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De ondergetekenden:

AEGON Nederland N.V.
gevestigd te Den Haag

en

CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp;
FNV Bondgenoten, gevestigd te Amsterdam;
De Unie, gevestigd te Culemborg;
Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen (BBV), gevestigd te Culemborg

verklaren dat zij met ingang van 1 juni 2010 de volgende collectieve arbeidsovereenkomst zijn aangegaan.

Verklaring
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Inleiding
Wat we kort geleden vanzelfsprekend vonden is dat tegenwoordig steeds minder. Op je 65e 
met pensioen is geen zekerheid meer. En ook op andere gebieden trekt de overheid zich 
terug. Meer dan een miljoen Nederlanders werken zelfstandig en wie dat niet doet werkt bijna 
nooit meer zijn hele leven bij dezelfde baas. 

Leuk of niet: het betekent dat niet alles meer vanzelf voor je geregeld is. We moeten meer dan 
ooit begrijpen van onze financiën en we hebben meer te kiezen bij het opbouwen van de   
zekerheid die we zelf, in onze eigen toekomst, nodig hebben. 

De AEGON visie is dat wij mensen willen helpen hun eigen financiële situatie te snappen 
zodat ze zélf kunnen bepalen wat ze nodig hebben aan verzekeringen, pensioen of spaar- en 
beleggingsrekeningen. Op die manier willen we ook met hen communiceren: eerlijk, duidelijk 
en begrijpelijk. Dat doen we bij AEGON door te luisteren naar en te leren van onze klanten. 
Wij willen geen geld verdienen aan ingewikkelde producten waaraan klanten geen behoefte 
hebben en waarvan ze niets begrijpen.

Zo willen we ook met elkaar omgaan binnen AEGON. Je werkt bij ons omdat je er wijzer van 
wordt, niet alleen in geld maar misschien vooral in de echte betekenis van het woord: wijzer, 
rijper, beter. We willen dat je als medewerker bewust kiest voor AEGON omdat jij je goed voelt 
bij AEGON’s visie. De manier waarop wij willen werken is anders dan bij veel anderen in de 
financiële sector: informeler, met meer ruimte voor zelfstandigheid en goede ideeën. We 
zoeken medewerkers die eerlijk, authentiek, een tikje eigenwijs zijn en met beide voeten op de 
grond staan. Maar vooral: gedreven om te zorgen voor groei. Persoonlijke groei van jezelf als 
medewerker. Groei van jouw omgeving. En groei van AEGON en onze klanten. 

Dat is ook één van de redenen waarom we een eigen CAO hebben. Een CAO waarin wordt 
uitgegaan van zelfstandige en zelfbewuste medewerkers die zelf keuzes kunnen maken over 
hun inkomen, hun balans tussen werk en vrije tijd en hun financiële zaken. En een CAO met 
goede mogelijkheden voor persoonlijke groei, zodat AEGON-medewerkers zich kunnen 
blijven ontwikkelen, plezier in hun werk blijven houden en gezond en inzetbaar blijven op de 
arbeidsmarkt. Want voor medewerkers is persoonlijke ontwikkeling de beste vorm van 
werkzekerheid. En voor AEGON geldt: als iedere medewerker zich een beetje ontwikkelt, dan 
zet AEGON als bedrijf een grote stap vooruit.

Zo willen we een bedrijf zijn waarin medewerkers met plezier verantwoordelijkheid nemen 
voor hun resultaten en hun bijdrage aan AEGON en voor hun persoonlijke groei. Daarbij hoort 
een eerlijk en transparant pakket van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor 
iedereen. Samen met de vakorganisaties probeert AEGON met deze cao medewerkers te 
faciliteren in dit groeiproces.
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1. Algemene bepalingen
1.1. Definities en afkortingen
In de AEGON CAO wordt verstaan onder:

a. AEGON
AEGON Nederland N.V.

b. AEGONNet
Het intranet van AEGON.

c. CAO
De collectieve arbeidsovereenkomst voor AEGON.

