
 

 
 

 
 

ONDERHANDELINGSAKKOORD SNS REAAL 
  

CAO 1 juni 2012 - 1 januari 2014 
Sociaal Plan 1 januari 2013 - 1 augustus 2014 

 
 
SNS REAAL en de vakbonden FNV Finance, De Unie en CNV Dienstenbond en de Centrale 
Ondernemingsraad (COR) hebben op 21 november 2012 een onderhandelingsakkoord bereikt over 
een nieuwe CAO en een nieuw Sociaal Plan. De COR heeft zich op verzoek van cao partijen bij het 
overleg en het resultaat daarvan aangesloten vanwege het raakvlak tussen de cao en de 
personeelsgids. 
 
SNS REAAL verkeert in bijzondere omstandigheden en zet alles op alles om het bedrijf weer volledig 
gezond te maken. Daarvoor wordt van alle stakeholders waaronder medewerkers en managers veel 
energie, geduld en vertrouwen gevraagd. In de komende jaren zullen partijen constructief werken aan 
het vormgeven van een nieuw arbeidsvoorwaardenbeleid. Dit onderhandelingsakkoord zet de eerste 
stap op weg naar arbeidsvoorwaarden die passend zijn voor SNS REAAL, de economische situatie 
waarin we verkeren en de toekomst die SNS REAAL voor ogen heeft. Vervolgstappen zullen in de 
loop van 2013 worden voorbereid teneinde een plaats te krijgen in het volgende CAO traject. Naast 
het beloningsbeleid gaat het dan onder andere om een nieuwe pensioenregeling. 
 
Arbeidsvoorwaarden in de CAO 
 
Looptijd 
De nieuwe CAO heeft een looptijd van 19 maanden en geldt van 1 juni 2012 tot 1 januari 2014. De 
salarissen en salarisschalen zullen gedurende de looptijd van deze CAO niet worden verhoogd als 
gevolg van een algemene CAO verhoging.. 
Met betrekking tot de Beoordelingstoeslag en de Winstdelingsregeling zijn afspraken gemaakt voor 
2012 en 2013. Per 1 januari 2014 wordt één nieuwe (meeademende) regeling geïntegreerd in het  te 
bespreken beloningsbeleid CAO dat op 1 januari 2014 van kracht wordt. Het effect van de gewijzigde 
regeling wordt meegenomen bij de bespreking van het beloningsbeleid 2014 e.v.  
 
In dit kader wordt tevens besproken of de situatie van SNS REAAL dusdanig is dat in de CAO vanaf 1 
januari 2014 een nullijn opnieuw te rechtvaardigen is, mede gezien het gewicht daarvan voor de 
medewerkers. 
 
Beoordelingstoeslag 2012 
De huidige regeling waarvan het kader vastligt in de CAO (2010-2012) en de nadere uitwerking in de 
Personeelsgids blijft voor 2012 van kracht. Overeengekomen is dat de Beoordelingstoeslag 2012 
wordt uitbetaald op de onderkant van de bandbreedte zoals in de personeelsgids is uitgewerkt.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Beoordelingstoeslag 2013 
Partijen zijn overeengekomen dat met ingang van 1 januari 2013 de huidige regelingen 
Beoordelingstoeslag en Winstdelingsregeling worden afgeschaft. 2013 geldt als overgangsjaar naar 
een nieuw te hanteren matrix per 1 januari 2014. Over 2013 wordt de beoordelingstoeslag uitbetaald 
volgens de voor 2013 geldende percentages: Bij onvoldoende en voldoende score: 0%, Bij score 
goed: 1,5%, Bij score zeer goed: 3% en bij score uitstekend 4,5%. Deze percentages komen overeen 
met de kolom ‘matig’ in de tabel die vanaf 2014 zal gaan gelden. 
 
Beoordelingstoeslag 2014 en verder 
Vanaf 2014 geldt dat de beoordelingstoeslag wordt samengevoegd met de winstdelingsregeling en 
dat de berekening van de toeslag verband houdt met enerzijds de persoonlijke prestaties en 
anderzijds de prestaties van SNS REAAL. Het te bespreken beloningsbeleid, waarvan de 
Beoordelingstoeslag en de winstdelingsregeling onderdeel uitmaakt, zal gedurende de looptijd van de 
onderhavige cao worden bepaald. 
 
