
 Onderhandelingakkoord CAO Delta Lloyd Groep 

 

Looptijd  

 

De looptijd van de cao en het Sociaal plan bedraagt 3 jaar en loopt van 1 januari 2014 tot 1 januari 2017.  

 

Salaris en salarisgebouw  

 

Salarisverhoging en voorwaarden  

• Alle medewerkers die onder de cao vallen en op 1 december 2014 in dienst zijn van Delta Lloyd 

Services B.V. ontvangen een eenmalige uitkering van 1% van hun jaarsalaris.  

• De salarissen van alle medewerkers die onder de cao vallen en in dienst zijn van Delta Lloyd 

Services B.V. op 1 juli 2015 worden met ingang van die datum structureel verhoogd met 1%.  

• De salarissen van alle medewerkers die onder de cao vallen en in dienst zijn van Delta Lloyd 

Services B.V. op 1 juli 2016 worden met ingang van die datum structureel verhoogd met 1%.  

• Alle medewerkers die op 1 juli 2016 in dienst zijn van Delta Lloyd Services B.V. en onder de cao 

vallen ontvangen een eenmalige uitkering van 0,5%.  

• Gedurende de looptijd van de cao zullen cao-partijen een plan opstellen hoe er op structurele 

basis wordt omgegaan met bovenschaligheid, waarvan de uitvoering al tijdens de looptijd van de 

cao zal aanvangen. 

 

Salarisgebouw  

De huidige salarisschalen worden niet verhoogd met de cao-salarisverhogingen. De verhogingen gelden 

alleen voor de individuele salarissen.  

 

Pensioen  

 

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de pensioenregeling als volgt aangepast:  

• het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen wordt verlaagd tot 1,875%.  

• de franchise blijft in 2014 15.006 euro en wordt verlaagd tot 14.000 euro voor het jaar 2015. Met 

ingang van 1 januari 2016 wordt de franchise vervolgens verder verlaagd tot 13.000 euro, mits dit 

boven het wettelijk minimum is. 

• pensioenopbouw vindt plaats over een maximum inkomen van 100.000 euro (over de gevolgen 

voor pensioenopbouw over inkomen boven 100.000 euro treden partijen op een later moment 

nog in overleg).  

 

Eigen bijdrage  

Door de verlaging van de franchise bouwen medewerkers over een groter deel van hun salaris pensioen 

op. Als gevolg van het verlagen van de franchise zullen medewerkers een hogere eigen bijdrage in de 

pensioenpremie betalen. Deze verhoging zal worden gecompenseerd door een eenmalige bruto 

vergoeding van 60 euro over het jaar 2015 en 120 euro over het jaar 2016.  

 

Sociaal plan  

 

Preventieve fase  

In het sociaal plan wordt een preventieve fase opgenomen. Preventieve fase kan door management van 

toepassing worden verklaard op de groep medewerkers die het risico heeft om geraakt te worden door 

een reorganisatie waarbij functieverlies wordt verwacht. Deze fase wordt in beginsel 6 maanden 

voorafgaand aan het doorvoeren van de reorganisatie aangekondigd. Tijdens de preventieve fase kunnen 

instrumenten worden ingezet die van toepassing zijn op herplaatsingskandidaten als ook het speciale 

preventieve mobiliteitstraject.  



 

Vergoeding  

De vergoeding voor een medewerker die de status herplaatsingskandidaat heeft gekregen wordt 

gebaseerd op de kantonrechtersformule van de kring van kantonrechters zoals deze gold voor 1 januari 

2009 (de ‘oude kantonrechtersformule’) met correctiefactor 0,8. Deze vergoeding wordt verminderd met 

25% van het maandsalaris voor iedere maand dat de herplaatsingstermijn duurt.  

De vergoeding is gemaximeerd op het inkomen dat de medewerker in actieve dienst op basis van de op 

dat moment geldende arbeidsvoorwaarden zou kunnen verdienen tot de AOW datum verminderd met de 

pensioenaanspraken van de medewerker uit de regelingen Pensioen1999 en Pensioen2006 over die 

periode.  

 

Activiteitsregeling  

Non-activiteitsregeling in huidige vorm wordt afgeschaft. In de plaats daarvan wordt een 

activiteitsregeling ingesteld op basis van de volgende uitgangspunten: 

 

o Keuzemogelijkheid voor medewerkers die 60 jaar of ouder zijn op het moment van 

toekenning van de herplaatsingsstatus. 

o Voor de einddatum van de regeling geldt de AOW datum verminderd met de feitelijk 

opgebouwde rechten uit het vroegpensioen. Deze opgebouwde rechten worden 

herberekend naar 100% maandsalaris inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering en 

deze periode wordt van de AOW datum afgetrokken.  

o Bij bovenmatig pensioen wordt pensioenopbouw verlaagd op signalering door de 

werknemer.  

o Er wordt een aparte pool ingericht als onderdeel van het HR resource Center. 

o Medewerkers in de activiteitspool kunnen overal binnen Delta Lloyd Groep worden 

ingezet voor alle werkzaamheden. 

o Wanneer de medewerker werkt, dan geldt dat het oude salaris voor 100% wordt 

voortgezet en de pensioenopbouw ook voor 100%. 

o Wanneer er geen werkzaamheden zijn, dan ontvangt de medewerker 70% van het oude 

salaris en 100% pensioenopbouw van het oude salaris 

o Wanneer er gedeeltelijk wordt gewerkt dan geldt het bovenstaande naar rato van de 

gewerkte uren.  

