% van 
de maandelijkse grondslag (B). 
Ga je uit dienst wegens boventalligheid, dan zal de NN-vergoeding worden 
uitgekeerd, of – als deze hoger is – de beëindigingsvergoeding op basis van de 
overgangsregeling. De vergoeding is gebaseerd op basis van je gemiddelde 
arbeidsduur die op dat moment voor je geldt.

Voor zowel de NN-vergoeding als voor de vergoeding op basis van de 
overgangsregeling geldt dat deze wordt afgetopt. Dit heeft tot gevolg dat je 
vergoeding nooit meer zal bedragen dan het aantal volle maanden maal de 
grondslag voor de beëindigingsvergoeding vanaf het moment van 
uitdiensttreding tot aan de AOW-leeftijd, verhoogd met 15% van de grondslag 
voor elke volle maand tussen de AOW-leeftijd en 67 jaar of tot aan het moment 
dat je arbeidsovereenkomst met NN van rechtswege zou eindigen. 

5.1  Beëindigingsvergoeding

5.2 NNvergoeding

5.3 Overgangsregeling

5.4 Aftopping
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In de NN-vergoeding en de vergoeding op basis van de overgangsregeling is de 
wettelijke Transitievergoeding als genoemd in artikel 7:673 BW opgenomen. Je 
kunt niet afzonderlijk aanspraak maken op de wettelijke Transitievergoeding.

Als je met je manager hebt afgesproken een studie te starten of ben je aan een 
studie bezig waarvoor door NN een vergoeding voor de kosten heeft toegezegd, 
dan kan je die afronden conform de eerder gemaakte afspraken. Afspraken die 
zijn gemaakt met betrekking tot terugbetaling van een ontvangen vergoeding 
voor studiekosten zullen bij je vertrek vervallen.

Als je een hypotheek en/of consumptief krediet hebt bij NN Bank of ING Bank 
op basis van personeelscondities, dan wordt de rentekorting op de hypotheek 
en/of het krediet afgekocht als je uit dienst gaat. De afkoop vindt eenmalig 
plaats over een periode van 36 maanden op declaratiebasis. Het afkoopbedrag 
voor de hypotheek wordt gebaseerd op je vergoeding zoals deze is vermeld op 
je salarisspecificatie van de laatste maand voordat je uit dienst gaat.
Bij je consumptief krediet wordt het afkoopbedrag gebaseerd op de opgave van 
ING Bank.

Je premiekorting op verzekeringsproducten op basis van personeelscondities bij 
de verzekeringsonderdelen (NN Leven en NN Schade & Inkomen) wordt 
gecontinueerd. De korting wordt voortgezet conform de voor medewerkers van 
NN geldende afspraken.

5.5 Transitievergoeding

5.6 Studiekosten

5.7  Korting op individuele bank en 
verzekeringsproducten



6 Je vrijwillig  
vertrek
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Als je op grond van je loopbaanplan vrijwillig wilt vertrekken bij NN, dan kom je 
onder voorwaarden in aanmerking voor een loopbaanvergoeding. Met dit 
instrument beoogt NN, naast afname van arbeidsplaatsen via een collectieve 
reorganisatie, de afname van arbeidsplaatsen binnen bepaalde 
bedrijfsonderdelen van NN op een meer geleidelijke wijze te realiseren. 

Om voor een loopbaanvergoeding in aanmerking te komen, moet ten minste 
aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
• je hebt een loopbaanplan dat gericht is op een stap zetten buiten NN en;
• als gevolg van jouw vertrek, vervalt de arbeidsplaats en ontstaat er dus geen 

vacature.

Je kunt je verzoek indienen bij een daarvoor ingestelde commissie. De 
commissie zal je manager verzoeken om een toelichting op je verzoek aan te 
leveren. De commissie toetst of aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. 
Voor de werkwijze en samenstelling van deze commissie is een reglement 
opgesteld. 

Om voor vergoeding in aanmerking te komen wordt jouw situatie ook getoetst 
aan wet- en regelgeving, in het bijzonder fiscale regelgeving en de voorwaarden 
zoals opgenomen in de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen  
(artikel 1:125). 

De loopbaanvergoeding bedraagt 75% van de NN-vergoeding (artikel 5.2) of - 
indien van toepassing - 75% van de op dat moment geldende overgangsregeling 
(artikel 5.3).
Indien er sprake is van aftopping (artikel 5.4) bij de NN-vergoeding of bij de 
geldende overgangsregeling, dan bedraagt de loopbaanvergoeding 75% van de 
afgetopte vergoeding. Artikel 5.5 (Transitievergoeding) is eveneens van 
toepassing.

6.1 Voorwaarden

6.2 Beoordeling verzoek

6.3 Loopbaanvergoeding



7 Overige  
bepalingen 
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Dit sociaal kader reorganisatie regelt de gevolgen van wijziging van de 
organisatie (reorganisaties, verplaatsing van werkzaamheden, verval van 
arbeidsplaatsen) binnen NN. Het sociaal kader reorganisatie is van toepassing 
op medewerkers die vanaf 1 april 2017 geplaatst of boventallig worden, van wie 
de functie is ingedeeld in de functieschalen 1 tot en met 15, die een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met NN hebben en die 
arbeidsrechtelijke gevolgen ondervinden als direct gevolg van de wijziging van 
de organisatie.

