
 

 

 

PPPPENSIOENREGELINGENSIOENREGELINGENSIOENREGELINGENSIOENREGELING    

2014201420142014    



 

 

 



 

 

SNS REAAL Pensioenregeling 2014 1 

  

   

PENSIOENREGELING  

SNS REAAL 



 

 

2 SNS REAAL Pensioenregeling 2014 

Pensioenregeling SNS REAAL voor de periode 

1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 

  



 

 

SNS REAAL Pensioenregeling 2014 3 

  

Utrecht, december 2013 

De ondergetekenden: 

SNS REAAL N.V., gevestigd te Utrecht, en  

hierna genoemd: partij ter ene zijde, en 

FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht; 

De Unie, gevestigd te Culemborg;  

CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp; hierna 

tezamen genoemd: partij ter andere zijde verklaren 

de navolgende Pensioenregeling te zijn aangegaan. 
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 PENSIOENREGELING 

ARTIKEL 1 PENSIOENREGELING SNS REAAL 

 § 1        WERKINGSSFEERWERKINGSSFEERWERKINGSSFEERWERKINGSSFEER    EN BEGRIPSBEPALINGENEN BEGRIPSBEPALINGENEN BEGRIPSBEPALINGENEN BEGRIPSBEPALINGEN 

1 Dit artikel is van toepassing op werknemers met een arbeidsovereenkomst met SNS REAAL 

die niet onder de werkingssfeer van artikel 17a-ii van de CAO SNS REAAL vallen. 

2 Werkgever heeft een pensioenregeling die van toepassing is op de in lid 1 bedoelde 

werknemers, mits zij voldoen aan de voor deelname gestelde voorwaarden. De 

pensioenregeling voldoet aan de hierna in dit artikel te noemen kenmerken. 

3 De bepalingen in dit artikel worden geacht van kracht te zijn geworden op 1 januari 2014, 

tenzij anders vermeld. 

4 Voor uitleg van de in deze pensioenregeling gehanteerde begrippen wordt verwezen naar 

de CAO SNS REAAL 

 § 2        KENMERKEN REGELINGKENMERKEN REGELINGKENMERKEN REGELINGKENMERKEN REGELING    

1 De pensioenregeling is een voorwaardelijke middelloonregeling.  

2 Er is geen minimum toetredingsleeftijd. 

3 De pensioenrichtleeftijd is 67 jaar. De volgende afwijkingen zijn mogelijk:  

a vervroeging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen; 

b deeltijdpensioen.  

In de hiervoor bedoelde gevallen zal het ouderdomspensioen worden herrekend op basis 

van collectieve actuariële gelijkwaardigheid.  

4 Op het moment dat het ouderdomspensioen ingaat, dient de arbeidsovereenkomst met 

werkgever direct voorafgaande aan de ingangsdatum te worden beëindigd. In het geval 

van deeltijdpensioen is direct voorafgaande aan de ingangsdatum van het 

ouderdomspensioen een evenredige vermindering van de arbeidsduur vereist. Voor 

aanpassing van de arbeidsduur geldt het bepaalde in artikel 4 § 2 CAO SNS REAAL. 

Indien de werknemer zijn ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder wil laten 

ingaan dan de pensioenrichtleeftijd (vervroeging) dient hij door tussenkomst van de 

werkgever een schriftelijk verzoek te richten aan de pensioenuitvoerder, uiterlijk zes 

maanden voor de gewenste ingangsdatum van het ouderdomspensioen. 
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5 De franchise bedraagt per 1 januari 2014 € 13.449. Vervolgens zal de franchise jaarlijks per 
1 januari worden verhoogd op grond van de bij CAO SNS REAAL overeengekomen 

algemene loonsverhogingen in het voorafgaande jaar. De franchise zal echter minimaal 

gelijk zijn aan de fiscale minimale franchise en maximaal gelijk zijn aan 10/7 maal de na-

Oortse AOW voor een ongehuwde (inclusief vakantietoeslag) 1.  

6 Als jaarinkomen geldt de som van: 

� 12 maal het salaris 

� de vakantietoeslag 
� de 13e maand 

� de op het voorafgaande kalenderjaar betrekking hebbende variabele inkomenscom- 

ponenten uit hoofde van:  

  - beoordelingstoeslag en variabele beloning (CAO SNS REAAL artikel 10 § 5);    

- ploegendienst en verschoven werktijden (CAO SNS REAAL artikel 8);    

- bereikbaarheidsdienst (CAO SNS REAAL artikel 9). 