 

Lopende adviesaanvragen  

Lopende adviesaanvragen die tot het moment van overeenstemming over het nieuwe Sociaal Plan (met 

looptijd 1 januari 2014 tot 1 januari 2017) bij de ondernemingsraad of onderdeelscommissie zijn 

ingediend is het Sociaal Plan 1 januari 2012- 1 januari 2014 van toepassing verklaard op de gevolgen van 

de daarin opgenomen voorgenomen reorganisatie. Medewerkers die na het akkoord over een Sociaal 

Plan met looptijd 1 januari 2014 – 1 januari 20717 de status herplaatsingskandidaat krijgen op basis van 

een reorganisatie uit een van die lopende adviesaanvragen kunnen aanspraak maken op een eventueel 

gunstigere bepaling uit het Sociaal Plan 2014-1017.  

 

Arbeidsvoorwaarden op maat  

 

Levensloopbijdrage  

De levensloopbijdrage van 0,5% wordt met ingang van 1 januari 2015 afgeschaft.  

 

Sterk Werk budget  

Over de jaren 2015 en 2016 zal Delta Lloyd aan elke medewerker die deelneemt aan Sterk Werk een 

budget van 125 euro per jaar ter beschikking stellen. Het budget kan alleen worden gebruikt voor 

declaratie van zaken die noodzakelijk zijn om thuis goed en verantwoord te kunnen werken. Delta Lloyd 

zal de medewerkers informeren welke zaken dit betreft (bijvoorbeeld aanschaf van een laptop, tablet of 

smartphone). Indien de fiscale wetgeving nog wijzigt, dan zullen de bestedingsdoelen van het budget in 

overeenstemming worden gebracht met de gewijzigde fiscale wetgeving.  



 

Leeftijdsgerelateerde vakantie-uren  

De cao-partijen spreken af gedurende de looptijd van de cao een studie uit te voeren naar de 

wenselijkheid van leeftijdgerelateerde vakantie-uren in het licht van de problematiek van 

leeftijdsdiscriminatie, in het kader van duurzame inzetbaarheid en de mogelijkheden voor een persoonlijk 

budget.  

 

Duurzame inzetbaarheid  

 

360◦feedback 

In 2015 (Q3/Q4) zal er een 360 feedback pilot worden uitgevoerd binnen een nog nader te bepalen 

bedrijfsonderdeel van Delta Lloyd. Hiervoor wordt in Q1/Q2 het voorstel opgeleverd. Evaluatie van deze 

pilot zal plaatsvinden binnen de looptijd van de CAO. In deze 360 feedback pilot zullen de uitgevoerde 

inspanningen op duurzame inzetbaarheid van leidinggevende en medewerker een belangrijk onderdeel 

zijn. 

 

HR- cyclus 

Gedurende de CAO looptijd zal er een pilot worden uitgevoerd die betrekking heeft in het terugbrengen 

van het aantal officiële HR-cyclus gesprekken van 3 naar 2 (beoordelingsgesprek & prestatie en 

ontwikkelgesprek in elkaar). Dit in kader van de 'Optimalisering HR-cyclus'. Het gaat hierbij om het 

verminderen van de administratieve lasten, en het creëren van ruimte voor en doelmatigheid van de 

dialoog. Deze verschuiving is een van de stappen in het stroomlijnen van de HR cycli. 

 

Stimuleren duurzame inzetbaarheid 

In de CAO -tekst zal de uitwerking van de volgende intentie worden opgenomen: belemmerende factoren 

om te kunnen werken aan duurzame inzetbaarheid worden expliciet besproken tussen leidinggevende en 

medewerker, er worden afspraken gemaakt om deze belemmeringen te verminderen en deze worden 

vastgelegd binnen de HR - cyclus. 

 

Overig 

 

• De vakorganisaties en Delta Lloyd passen artikel 10.3 van de CAO zodanig aan dat het mandaat 

voor wijzigingen van de variabele beloningsregeling voor de buitendienst teruggelegd wordt bij 

de vakbonden, waarbij geldt dat er qua proces zoveel mogelijk wordt aangesloten bij het proces 

zoals dat voor 2010 werd gevolgd. Delta Lloyd doet, na overleg met de daartoe aangestelde 

werkgroep, een voorstel tot definitieve afronding van de marginale toetsing over de halvering van 

de variabele beloning voor de buitendienst per 2014. 

 

• CAO partijen doen tijdens de looptijd van de CAO een haalbaarheidsonderzoek naar aanpassing 

van de reiskostenregeling waarbij de opties die de werkgroep mobiliteit richting de toekomst 

heeft geadviseerd, als leidraad worden genomen.  

 

• Tekstuele aanpassingen in de CAO worden tussen een representant van de vakbonden en van 

Delta Lloyd afgestemd (waaronder de tekst over de reiskosten regeling woon werkverkeer in CAO 

en SP, koningsdag, eventuele tekstuele aanpassingen als gevolg van Wet Werk en Zekerheid) 

 

 