d. CAO-partijen
AEGON en de vakorganisaties.

e. Centrale Ondernemingsraad
De Centrale Ondernemingsraad (COR) van AEGON.

f. Directie
De directie van AEGON.

g. Flexbudget
Het deel van je inkomen dat kan worden gebruikt voor transacties in de Flexshop.

h. Flexshop
Een ‘virtuele winkel’ op AEGONNet waarin je je flexbudget kunt besteden aan arbeidsvoorwaardelijke producten.

i. IVA
De wettelijke regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten.

j. Kind
Je kind, pleeg-, stief- of adoptiekind, tenzij uit de tekst van de regeling blijkt dat een andere betekenis wordt bedoeld.

k. Maandsalaris
Je (bruto)salaris per maand, exclusief –flexbudget en eventuele andere toeslagen.

l. Manager
Je leidinggevende.

m. Medewerker
Iemand die een arbeidsovereenkomst heeft met AEGON en is ingedeeld in een van de salarisschalen 1 tot en met 12.

n. Medewerker AEGON Asset Management
Een medewerker die werkzaam is voor de business unit AEGON Asset Management en een arbeidsovereenkomst heeft met 
AEGON Nederland NV.

o. Medewerker AEGON Group
Een medewerker die werkzaamheden verricht in de organisatie en onder het gezag van de houdstermaatschappij van AEGON 
in Nederland. 

p. Partner
   Je echtgenoot of echtgenote.
   De persoon met wie je een geregistreerd partnerschap bent aangegaan.
   De ongehuwde persoon, geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn, met wie je een notarieel samenlevingscontract hebt 
afgesloten of met wie je aantoonbaar al vijf jaar of langer een gezamenlijke huishouding voert.
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q. Ruimte voor jezelf
Het gedeelte van AEGONNet met informatie over je arbeidsvoorwaarden.

r. Rolcluster
Een algemene beschrijving van functies met vergelijkbare doelen en resultaatgebieden.

s. Standaard arbeidsduur
Een arbeidsduur van gemiddeld 38 uur per week (1976 uur per jaar).

t. Targets
Doelstellingen.

u. Uurloon
Je vaste jaarsalaris op basis van een 38-urige werkweek, gedeeld door 1976.

v. Vakbondscontributie
De bijdrage die je betaalt voor je lidmaatschap van een vakorganisatie.

w. Vakorganisaties 
De werknemersorganisaties waarmee deze CAO is overeengekomen: CNV Dienstenbond, FNV Bondgenoten en De Unie/BBV.

x. Vast jaarsalaris
Je maandsalaris x twaalf.

y. Verlofuren
Het aantal uren op jaarbasis dat je kunt opnemen voor vakantie en dergelijke.

z. Werkgever
AEGON.

aa. WGA
De wettelijke regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten.

1.2. Werkingssfeer
Deze CAO is van toepassing op iedere medewerker van AEGON. De CAO is niet van toepassing op stagiairs.

Van de bepalingen van deze CAO kan in voor medewerkers gunstige zin worden afgeweken na overleg tussen AEGON en 
vakorganisaties. Dit overleg hoeft alleen plaats te vinden als de hier bedoelde afwijking van toepassing is op grote groepen 
medewerkers.

Uitzondering
Voor medewerkers van AEGON Group en AEGON Asset Management zijn de artikelen 3.2, 3.3, 3.5 en 3.6 en de bijlagen I, II, 
IV en V van deze CAO niet van toepassing. Deze uitzondering geldt voor AEGON Group uiterlijk tot 1 januari 2011 en voor 
AEGON Asset Management uiterlijk tot 1 april 2011. 