7 Het ouderdomspensioen bedraagt voor ieder deelnemersjaar 2,15% van de in dat jaar 

geldende pensioengrondslag en de in lid 6 bedoelde variabele inkomenscomponenten. 

8 Het tot de pensioenrichtleeftijd op spaarbasis verzekerde levenslang partnerpensioen 
bedraagt 70% van het standaard te bereiken ouderdomspensioen op de 

pensioenrichtleeftijd. Daarbij zal voor de nog niet opgebouwde aanspraken op 

ouderdomspensioen worden uitgegaan van de laatst vastgestelde pensioengrondslag en 

de laatst vastgestelde arbeidsduurfactor alsmede de laatst vastgestelde variabele 

beloning als bedoeld in artikel 10 paragraaf 5 lid 4 CAO SNS REAAL. Op de pensioendatum 

kan het partnerpensioen geheel of gedeeltelijk worden aangewend voor de inkoop van 

extra ouderdomspensioen. 

9 Het wezenpensioen is per kind gelijk aan 20% van het in lid 8 gedefinieerde 

partnerpensioen.  

  § 3        VOORZIENINGEN VOOR EIGEN REKENING EN RISICO VAN DE WERKNEMERVOORZIENINGEN VOOR EIGEN REKENING EN RISICO VAN DE WERKNEMERVOORZIENINGEN VOOR EIGEN REKENING EN RISICO VAN DE WERKNEMERVOORZIENINGEN VOOR EIGEN REKENING EN RISICO VAN DE WERKNEMER 

1 Werkgever zal regelingen treffen waaraan de werknemers kunnen deelnemen om, binnen 

de geldende wetgeving, vrijwillig en geheel voor eigen rekening en risico aanvullende 

voorzieningen te treffen. Deze regelingen zullen zoveel als mogelijk worden ondergebracht 

bij de pensioenuitvoerder. Het betreft hier:   

a een ANW-hiaatverzekering;  

b een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen. 

2 De premie voor de hiervoor bedoelde voorzieningen zal kostendekkend zijn en 

dientengevolge eenmaal per kalenderjaar aan de kostenontwikkeling kunnen worden 

                                                                        
1 ) Per 1 januari 2014 is de minimale franchise € 13.449 en de maximale franchise € 19.618. 



 

 

SNS REAAL Pensioenregeling 2014 7 

  

aangepast. Werkgever draagt op geen enkele wijze bij in de premie. Een eventueel 

technisch resultaat op schade is voor rekening en risico van de pensioenuitvoerder. 

  § 4  AANPASSING VAN PENSIOENEN DOOR MIDDEL VAN TOESLAGVERLENIAANPASSING VAN PENSIOENEN DOOR MIDDEL VAN TOESLAGVERLENIAANPASSING VAN PENSIOENEN DOOR MIDDEL VAN TOESLAGVERLENIAANPASSING VAN PENSIOENEN DOOR MIDDEL VAN TOESLAGVERLENINGNGNGNG 

1 De pensioenuitvoerder zal zich inspannen om alle opgebouwde pensioenaanspraken en 

ingegane pensioenuitkeringen jaarlijks per 1 januari aan te passen aan de algemene 

prijsontwikkeling. 

2 De pensioenuitvoerder zal te dier zake een toeslagbeleid vaststellen waarin objectieve 
toekenningscriteria zijn opgenomen en dit vastleggen in het pensioenreglement. Bij de 

vaststelling van het beleid zal rekening worden gehouden met alle relevante door 

wetgeving of door de toezichthouder gestelde eisen. 

3 Werkgever heeft ter zake de toeslagverlening geen enkele verplichting jegens de 

pensioenuitvoerder en/of de deelnemers in de pensioenregeling. 

  § 5  PENSIOENOPBOUW BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEIDPENSIOENOPBOUW BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEIDPENSIOENOPBOUW BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEIDPENSIOENOPBOUW BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

1 Indien de werknemer arbeidsongeschikt is in de zin van de WAO respectievelijk de WIA zal 

de opbouw van de pensioenaanspraken voortgang vinden op dezelfde wijze en 

voorwaarden als vóór de intrede van de arbeidsongeschiktheid het geval was. Daarbij 

wordt de pensioengrondslag, gemeten naar de situatie één jaar na het tijdstip van intreden 

van de arbeidsongeschiktheid (in algemene zin), geacht niet meer te veranderen, 

behoudens als gevolg van een aanpassing aan de algemene prijsontwikkeling, zoals 

bedoeld in § 4 van dit artikel. De hoogte van de voortzetting van de pensioenopbouw zal 

echter nimmer meer bedragen dan op grond van wet- en/of regelgeving fiscaal onbelast is 

toegestaan. 