Vanaf 2014 geldt de onderstaande tabel: 
 

Financiële gezondheid 
SNS REAAL:  

Onv. Matig Normaal Goed Uitstekend  

Indiv. Performance:            

Onvoldoende  0 0 0 0 0 

Voldoende  0 0 1,0 1,5 2,0 

Goed  0,5 1,5 3,0 4,5 6,0 

Zeer goed  1,0 3,0 6,0 9,0 12,0 

Uitstekend  1,5 4,5 9,0 13,5 18,0 

Financiële gezondheid SNS REAAL: De criteria zullen worden vastgesteld bij de ontwikkeling van het 
te bespreken beloningsbeleid. 
 
Duurzame inzetbaarheid 
Duurzame inzetbaarheid is een verzamelnaam voor samenhangend beleid gericht op het succesvol 
inzetten van medewerkers gedurende alle fasen van hun werkzame leven. Behoud van 
werkgelegenheid is een belangrijk issue binnen SNS REAAL. Op dit terrein is veel beleid aanwezig en 
er zijn financiële middelen om dit beleid goed uit te kunnen voeren. De samenhang van alle 
onderwerpen die onder duurzame inzetbaarheid kunnen worden gerekend is niet altijd helder en soms 
ontbreekt het ook aan connectie tussen de onderwerpen of zijn de verschillende instrumenten niet 
bekend bij de medewerkers. Daarnaast zullen enkele ontbrekende en essentiële schakels moeten 
worden toegevoegd en moet het beleid actiever worden uitgevoerd en uitgedragen. 
 
Teneinde duurzame inzetbaarheid beter binnen de organisatie te verankeren is een tripartiete 
werkgroep gevormd bestaande uit vertegenwoordigers van P&O SNS REAAL,  de COR en de 
vakbonden die gezamenlijk zorgdragen voor een concreet verbetervoorstel dat uiterlijk op 1 maart 
2013 ter goedkeuring wordt voorgelegd. De werkgroep zal voor het einde van 2012 een 
projectopdracht formuleren. Daarnaast is het de taak van de werkgroep om te monitoren en waar 
nodig te bevorderen dat een goede en gestage uitrol van het duurzame inzetbaarheid beleid 
plaatsvindt zodanig dat medewerkers aan de slag kunnen met het verbeteren van hun inzetbaarheid 
op de interne en externe arbeidsmarkt.  



 

 
 
 
 
 
 
Inzet van externen en flexkrachten 
SNS REAAL is er in het kader van werkbehoud van haar medewerkers en kostenreductie op gericht 
de inzet van het aantal externen te beperken en waar mogelijk meer gebruik te maken van eigen 
medewerkers. De procedure voor het inzetten van externen zal opnieuw worden vormgegeven waarbij 
in het nieuwe proces nadrukkelijker de inzet van eigen capaciteit herplaatsers (voor wie de tijdelijke 
functie waarde toevoegt in kennis en vaardigheden en het vinden van een nieuwe vaste functie 
bevordert), medewerkers uit de flexforce en uit de flexpool alsmede alle andere medewerkers die voor 
de (tijdelijke)functie opteren in beschouwing wordt genomen voordat de aanvraag voor externe 
capaciteit start. 
 
Personeelsgids 
Tijdens de looptijd van de CAO, tot 1 januari 2014, zullen er geen wijzigingen in de personeelsgids 
plaatsvinden, met uitzondering van de beoordelingstoeslag en winstdelingsregeling. 
 
Overige afspraken 
 
Vakantieuren 
We handhaven de verjaringstermijn van 5 jaar voor alle vakantieuren (dus geen verval van uren na 18 
mnd). Zieken bouwen in de eerste 2 ziektejaren alle vakantieuren volledig op en schrijven bij het 
opnemen van vakantie volledig af (dus niet alleen de wettelijke uren) SNS REAAL bevordert dat 
vakantiedagen zoveel mogelijk binnen 6 maanden na afloop van het jaar worden opgenomen. 
 
AOW-leeftijd 
Rekening houdend met de wet- en regelgeving dient er een nieuwe tekst te worden opgenomen. Deze 
luidt als volgt: 
“De arbeidsovereenkomst eindigt overigens in geval van: het bereiken van de met de werkgever 
overeengekomen pensioendatum, doch uiterlijk op de dag dat de medewerker de AOW-gerechtigde 
leeftijd bereikt. Deze beëindiging is van rechtswege, zonder dat voorafgaande opzegging is vereist”. 
 