1.3. Looptijd
Deze CAO heeft een looptijd van achttien maanden: 1 juni 2010 tot en met 30 november 2011.

Als de overheid tijdens de looptijd maatregelen treft die de afspraken uit deze CAO doorkruisen, zullen CAO-partijen met 
elkaar in overleg treden over de noodzaak van tussentijdse aanpassing van de CAO.
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2.1. Indiensttreding en wijziging functie

Onbepaalde tijd
Als medewerker word je in het algemeen aangesteld op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Op de arbeidsovereenkomst van AEGON voor onbepaalde tijd is een opzegtermijn van twee maanden van toepassing, voor 
zowel de medewerker als AEGON.

Bij arbeidsovereenkomsten van vijf jaar of langer is de opzegtermijn voor AEGON minimaal gelijk aan de wettelijke 
opzegtermijn (zoals bedoeld in artikel 7:672, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek).

Bepaalde tijd
Is met jou een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afgesproken, dan is dit in beginsel voor een periode van maximaal één 
jaar.

Als een tussentijds opzegbeding in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is opgenomen, geldt een opzegtermijn van één 
maand, voor zowel de medewerker als AEGON.

Wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt zoals is afgesproken, is vooraf geen opzegging nodig.

Schriftelijke bevestiging
Je ontvangt van AEGON een schriftelijke bevestiging van je indiensttreding. Hierin staat onder meer vermeld:
   dat de AEGON CAO van toepassing is;
   de datum van je aanstelling en indiensttreding;
   de duur van je proeftijd;
   of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd en in het laatste geval de duur van de 
arbeidsovereenkomst;

   je functie, je rolcluster en het functieniveau waarop je bent ingedeeld;
   je salaris en salarisschaal.

Let op!
Bij indiensttreding - of als je al in dienst bent binnen een maand na inwerkingtreding van deze CAO – ontvang je een 
exemplaar van de CAO en een overzicht van bestaande interne regelingen die op jou van toepassing zijn. Dit kan zowel 
schriftelijk als digitaal (bijvoorbeeld via e-mail of AEGONNet) zijn.

2.2. Schorsing
AEGON kan een medewerker schorsen, bij een vermoeden van een ernstig vergrijp.

Aanleiding
Je kunt alleen worden geschorst als het vermoeden bestaat van een zodanig ernstig vergrijp, dat dit na onderzoek zou kunnen 
leiden tot ontslag op staande voet zoals bedoeld in artikel 7:678 van het Burgerlijk Wetboek.

Duur
De periode van schorsing zal niet langer duren dan noodzakelijk. AEGON zal er alles aan doen om het nader onderzoek en 
daarmee de periode van schorsing zo kort mogelijk te houden. Tijdens die periode wordt je salaris gewoon doorbetaald.

Let op!
Als het vermoeden dat tot de schorsing heeft geleid onjuist blijkt te zijn, zal AEGON zorgen voor mondeling én schriftelijk 
eerherstel. De inhoud van de boodschap en de manier waarop deze wordt verspreid, wordt in overleg met jou bepaald. 
Iedereen die van de schorsing op de hoogte kan zijn, moet van dit eerherstel kennis kunnen nemen.

2. Mijn werk
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2.3. Recht op inzage in je personeelsdossier
Als medewerker heb je recht op inzage in je personeelsdossier, zoals geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

2.4. Gewetensbezwaren
AEGON kan je vrijstellen van werkzaamheden, als je gewetensbezwaren hebt.

Verzoek tot vrijstelling
Als je gewetensbezwaren hebt tegen het verrichten van bepaalde werkzaamheden, kun je via je manager een verzoek tot 
vrijstelling indienen. In dat verzoek moet je duidelijk vermelden om welke werkzaamheden het gaat en waarom je bezwaren 
hebt tegen het verrichten van die werkzaamheden.

Let op!
AEGON neemt bij de behandeling van je verzoek de uitgangspunten van de Stichting van de Arbeid in acht, zoals verwoord in de 
‘Nota over gewetensbezwaren in arbeidsrelaties; een leidraad voor ondernemingen’ d.d. 4 juli 1990 (publicatienummer 3/90).

