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Verklaring behorende bij de ING cao 2012- 2014 betreffende aanvullende afspraken 

als gevolg van de inwerkingtreding van de wet Werk en Zekerheid  

 

 

 De ondergetekenden verklaren dat zij met ingang van 30 juni 2015 het hierna volgende 
Addendum op de ING Bank cao 2012-2014 ( hierna “de cao “) zijn aangegaan. 

 
 Dit Addendum vloeit voort uit door inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid 

(hierna “WWZ”) per 1 juli 2015 veranderde wettelijke bepalingen. 
 

 Cao partijen spreken af dat het Sociaal Plan ING Bank 2012-2014 ( hierna “het Sociaal 
Plan”) wordt voortgezet voor de periode van 1 juli 2015 t/m 31 december 2015. 

 
 Dit Sociaal Plan eindigt per 31 december 2015, waarbij alinea 1 en 2 van artikel 8.2 van het 

Sociaal Plan niet van toepassing zijn. 
 

 Cao partijen spreken voorts af dat dit Addendum, anders dan de overige bepalingen van 
de cao, geen nawerking kent vanaf 1 januari 2016. 

 
 Cao partijen stellen een onafhankelijke Ontslagcommissie ( hierna “de 

Ontslagcommissie”) in. De Ontslagcommissie beoordeelt een eventuele opzegging van 
een arbeidsovereenkomst op grond van artikel 669 lid 3 onder a Burgerlijk Wetboek. 

 
 Cao partijen dragen er zorg voor dat er regels worden gesteld inzake hoor en wederhoor, 

de vertrouwelijke behandeling van overgelegde gegevens, redelijke termijnen voor 
reacties van werkgever en werknemer en een redelijke beslistermijn. 
 

 Cao partijen dragen er zorg voor dat deze regels verder worden uitgewerkt in een 
Reglement. 
 

 Hoofdstuk 1.5 sub b van de cao wordt gewijzigd in die zin dat in plaats van “drie 
maanden” een periode van “zes maanden” moet worden gelezen. 

 
 Cao partijen zijn van mening dat Payrolling als vorm van arbeidsrelatie bij ING niet goed 

past. Daarom zal onderzocht worden in hoeverre er binnen ING sprake is van flexibele 
krachten die op deze basis werkzaam zijn en welke maatregelen getroffen kunnen worden 
om die situaties in lijn te brengen met wat cao partijen passend vinden.  
 

 Als de Ontslagregeling aanleiding vormt om in reorganisatietrajecten aanvullende 
afspraken te maken ten aanzien van payrollers binnen het reorganisatiegebied, zal 
hieraan invulling worden gegeven.   
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Ondergetekenden, D. Swagerman en G.F. van Linden, vertegenwoordigende CNV Dienstenbond  

verklaren zich akkoord met de aanvullende afspraken zoals verwoord in dit addendum  

ING cao 2012-2014 

 
Datum:  30-06-2015      Plaats: Hoofddorp 
Handtekening:  
 
D. Swagerman 
 
Datum:  30-06-2015      Plaats: Hoofddorp 
Handtekening:  
 
G.F. van Linden 
 
 
Ondergetekende, G.J.A. van Hees, vertegenwoordigende FNV Finance verklaart zich akkoord met 
de aanvullende afspraken zoals verwoord in dit addendum  ING cao 2012-2014 
 
Datum:  29-06-2015       Plaats: Utrecht 
Handtekening:  
 
 
G. J. A. van Hees 
 
 
Ondergetekenden,  R. Castelein en E.H.A. Geurts, vertegenwoordigende  De Unie verklaren zich 
akkoord met de aanvullende afspraken zoals verwoord in dit addendum  ING cao 2012-2014 
 
Datum:  30 juni 2015      Plaats: Culemborg  
Handtekening:  
 
R. Castelein 
 
Datum: 30 juni 2015      Plaats: Culemborg 
Handtekening: 
 
E.H.A. Geurts  
 
 
Ondergetekenden, M.M.O.P  Brunklaus – van de Loo en H.H.G. Reintjes, vertegenwoordigende 
ING Bank Personeel B.V.  verklaren zich akkoord met de aanvullende afspraken zoals verwoord in 
dit addendum  ING cao 2012-2014. 
 
Datum: 30-06-2015      Plaats: Amsterdam 
Handtekening:  
 
M.M.O.P  Brunklaus – van de Loo 
 
Datum:  30-06-2015                   Plaats: Amsterdam 
Handtekening:  
 
H.H.G. Reintjes  
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Wat gaan ING en de vakorganisaties in 2012 en 2013 doen?

Definitie

Doel

Acties
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Leeftijd Voor reorganisatie
Aantal (%)

Na reorganisatie
Aantal (%)

Aantal boventalligen

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

3.3.

3.4.
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6.

6.1.

6.2.

Bij verlaging met een functie- of salarisschaal:
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Bij verlaging met méér dan een functie-of salarisschaal:
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Extra reisafstand 
enkele reis

Eenmalige Reiskos-
tentoeslag

Werkdagen per week Naar rato

6.3.

Sociaal Plan  
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1  Op 5 juli 2013 zijn vakbonden en ING een Addendum op het Sociaal Plan ING Bank 2012-2014 overeengekomen met betrekking tot artikel 6.3.3.B. De tekst van dit Addendum is 
als volgt: Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst op grond van het Sociaal Plan wordt vanaf 2014 de beëindigingsvergoeding afgetopt zodat deze nooit meer zal bedragen dan 
het inkomensverlies vanaf het moment van uitdiensttreding tot aan de AOW-leeftijd van de betrokken medewerker dan wel tot aan het moment dat de arbeidsovereenkomst met 
Werkgever eerder van rechtswege zou eindigen. De beëindigingsvergoeding omvat  tevens een bruto bedrag ter hoogte van 15% van het maandinkomen voor elke volle maand 
tussen de AOW-leeftijd en de leeftijd van 67 jaarî. De brief aan de vakbonden met de overeenstemming over dit Addendum is te vinden op Mijn HR.
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9.1.

9.2.
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9.6.
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Deze memorie van toelichting geeft een praktische toelichting op het Sociaal Plan 2012-2014. Bij geschillen 
over inhoud prevaleert de formele tekst van het Sociaal Plan.

Preventieve mobiliteit

 

 
 

 

Vaststelling van boventalligheid
 

Bijlage:
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Het bemiddelingstraject
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Financiële Instrumenten
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