
Onderhandelingsresultaat CAO Delta Lloyd Groep 2012-2013 

 

Delta Lloyd Groep en de vakorganisaties CNV Dienstenbond, FNV Bondgenoten en De Unie hebben 

het volgende onderhandelresultaat bereikt over een nieuwe CAO.  

 

Looptijd 

De CAO loopt van 1 januari 2012 tot 1 januari 2014 

 

Salarisaanpassing 

De salarissen en salarisschalen worden per 1 juni 2012 verhoogd met 1,75% en per 1 januari 2013 

met 1,25%. 

 

Verstrekking tablet 

Om de (voorgenomen) invoering van Sterk Werk te stimuleren, zal Delta Lloyd de medewerkers 

een tablet (bv. een new Ipad 4G + Wifi, 16 GB of vergelijkbare tablet) verstrekken. Om dit te 

realiseren geeft Delta Lloyd alle actieve medewerkers die op de nog in overleg te bepalen 

peildatum in dienst zijn op basis van een arbeidsovereenkomst met Delta Lloyd Services B.V. en 

onder de werkingssfeer van de CAO vallen een bruto verstrekking van een tablet ter waarde van 

€650,- . Momenteel wordt onderzocht of er voordelen kunnen worden behaald op een lagere 

heffing van loonbelasting. De uitkomst hiervan en andere details van de regeling zullen naar 

verwachting begin juni bekend worden gemaakt. De inhouding van de loonheffing zal bij voorkeur 

plaatsvinden bij de salarisbetaling in november 2012 zodat deze kan worden verrekend met de 

uitkering van de 13e maand.  

Wanneer een medewerker echt geen gebruik wenst te maken van een tablet, dan geldt als 

alternatief dat de medewerker een eenmalige uitkering ontvangt van €325,- bruto.  

 Een medewerker die onder de non activiteitsregeling op basis van het Sociaal Plan valt, maakt 

geen aanspraak op een tablet of eenmalige vergoeding.  

  

Werktijden 

De gebruikelijke werktijden worden per 1 juni 2012 verruimd vastgesteld op maandag tot en met 

vrijdag tussen 7.00 uur en 21.00 uur. Dit betekent een verruiming van de gebruikelijke werktijden 

tussen 19.00 uur tot 21.00 uur. Tijdens deze verruimde gebruikelijke werktijden vervalt de 

vergoeding bij het werken buiten de gebruikelijke werktijden. Hoe zal worden omgegaan met de 

overgangsregeling voor Ohra (CAO bijlage 2 D) moet nog nader worden overeengekomen met de 

vakorganisaties. Gedurende het eerste jaar van de looptijd van de CAO kan een medewerker niet 

meer dan 2 avonden per week worden verplicht om tussen 19.00 en 21.00 uur te werken. Na dit 

eerste jaar vindt een evaluatie plaats ten aanzien van de beperking tot het werken van 2 avonden 

tussen 19.00 uur en 21.00 uur. De evaluatie vindt plaats met de vakbonden en de 

medezeggenschap.  

De beperking tot 2 avonden per week geldt uiteraard niet voor medewerkers die op basis van 

artikel 3.6 van de CAO al zijn aangesteld om uitsluitend te werken op uren die geheel of 

gedeeltelijk vallen buiten de gebruikelijke werktijden zoals die in de CAO 1 december 2010 – 1 

januari 2012 waren en niet voor medewerkers die onder de CAO 1 januari 2012 – 1 januari 2014 

worden aangenomen om uitsluitend te werken op uren die geheel of gedeeltelijk vallen tussen 

19.00 uur en 21.00 uur.  

Wanneer een afdeling/team een (nieuw) rooster vaststelt om individuele werktijd van medewerkers 

tussen 19.00 uur en 21.00 uur vast te leggen, dan zal dat in overleg met de Ondernemingsraad of 

onderdeelscommissie plaatsvinden conform artikel 27 WOR. 