2.5. Gelijke behandeling van medewerkers
AEGON biedt haar medewerkers gelijke kansen, ongeacht leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, levens- of 
geloofsovertuiging, huidskleur, ras of etnische afkomst, nationaliteit of politieke keuze.

2.6. Positie sollicitant
Een sollicitant die op verzoek van AEGON deelneemt aan een assessment, wordt geïnformeerd over het uitgebrachte advies 
voordat dit aan AEGON bekend wordt gemaakt. De sollicitant heeft het recht zich naar aanleiding van het advies als sollicitant 
terug te trekken en daarmee verzending van het advies aan AEGON tegen te houden.

Let op!
AEGON neemt bij sollicitanten de Aanbeveling werving en selectie in acht, uitgegeven door de Stichting van de Arbeid d.d. 
23 oktober 2006.

2.7. Lidmaatschap van een vakorganisatie
Als medewerker kun je lid worden van een vakorganisatie en een bestuurlijke of vertegenwoordigende functie uitoefenen. 
Hiervoor gelden onderstaande bepalingen.

Vakbondswerk
Als je een bestuurlijke of vertegenwoordigende functie uitoefent voor de vakorganisatie waarvan je lid bent en dat schriftelijk 
aan AEGON bekend is gemaakt, dan zorgt AEGON ervoor dat je als gevolg daarvan niet in je positie als medewerker wordt 
geschaad.
De wederzijdse naleving van de rechten en verplichtingen in je arbeidsovereenkomst zullen niet worden beïnvloed door je 
functioneren als vertegenwoordiger van een vakorganisatie.

Vakbondscontributie
Waar mogelijk zal AEGON meewerken aan het fiscaal vriendelijk afdragen van je vakbondscontributie. Dit kun je doen via de 
Flexshop.
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2.8. Afspraken tussen AEGON en vakorganisaties
De vakorganisaties sluiten namens hun leden onder andere de CAO af met AEGON.

Faciliteiten
De vakorganisaties kunnen gebruikmaken van de volgende faciliteiten binnen AEGON:
  Publicatiemogelijkheden (schriftelijk of via AEGONNet), bijvoorbeeld voor:

 -  Het doen van mededelingen van zakelijke en informatieve aard over AEGON.
 -  Het bekendmaken van de namen van vertegenwoordigers of contactpersonen van de vakorganisaties.
 -  Het aankondigen van vergaderingen van de vakorganisaties en/of het publiceren van beknopte verslagen van deze 

vergaderingen.
 -  De kandidaatstelling van leden voor een van de ondernemingsraden.
 AEGON ontvangt vooraf een exemplaar van de te publiceren berichten en mededelingen.
  Vergaderruimte bij AEGON voor het overleg met kaderleden en/of bij AEGON werkzame leden van de vakorganisatie.

Beroepscommissie Indelingssystematiek AEGON (BIA)
De kosten voor de werkzaamheden van de vertegenwoordigers van vakorganisaties voor de BIA, zullen door AEGON worden 
vergoed aan de betreffende vakorganisaties.

Werkgeversbijdrage aan vakorganisaties
AEGON levert als werkgever jaarlijks een bijdrage aan het werk van de vakorganisaties ter hoogte van een bedrag van de helft 
van de AWVN-norm (Algemene Werkgeversvereniging Nederland) per medewerker. De peildatum hiervoor is 31 maart. 
Hierop wordt de bijdrage die AEGON al via het Verbond van Verzekeraars aan het werk van de vakorganisaties levert, in 
mindering gebracht.

Internationale solidariteit
AEGON betaalt in 2010 en 2011 een bedrag van € 3.000 aan de vakorganisaties, ter besteding aan een project in het kader 
van internationale solidariteit.
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3.1. Collectieve salarisaanpassing
CAO-verhoging
Per 1 juni 2010 vindt een collectieve salarisverhoging plaats van 1% van de op 31 mei 2010 geldende maandsalaris en op de 
salarisschalen.

Per 1 juni 2011 vindt een collectieve salarisverhoging plaats van 0,5% van het op 31 mei 2011 geldende salaris en op de 
salarisschalen. 