2 De arbeidsongeschikte werknemer in de zin van de WAO respectievelijk de WIA is 

gedurende de pensioenopbouw geen deelnemersbijdrage verschuldigd, behoudens voor 

de vrijwillige voorzieningen als bedoeld in § 3 van dit artikel. 

3 Het in de leden 1 en 2 bepaalde geldt:   

a  voor werknemers die in de pensioenregeling van werkgever zijn opgenomen én  

b indien en zolang de arbeidsongeschiktheid in de zin van de WAO respectievelijk de WIA 

voortduurt doch uiterlijk tot de pensioenrichtleeftijd.  

Voor werknemers die op 31 december 2013 reeds arbeidsongeschikt waren in de zin van 

de WAO respectievelijk de WIA, wordt de pensioenopbouw in beginsel voortgezet tot de 

in 2013 geldende pensioenrichtleeftijd, in casu 62 jaar. De duur van de voortzetting na 

het bereiken van deze leeftijd is zoveel als mogelijk leeftijdsafhankelijk. Daartoe zullen 

met de pensioenuitvoerder afspraken worden gemaakt over de aanwending van de 

resterende hoogte van de voor de arbeidsongeschikte werknemers getroffen 

premievoorziening. 
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4 In het geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid gelden de hiervoor genoemde 

bepalingen niet voor het gedeelte van de arbeidsduur waarvoor de werknemer 

arbeidsgeschikt is. 

5 De pensioenuitvoerder zal voor het geval er een samenloop is van ingegaan 

ouderdomspensioen en aanvullende niet-wettelijke uitkeringen wegens 

arbeidsongeschiktheid een anti-cumulatiebepaling opnemen in de pensioenregeling. 

Een eventueel positief resultaat komt ten gunste van de pensioenuitvoerder. 

  § 6  OVERGANGSBEPALINGENOVERGANGSBEPALINGENOVERGANGSBEPALINGENOVERGANGSBEPALINGEN 

1 De volgende overgangsbepalingen, zoals vastgelegd in de CAO SNS REAAL 1 juni 2004 tot en 
met 31 december 2005, zijn met ingang van 1 januari 2006 vervallen: 

� het verhoogde opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen respectievelijk het per 

31 december 2005 nog niet onvoorwaardelijk geworden gedeelte van de toekenning 

van 3 extra deelnemersjaren, in verband met het verlagen van de pensioenleeftijd van 

65 naar 62 jaar in het verleden; 

� het gedeelte van het opbouwpercentage voor het tijdelijk ouderdomspensioen voor 

zover dat hoger is dan 1,85% per deelnemersjaar. 

2 Ter compensatie van het vervallen van de toekomstige opbouw van de in lid 1 bedoelde 

overgangsbepalingen zal – voor zover de wet- en regelgeving dat toelaat en daartoe ruimte 

biedt – inkoop van pensioen over diensttijd in het verleden plaatsvinden. Deze inkoop zal 

geschieden in dezelfde mate en in hetzelfde tempo als waarin de opbouw van de extra 

aanspraken volgens de vervallen overgangsbepalingen zou hebben plaatsgevonden, 

gedurende een periode van maximaal 15 jaar vanaf 1 januari 2006. De werknemer zal niet 

meer aanspraken krijgen dan op basis van de vervallen overgangsbepalingen mogelijk is. 

Het pensioen dat wordt ingekocht wordt pas opgebouwd op het moment dat en voor zover 

de toegezegde aanspraken zijn gefinancierd. Wanneer de deelname van de werknemer 

aan de pensioenregeling eindigt voordat de aanspraken (volledig) zijn gefinancierd, heeft 

de werknemer alleen recht op het op dat moment gefinancierde en opgebouwde deel van 

de pensioen aanspraken (Uitvoeringsbesluit pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004 d.d. 

16 juli 2005). 