Het sociaal kader reorganisatie is eveneens van toepassing op medewerkers 
met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, als de arbeidsrechtelijke 
situatie tussentijds – dat wil zeggen voordat de arbeidsovereenkomst van 
rechtswege eindigt – ingrijpende gevolgen ondervindt als direct gevolg van een 
wijziging van de organisatie. 
Bij medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigen de 
rechten voortkomend uit dit sociaal kader reorganisatie na afloop van de 
begeleidingsperiode, of eerder als de arbeidsovereenkomst van rechtswege 
eindigt.

Dit sociaal kader reorganisatie heeft een looptijd van 1 april 2017 tot en met 31 
december 2018. De inhoud van het sociaal kader reorganisatie kan tijdens de 
looptijd door partijen worden gewijzigd indien bijzondere omstandigheden van 
bedrijfseconomische aard of verandering in wettelijke bepalingen of regelgeving 
hier aanleiding toe geven. 

Uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de looptijd zullen partijen aan 
elkaar kenbaar maken of zij dit sociaal kader reorganisatie willen verlengen en 
of zij wijzigingen wensen aan te brengen. Tijdens het overleg over de verlenging 
of wijziging blijven de oude bepalingen van dit sociaal kader reorganisatie van 
kracht tot uiterlijk zes maanden na het verstrijken van de looptijd.

Bij iedere organisatiewijziging informeert NN de medewerkers, 
medezeggenschap en vakorganisaties zo tijdig en volledig mogelijk. Alle 
beslissingen die voortvloeien uit dit sociaal kader reorganisatie en die 
individuele medewerkers aangaan, zullen schriftelijk aan deze medewerkers 
worden bevestigd. 

Indien je een beroep doet op de financiële instrumenten uit dit sociaal kader 
reorganisatie, ben je verplicht de relevante inlichtingen en gegevens tijdig en 
naar waarheid aan NN te verstrekken. Het bewust geven van onjuiste en/of 
onvolledige inlichtingen en het oneigenlijke gebruik of misbruik van de 
instrumenten, heeft uitsluiting van verdere toepassing van dit sociaal kader 
reorganisatie tot gevolg. Betaalde vergoedingen op basis van dit sociaal kader 
reorganisatie worden teruggevorderd.

Alle vergoedingen die in dit sociaal kader reorganisatie zijn opgenomen zijn 
belaste vergoedingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld en voor zover 
de fiscale en/of sociale wetgeving zich hier niet tegen verzet. 
NN zal de wettelijk verplichte inhoudingen doen. Vergoedingen worden op een 
door jou aan te geven wijze aan je uitbetaald, voor zover de fiscale en sociale 
wetgeving zich hier niet tegen verzet.

Als je van mening bent dat dit sociaal kader reorganisatie op onjuiste wijze of 
niet naar redelijkheid of billijkheid, op je is toegepast, dan ga je eerst binnen 10 
werkdagen na ontvangst van de beslissing hierover in gesprek met je manager. 
Het door je manager opgestelde schriftelijk verslag van dit gesprek maakt 
onderdeel uit van de procedure. Als je de uitkomst van dit gesprek niet 
voldoende vindt, dan kan je een bezwaar indienen bij de 

7.1. Doelgroep

7.2. Looptijd

7.3. Informatieverstrekking door NN

7.4.  Informatieverstrekking door 
medewerker

7.5. Fiscale afwikkeling

7.6. Bezwaarprocedure
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Werkzekerheidscommissie die paritair is samengesteld uit leden van 
werknemers- en werkgeverszijde. De procedure en termijn voor het indienen 
van het bezwaar is opgenomen in het reglement Werkzekerheidscommissie.
Als je een bezwaar indient heeft dit geen opschortende werking op de 
uitvoering van de genomen beslissing, tenzij er door de uitvoering van de 
beslissing naar het oordeel van NN een onomkeerbare situatie ontstaat. 
Informatie over de procedure is te vinden in de HR-community.

Kom jij of komt NN tijdens de begeleidingsperiode de vastgelegde afspraken 
niet na, dan kun zowel jij als NN de Werkzekerheidscommissie inschakelen. 

Indien de toepassing van het sociaal kader reorganisatie voor jou zou leiden tot 
een onbillijke situatie, kan NN - eventueel na advies van de 
Werkzekerheidscommissie - van het sociaal kader reorganisatie afwijken ten 
gunste van jou. In die gevallen waarin het sociaal kader reorganisatie niet 
voorziet, zal NN handelen in de geest van dit kader.

7.7 Hardheidsclausule



Head office NN Group NV:
Schenkkade 65
2595 AS THE HAGUE
The Netherlands
T: +31 70 513 03 03
 
Mail address:
NN Group N.V.
P.O. Box 90504
2509 LM THE HAGUE, The Netherlands
NN Group N.V. has its official seat in 
Amsterdam, 

Trade Register number 52387534.
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