3.2. Functiewaardering
Indeling in rolcluster en niveau
AEGON gebruikt het systeem van functiewaardering van adviesbureau Hay Group om de zwaarte van je functie te bepalen. 
Hierbij worden functies ingedeeld in zogenaamde rolclusters.

Binnen elk rolcluster worden drie tot zes functieniveaus onderscheiden. Bij elk functieniveau hoort een salarisschaal.

Je functie wordt ingedeeld aan de hand van de beschrijving van het rolcluster en de niveaubepalende factoren die gelden voor 
jouw functie.

Overleg, bezwaar en beroep
Als je het niet eens bent met de indeling van je functie of rolcluster, dan bespreek je dat in eerste instantie met je manager.
Als dat niet leidt tot een bevredigend resultaat, dan kun je bezwaar aantekenen bij de interne bezwarencommissie 
indelingssystematiek.
Als je door de bezwarencommissie niet in het gelijk wordt gesteld, kun je vervolgens in beroep gaan bij de externe 
beroepscommissie indelingssystematiek, waarin zowel AEGON als de vakorganisaties vertegenwoordigd zijn.

Let op!
De reglementen van de bezwarencommissie en de beroepscommissie vind je in bijlage IV en V.

3.3. Salarissystematiek
Aan ieder functieniveau is een salarisschaal verbonden. Je wordt ingeschaald in de salarisschaal die voor jouw functie geldt.

De hoogte van je salaris en de ontwikkeling daarvan hangt af van: 
1. de inhoud en zwaarte van je functie;
2. de manier waarop je je functie uitoefent;
3. de resultaten die je behaalt op je gemaakte werkafspraken; en 
4. de mate waarin je je ontwikkelt in je functie.

Indeling in een salarisschaal
Bij indiensttreding word je ingedeeld in de salarisschaal die hoort bij jouw functie. Hierbij is elke positie tussen het minimum en 
het maximum van de schaal mogelijk.

Salarisschalen
De salarisschalen per 1 juni 2010 en 1 juni 2011 zijn opgenomen in bijlage I.

   Het maximum is voor elke schaal 100%.
   Het uitloopmaximum ligt voor elke schaal op 110%. Dit maximum kun je alleen bereiken bij een beoordeling ‘uitmuntend’.
   Het minimum is afgeleid van het maximum en verschilt per schaal:

 - 80% voor de schalen 1 t/m 4;
 - 75% voor de schalen 5 en 6;
 - 65% voor de schalen 7 en hoger.

3. Mijn inkomen



12

Salarisverhoging
Je krijgt elk jaar op 1 april een salarisverhoging die afhankelijk is van je functioneren, volgens onderstaande tabel. Je 
salarisverhoging wordt berekend over het maximum van de salarisschaal behorend bij je functie.

In de volgende situaties ontvang je geen salarisverhoging:
   bij een beoordeling ‘slecht’;
   als je het maximum van de geldende salarisschaal hebt bereikt (tenzij je beoordeling ‘uitmuntend’ is);
   als je in dienst bent getreden op of na 1 oktober van het voorgaande jaar.

Vaststelling budget
AEGON bepaalt jaarlijks, voorafgaand aan de beoordelingsronde, het budget voor de beoordelingsverhogingen. Dit budget 
wordt berekend door uit te gaan van de normtabel voor de beoordelingsronde.

Normtabel

Beoordeling Uitmuntend Zeer goed Goed Redelijk Slecht

Verhogingspercentage 5% 3,5% 2,25% 1% 0%

Als de directie van AEGON Nederland vindt dat er moet worden afgeweken van het berekende budget, dan wordt hierover een 
adviesaanvraag bij de Centrale Ondernemingsraad ingediend.

Vaststelling beoordelingsverhogingen
Als de werkelijke verdeling van de beoordelingen afwijkt van de normtabel, dan worden de individuele 
beoordelingsverhogingen evenredig aangepast.