  § 7  FINANCIERING VAN DE PENSIOENREGELINGFINANCIERING VAN DE PENSIOENREGELINGFINANCIERING VAN DE PENSIOENREGELINGFINANCIERING VAN DE PENSIOENREGELING  

1 Voor de uitvoering van de pensioenregeling en de overgangsbepalingen stelt werkgever een 
vaste premie beschikbaar. Deze premie is gelijk aan een percentage van de loonsom (zie lid  

3). Onder loonsom wordt in dit verband verstaan het totaal van de jaarinkomens van de 

onder de pensioenregeling vallende werknemers als gedefinieerd in § 2 lid 6, zoals 

vastgesteld op 1 januari van elk jaar. 

2 Het in lid 1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de pensioenregeling als bedoeld 

in artikel 17a-ii CAO SNS REAAL. 
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3 Het in lid 1 en lid 2 bedoelde percentage is per 1 januari 2010 als volgt samengesteld: 

a 20,85% voor de op te bouwen aanspraken op: levenslang ouderdoms- en 

partnerpensioen, wezenpensioen, voortzetting pensioenopbouw bij 

arbeidsongeschiktheid; 

b 0,9% voor de in te kopen aanspraken ingevolge het bepaalde in § 6 lid 2; 

4 De in lid 3 vermelde percentages gelden ten minste tot 1 januari 2015. 

5 Onverminderd het in lid 4 bepaalde kunnen de in lid 3 bedoelde percentages (tussentijds) 

opnieuw worden vastgesteld, voor zover deze vaststelling louter het gevolg is van een 

inhoudelijke wijziging van de pensioenregeling. 

6 Zowel ten aanzien van het bepaalde in lid 4 als lid 5 geldt dat bij het opnieuw vaststellen van 
de premie op geen enkele wijze rekening zal worden gehouden met de in en over het 

verleden gelopen risico’s. 

  § 8  WERKNEMERSBIJDRAGE IN DE PENSIOENPREMIEWERKNEMERSBIJDRAGE IN DE PENSIOENPREMIEWERKNEMERSBIJDRAGE IN DE PENSIOENPREMIEWERKNEMERSBIJDRAGE IN DE PENSIOENPREMIE 

De werknemer is een bijdrage in de pensioenpremie verschuldigd ter grootte van 4,5% van 

zijn pensioengrondslag per 1 januari van enig jaar plus de in § 2 lid 6 bedoelde variabele 

inkomenscomponenten, waarbij de pensioengrondslag wordt vermenigvuldigd met de voor 

hem geldende arbeidsduurfactor. Bij indiensttreding in de loop van een jaar zal voor dat jaar 

de pensioengrondslag per de datum van opname in de pensioenregeling gelden voor de 

bepaling van de hoogte van de eigen bijdrage. 

  § 9  AANSPRAKELIJKHEID SNS REAALAANSPRAKELIJKHEID SNS REAALAANSPRAKELIJKHEID SNS REAALAANSPRAKELIJKHEID SNS REAAL 

Door betaling van de in § 7 bedoelde bijdrage(n) voldoet werkgever aan de verplichtingen uit 

hoofde van de pensioentoezegging zoals die voortvloeien uit de bepalingen van dit artikel. De 

aansprakelijkheid van werkgever is beperkt tot de expliciet in deze paragraaf genoemde 

bijdragen.    

Werkgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig tekort bij de pensioenuitvoerder, 

ook kan werkgever geen aanspraak maken op enig overschot bij de pensioenuitvoerder. Het 

risico voor de beschikbaarheid van de middelen van de pensioenuitvoerder ligt volledig bij de 

(gewezen) deelnemer. 

  § 10  VERMINDERING VAN AANSPRAKENVERMINDERING VAN AANSPRAKENVERMINDERING VAN AANSPRAKENVERMINDERING VAN AANSPRAKEN 

Indien in enig jaar de toereikendheidstoets van de pensioenuitvoerder uitwijst dat diens 

financiële positie ontoereikend is, heeft deze de bevoegdheid om de aanspraken van 

deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden te verminderen. De wijze van 

vermindering zal worden vastgelegd in het pensioenreglement, met inachtneming van de ter 

zake op grond van de pensioenwetgeving en/of door de pensioentoezichthouder gestelde 

eisen. 
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  § 11  VOORBEHOUD WETGEVING/JURISPRUDENTIEVOORBEHOUD WETGEVING/JURISPRUDENTIEVOORBEHOUD WETGEVING/JURISPRUDENTIEVOORBEHOUD WETGEVING/JURISPRUDENTIE 

