
Eindbod van werkgever (VIVAT NV) 
 
Met deze notitie doet de werkgever (VIVAT NV) een eindbod aan de vakbonden voor een cao VIVAT 

NV 2016. Het betreft een volledig aanbod. 

 

Looptijd 

De looptijd van de cao is een jaar, dus van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. 

 

Loonsverhoging 

0,4% per 1 januari 2016 (salarissen en schaalbedragen).  

 

Pensioen 

De pensioenpremie voor de basisregeling wordt verhoogd van 21,15% naar 23%. Het betreft een 

vaste premie voor de duur van 2 jaar. Werkgever streeft ernaar om een uitvoeringsovereenkomst 

te sluiten met Pensioenfonds SNS REAAL voor de duur van 2 jaar, met de vaste premie van 23%. 

Daarbij gaan we ervan uit dat het pensioenfonds voor deze 23% zowel in 2016 als in 2017 bereid 

is volledige pensioenopbouw toe te passen. 

 

Beoordelingstoeslag (artikel 10, paragraaf 5, lid 5) 

De in 2014 en 2015 geldende tabel voor de beoordelingstoeslag blijft ook in 2016 van toepassing: 

 

 

Individuele performance Beoordelingstoeslag 

Onvoldoende 0,00% 

Voldoende 0,50% 

Goed 2,25% 

Zeer goed 4,50% 

Uitstekend 6,75% 

 

 

Selectie op kwaliteit 

De werkgever heeft sterk de behoefte aan de mogelijkheid om bij afspiegeling deels te selecteren 

op kwaliteit. Voor het jaar 2016 zullen wij deze wens echter laten vallen. 

 

Derde WW-jaar 

Over dit onderwerp gaan werkgever en vakbonden begin 2016 in overleg. 

 

Duurzame inzetbaarheid 

Toevoegen aan de tekst in protocol C: 

Speciale aandacht zal worden gegeven aan medewerkers in risicogroepen op de 

arbeidsmarkt.  Leeftijd, opleidingsniveau en huidige functieverblijftijd zijn o.a. hierop van invloed. 

 

Participatiewet 

Vervangen van de tekst in protocol D.2 door de volgende tekst: 

 

VIVAT zal in 2016 minimaal 6 banen ter beschikking stellen aan medewerkers met een 

afstand/beperking tot de arbeidsmarkt. Deze ambitie sluit aan bij het Verantwoord Ondernemen-

beleid; de maatschappelijke rol die VIVAT wil invullen. Onze ambitie: het personeelsbestand een 

afspiegeling te laten zijn van de maatschappij en optimaal gebruik te maken van de diversiteit aan 

achtergronden en talenten van medewerkers. Aannemen van mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt helpt in deze ambitie en is onze bijdrage aan de invulling van de Participatiewet. 

 

 

 



AOW-gerechtigden 

Nu de werkloosheid in Nederland nog hoog is zal VIVAT niet of slechts incidenteel gebruik maken 

van de mogelijkheden om AOW-gerechtigden in dienst te houden. In de toekomst kan dat 

veranderen. Werkgever en vakbonden gaan in 2016 met elkaar in overleg om te bezien of 

bepaalde onderdelen van de cao vanaf 2017 al of niet van toepassing moeten blijven voor AOW-

gerechtigden. 

CAO-teksten 

In de bijlage is een overzicht opgenomen met overige gewijzigde en nieuwe teksten. 

 

Wijzigingen die uitsluitend betrekking hebben op verwijzingen naar SNS REAAL en/of naar 

regelingen die uitsluitend van toepassing waren voor SNS Bank zijn niet in het overzicht 

opgenomen. 

 

Bedragen die per 1 januari 2016 wijzigen als gevolg van cao-bepalingen, wettelijke of anderszins 

dwingendrechtelijke wijzigingen zijn evenmin in het overzicht opgenomen. 