 

Toetsing bij tijdelijke verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 

Een 2e tijdelijke verlenging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is met ingang van 1 

juni 2012 niet langer toegestaan indien sprake is van een vaste formatieplaats voor de betreffende 

functie binnen een bepaald team en geen voornemen om deze formatieplaats op korte termijn te 

laten verdwijnen én sprake is van een goede beoordeling (C of D). Een medewerker van wie het 

contract voor de 2e keer voor bepaalde tijd wordt verlengd, kan de beslissing daarover voorleggen 

aan een in te richten toetsingscommissie. Deze toetsingscommissie zal bestaan uit een 

afgevaardigd lid namens de vakorganisaties, een OR/OC lid, een afgevaardigde vanuit de business 

en een afgevaardigde vanuit HRM.   



Sociaal Plan 

Het Sociaal Plan 1 december 2010 – 1 januari 2012, waaronder de non activiteitsregeling, zal tot 1 

januari 2014 ongewijzigd worden gecontinueerd, met uitzondering van het moment waarop 

gekozen kan worden voor de non activiteitsregeling. Een medewerker aan wie na 1 juni 2012 de 

status van herplaatsingskandidaat is toegekend kan een keuze maken voor route A of route B. Als 

aan het einde van de herplaatsingstermijn op basis van route A geen andere interne of externe 

functie is verworven, dan kan de herplaatsingskandidaat die daarvoor in aanmerking komt kiezen 

voor de non activiteitsregeling in plaats van de op basis van route A geldende vergoeding.  

 

Wettelijke vakantie-uren 

De verjaringstermijn voor wettelijke vakantie-uren zal, in afwijking van de wettelijke regeling, niet 

6 maanden maar 2 jaar bedragen na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is 

ontstaan. 

 

Vitaliteitsregeling 

De werkgeversbijdrage levensloop zoals opgenomen in artikel 8.9 van de CAO wordt in 2012 

ongewijzigd voortgezet en kan in 2013 worden aangewend voor de vitaliteitsregeling.  

 

Employability 

De Persoonlijke ontwikkelscan, zoals opgenomen in artikel 7.3 van de CAO, kan tevens bij een van 

de vakbonden worden afgenomen, mits vooraf door Delta Lloyd is vastgesteld dat deze 

ontwikkelscan aan dezelfde kwaliteit en prijs voldoet als de door DL aangewezen leverancier.  

 

Mantelzorg 

De bestaande kort- en langdurende zorgverlofregelingen binnen Delta Lloyd kunnen eveneens 

gebruikt worden voor mantelzorg. Medewerkers die al mantelzorg verlenen of willen verlenen en 

daar vragen over hebben of problemen bij ondervinden, kunnen terecht bij de Sociaal Adviseur van 

Delta Lloyd. 

 

Opleidingsbudget 

Er wordt via Sterknet meer zichtbaarheid gegeven aan de mogelijkheden van aanwending van het 

opleidingsbudget. Daarnaast draagt Delta Lloyd er zorg voor dat de medewerker in staat wordt 

gesteld om voldoende inspanningen te kunnen verrichten om het WFT diploma te behalen.  

 

WIA 

De regeling omtrent de aanvulling op de WIA uitkering zal in de CAO tekst worden opgenomen in 

lijn met het eindbod CAO 2009. 

 

Representativiteit vakorganisaties 

Delta Lloyd is bereid mee te blijven werken aan de vergroting van de representativiteit van de 

vakorganisaties binnen Delta Lloyd. Zij zal dit onder andere doen door de afspraak met de 

vakorganisaties om de kosten van een proeflidmaatschap te vergoeden aan medewerkers die in 

dienst zullen treden te continueren gedurende de looptijd van de CAO.  

 

Wajongers 

Delta Lloyd blijft zich ook gedurende de looptijd van de CAO inzetten om in ieder geval 10 Wajong- 

gerechtigden een werkplek aan te bieden binnen Delta Lloyd Groep. Hiertoe heeft Delta Lloyd 

specifiek iemand aangesteld die zelf ook een Wajong-status heeft.  

 

Werkgeversbijdrage vakbondswerk 

De jaarlijkse werkgeversbijdrage voor vakbondswerk ad. 65.000 euro, zoals opgenomen in artikel 

12.6 van de CAO, zal worden geïndexeerd conform de door het AWVN gehanteerde indexatie van 

de werkgeversbijdrage.  

 

MVO 

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een bedrag beschikbaar 

gesteld van € 15.000 voor een in overleg met de vakorganisaties nader te bepalen project dat past 

binnen de doelstellingen van het MVO beleid van Delta Lloyd Groep.  