De bepalingen van dit artikel worden buiten werking gesteld indien tijdens de looptijd van 

deze CAO sprake is van een ingrijpende wijziging in omstandigheden, waardoor voortzetting 

van de toepassing daarvan in redelijkheid niet van werkgever kan worden gevergd. In dat 

geval zullen CAO-partijen nader overleg voeren. Een ingrijpende wijziging in omstandigheden 

wordt in elk geval aanwezig geacht indien: 

� wijzigingen in Nederlandse of Europese wet- en regelgeving of jurisprudentie leiden tot 

een substantiële impact op de pensioentoezegging en een materiële invloed hebben op 

de door werkgever verschuldigde premie; 

� de financiële positie van werkgever de onverminderde voortzetting van betaling van de 

premie niet toelaat, hetgeen door een accountantsverklaring van een externe accountant 

aannemelijk moet worden gemaakt; 

� Werkgever verplicht wordt tot aansluiting bij een verplicht gesteld bedrijfs(tak)pensioen- 

fonds. 

 ARTIKEL 2  SLOTBEPALISLOTBEPALISLOTBEPALISLOTBEPALINGENNGENNGENNGEN 

            § 1  INTERPRETATIE VAN DE INTERPRETATIE VAN DE INTERPRETATIE VAN DE INTERPRETATIE VAN DE PENSIOENREGELINGPENSIOENREGELINGPENSIOENREGELINGPENSIOENREGELING    

1 Deze pensioenregeling zal worden aangemeld als CAO. De regeling treedt in de plaats 

van artikel 17A-I van de CAO SNS REAAL 2012-2013. 

2 De interpretatie van de bepalingen van deze pensioenregeling is voorbehouden aan 

partijen bij de pensioenregeling. De ondernemingsraad heeft, conform de wet, het 

toezicht op naleving van de CAO-bepalingen als taak. 

3 Regelingen die niet in deze pensioenregeling zijn vermeld, doch ten aanzien waarvan 

niet is beoogd deze te laten vervallen, blijven onverkort van kracht. 

§ 2    GESCHILLENGESCHILLENGESCHILLENGESCHILLEN 

Indien overleg niet tot ophef van een geschil heeft geleid, kunnen geschillen tussen 

partijen bij de pensioenregeling voorgelegd worden aan de bevoegde rechter, tenzij in de 

oplossing van geschillen op een andere wijze is voorzien. 

        § 3    DUUR, VERLENGING EN OPZEGGINGDUUR, VERLENGING EN OPZEGGINGDUUR, VERLENGING EN OPZEGGINGDUUR, VERLENGING EN OPZEGGING 

1 Deze pensioenregeling is gesloten voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 

31 december 2014. 

2 Indien noch partij ter ene zijde, noch een der organisaties die tezamen partij ter andere 

zijde vormen, uiterlijk 3 maanden voor het tijdstip waarop deze pensioenregeling eindigt 

bij aangetekende brief te kennen heeft gegeven dat zij de overeenkomst wenst te doen 
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eindigen of in een of meer bepalingen wijzigingen wenst, zal de overeenkomst geacht 

worden telkens voor een jaar stilzwijgend te zijn verlengd. 

3 Indien zich in de wettelijke bepalingen wijzigingen voordoen die gevolgen hebben voor 
een of meer bepalingen uit deze pensioenregeling, zullen partijen hierover in overleg 

treden. 

§ 4    VOORBEHOUDVOORBEHOUDVOORBEHOUDVOORBEHOUD    

Deze pensioenregeling is overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de 

Belastingdienst.  Als de Belastingdienst niet akkoord gaat met een of meer aspecten van 

deze regeling, zal de regeling geacht worden te zijn getroffen op basis van wel 

aanvaardbare normen, zulks met terugwerkende kracht tot de ingangsdatum van de 

regeling of een latere, fiscaal aanvaardbare datum. Partijen zullen hierover in overleg 

treden. 
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§ 5 ADRESSEN VAN BIJ DE PENSIOENREGELING BETROKKEN ORGANISATIES 

    SNS REAAL  

Correspondentieadres: Postbus 8444, 3503 RK Utrecht   

Telefoon: 030 – 291 56 09 

    

          FNV Bondgenoten 

   Correspondentieadres: Postbus 9239, 1006 AE Amsterdam 

   Telefoon: 020 - 585 62 24 

    De Unie  

Correspondentieadres: Postbus 400, 4100 AK Culemborg 

   Telefoon: 0345 – 85 18 51 

        CNV Dienstenbond 

  Correspondentieadres: Postbus 3135, 2130 KC Hoofddorp 

   Telefoon: 023 – 565 10 52 



 

 

 