 

  



Bijlage 

 

1. PENSIOEN 
 
Artikel 17a PENSIOENREGELING 

Paragraaf 1 - Werkingssfeer 

Lid 3: de data zullen aangepast moeten worden. 

 

Paragraaf 2 – Kenmerken regeling 

Lid 1: voorwaardelijke middelloonregeling” wijzigen in “voorwaardelijke middelloonregeling met 

voorwaardelijke indexatie” 

 

Lid 4, de eerste alinea wordt vervangen door deze tekst: Op het moment dat het 

ouderdomspensioen ingaat, hanteert de werkgever als uitgangspunt dat de arbeidsovereenkomst 

met werkgever direct voorafgaande aan de ingangsdatum met wederzijds goedvinden wordt 

beëindigd. In het geval van deeltijdpensioen hanteert de werkgever als uitgangspunt dat direct 

voorafgaande aan de ingangsdatum van het ouderdomspensioen een evenredige vermindering van 

de arbeidsduur wordt overeengekomen. Voor aanpassing van de arbeidsduur geldt het bepaalde in 

artikel 4 § 2 van deze cao, tenzij de werknemer de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt. 

De tweede alinea van lid 4 blijft ongewijzigd. 

Lid 5: juiste franchise bedrag van 2016 opnemen 

 

 

Paragraaf 4 – Aanpassing van pensioenen door middel van toeslagverlening 

 

Koptekst wordt gewijzigd in: ‘Voorwaardelijke toeslagverlening’ 

 

Paragraaf 4 is volledig herschreven 

1 Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken worden in beginsel jaarlijks toeslagen 

verleend. Het Pensioenfonds beslist evenwel jaarlijks in hoeverre pensioenrechten en 

pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen 

reserve gevormd. De toeslagverlening wordt uit het beleggingsrendement gefinancierd. De hoogte 

van de toeslagverlening is afhankelijk van het eigen vermogen van het Pensioenfonds en is 

maximaal gelijk aan de algemene prijsontwikkeling. 

 

2 Het bestuur van het Pensioenfonds hanteert bij zijn besluitvorming over de voorwaardelijke 

toeslagverlening een leidraad die wordt gepubliceerd op de website van het Pensioenfonds. Bij de 

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

door de toezichthouder gestelde eisen. Onderdeel van dit beleid is de bevoegdheid van het 

Pensioenfonds om extra toeslagen te verlenen.  

 

3 De werkgever heeft voor de voorwaardelijke toeslagverlening geen enkele verplichting 

tegenover het Pensioenfonds en/of de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden in de 

pensioenregeling. 

 

 

Paragraaf 7 – Financiering van de pensioenregeling 

Lid 3 onder a: percentage wijzigen in 23% 

 

Lid 4: datum wijzigen in 1 januari 2018. 

 
 

 



2. VARIABELE BELONING 

Met het vervallen van de variabele beloning van de buitendienst kent VIVAT geen variabele 

beloning meer die onder de cao valt. De cao dient daarop te worden aangepast. 

3. DIVERSEN 

Artikel 3, paragraaf 3, lid 7, vervangen door deze tekst: 

De arbeidsovereenkomst eindigt overigens: 

- Van rechtswege op de dag dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt; 

- van rechtswege bij het verstrijken van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd; 

- in geval van onmiddellijke beëindiging wegens een dringende reden; 

- bij ontbinding door de rechter; 

- door het overlijden van de werknemer;     

- bij beëindiging met wederzijds goedvinden. 

Artikel 4, paragraaf 2, lid 2, a tot en met d vervangen door de volgende tekst (de rest 

blijft ongewijzigd): 

a De werknemer dient ten minste 26 weken in dienst van de werkgever te zijn. 

b De werknemer mag een verzoek tot aanpassing van de omvang van de arbeidsduur  eenmaal per 

jaar indienen.   

c Het verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur moet  ten minste twee maanden voor de gewenste 

ingangsdatum bij de werkgever schriftelijk zijn ingediend. 

d Vervalt. 

 