 
Sociaal Plan 
 
Looptijd 
Het nieuwe Sociaal Plan heeft een looptijd van 1 januari 2013 tot 1 augustus 2014. Het Sociaal Plan 
2011 – 2012 blijft gehandhaafd met de volgende aanpassingen: 
 
Aanscherping herplaatsingsproces 
Naast een goede financiële regeling voor medewerkers voor wie geen passende functie is gevonden 
en die het bedrijf moeten verlaten is het van groot belang dat het herplaatsingsproces zorgvuldig 
plaatsvindt. In dat proces hebben zowel medewerker als werkgever een belangrijke rol. De 
medewerker dient er alles aan te doen om zo snel mogelijk binnen of buiten de organisatie passend 
werk te vinden en SNS REAAL dient de medewerkers daarin te faciliteren. Het vinden van passend 
werk is geen vrijblijvende activiteit maar het is een baan op zich en daarom wordt het uitgangspunt dat 
de herplaatser wordt vrijgesteld van werk. Binnen SNS REAAL wordt het huidige herplaatsingsproces 
beter ingericht (binnen het Mobiliteitsbureau) om herplaatsers actiever te kunnen begeleiden bij het 
vinden van nieuw werk.  



 

 
 
 
 
 
Vertrek binnen de herplaatsingstermijn 
De herplaatsingstermijn bedraagt 9 maanden. Binnen deze termijn kan de herplaatser op elk moment, 
na de eerste maand, aangeven niet langer van de begeleiding gebruik te willen maken en een beroep 
doen op de beëindigingvergoeding conform artikel 5.1 sociaal plan . Er bestaat bij een dergelijk 
vertrek geen aanspraak op een vergoeding voor eventuele resterende maanden salaris van de 
herplaatsingstermijn.  
 
58+ instrument 
Het 58+ instrument wordt gehandhaafd, maar we bespreken de effecten en de mogelijke oplossingen 
van het verhogen van de AOW-leeftijd en de effectiviteit van de regeling in combinatie met de 
noodzaak van ouderenparticipatie. 
 
Remplaçantenregeling 
De medewerker binnen hetzelfde reorganisatiegebied van de reorganisatie die niet als herplaatser 
is/wordt aangewezen, kan aangeven op basis van vrijwilligheid het dienstverband te willen beëindigen. 
Deze remplaçant ontvangt uitsluitend de beëindigingvergoeding conform artikel 5.1 sociaal plan 
berekend op basis van C=0,75 Deze regeling kent nog enkele wettelijke complicaties en zal 
binnenkort nader worden uitgewerkt. 
 
Pensioenregeling 

� Er wordt een tripartiete werkgroep opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van P&O SNS 
REAAL, de COR en de vakbonden. Deze werkgroep krijgt de volgende opdracht mee: 

� Onderzoek welke wijzigingen noodzakelijk zijn om onze pensioenregeling ook vanaf 1 januari 
2014 en verder binnen de wettelijke kaders te laten vallen. Kijk daarbij tevens naar de 
(financiële) impact van deze wijzigingen. Kijk ook verder dan de wijzigingen, die wettelijk 
ingegeven zijn en kom met voorstellen voor een toekomstbestendige pensioenregeling. 
Hiermee wordt bedoeld: een fatsoenlijk pensioen voor een beheerste premie. Bij het maken 
van voorstellen zal bijvoorbeeld aandacht worden besteed aan mogelijke wijzigingen in de 
pensioenleeftijd, het opbouwpercentage van het ouderdomspensioen, het partnerpensioen, de 
franchise en de werknemersbijdrage in de pensioenpremie. 

� Uitgangspunt is, dat de pensioenregeling ook na aanpassing kwalitatief goed en concurrerend 
blijft. Het kader voor de voorstellen voor een nieuwe pensioenregeling wordt uiteraard 
beheerst door relevante wet- en regelgeving (pensioenwet, toezichtkader, fiscus). 

� De pensioenwerkgroep zal in november 2012 starten met haar werkzaamheden en in maart 
2013 haar bevindingen en analyses aan cao-partijen presenteren. Waarna cao partijen de 
onderhandelingen starten met de intentie uiterlijk 1 juni 2013 tot een akkoord te komen. 
Tenslotte kan de implementatie starten met als invoeringsdatum 1 januari 2014. 

 
 
Overige afspraken 
Partijen spreken met elkaar af dat wanneer er sprake is van outsourcing, verkoop, overname of welke 
activiteit dan ook die tot een ingrijpende wijziging van de positie van medewerkers leidt er tijdig, 
alvorens het besluit definitief is geworden, overleg plaatsvindt over het opvangen van voor de 
medewerkers negatieve effecten hiervan. 