Individuele afwijkingsmogelijkheid
   In de kalibreersessies die worden gehouden bij de beoordelingsronde (met andere managers binnen de unit en HR advies), 
is het mogelijk om in individuele gevallen van de normverhogingen af te wijken, naar boven of naar beneden. AEGON zal 
voorafgaand aan de beoordelingsronde over 2010 bij vakorganisaties en de COR aangeven wat redenen voor individuele 
afwijkingen kunnen zijn.

   De manager maakt deze afwijking, schriftelijk en met redenen omkleed, kenbaar aan de betreffende medewerker en licht 
deze in het beoordelingsgesprek toe. De medewerker kan eventueel hiertegen in beroep te gaan.

Deze wijziging geldt voor de komende CAO-periode. Als de vakorganisaties vanuit AEGON zwaarwegende en substantiële 
bezwaren vernemen over de afwijkingen, kunnen zij aangeven dat de methode uit de eerste AEGON-CAO voor de volgende 
beoordelingsronde zal worden gehanteerd.

Doorgroei bij uitstekend functioneren
Als je langer dan één jaar in dienst bent en uitstekend functioneert, kun je tot maximaal 10% boven het maximum van de 
salarisschaal doorgroeien. Met uitstekend functioneren wordt bedoeld dat je een beoordeling ‘uitmuntend’ hebt gekregen.

Zodra je het 100%-niveau hebt bereikt of overschreden, is de doorgroei bij beoordeling ‘uitmuntend’ maximaal 2,5% per jaar.

Promotie
Van een promotie is sprake als je een andere functie gaat vervullen, die is ingedeeld in een hogere salarisschaal. Een 
promotie vindt doorgaans gelijktijdig met de beoordelingsronde per 1 april plaats.
Bij een promotie gelijktijdig met je beoordeling ontvang je het verhogingspercentage dat van toepassing is bij de beoordeling in 
je oude schaal, plus een promotieverhoging van 2% (berekend over het maximum van je oude schaal).
Als je promotie plaatsvindt op een ander moment dan bij de beoordelingsronde, dan is de promotieverhoging 2% (berekend 
over het maximum van je oude schaal).
Daarna word je ingedeeld in de nieuwe salarisschaal die hoort bij je nieuwe functie. Je nieuwe salaris is altijd minimaal gelijk 
aan het minimum van je nieuwe salarisschaal.
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Aanloopschaal
Je kunt tijdelijk, voor maximaal twee jaar, één salarisschaal lager worden ingedeeld. Dit kan als je nog niet aan alle functie-
eisen voldoet of over onvoldoende relevante kennis of werkervaring beschikt, waardoor je de functie nog niet volledig kan 
vervullen (bijvoorbeeld starters op HBO- WO-niveau). In de HR-cyclus maak je hierover met je manager werk-, ontwikkel- en 
opleidingsafspraken. 

Trainees
Als je specifiek wordt aangenomen in een traineeprogramma, dan gelden aparte aanvangssalarissen en salarisverhogingen. 
De hoogte en omvang hiervan worden door AEGON vastgesteld. Na afloop van het traineeprogramma (doorgaans maximaal 
twee jaar) word je ingeschaald in de salarisschaal die hoort bij je definitieve functie.

3.4. Vakantietoeslag en dertiende maand
De vakantietoeslag en de dertiende maand worden maandelijks, tenzij je een andere keuze in de Flexshop hebt gemaakt, voor 
een twaalfde deel uitbetaald, als onderdeel van het flexbudget.

3.5. Variabele beloning
In sommige functies kun je in aanmerking komen voor een vorm van variabele beloning, STIP (Short Term Incentive Plan) 
genaamd. Hiermee wil AEGON de resultaatgerichtheid van medewerkers bevorderen.

Doelgroep
De directie of het managementteam (MT) van een bedrijfsonderdeel bepaalt welke medewerkers in aanmerking komen voor 
een STIP-regeling. Het betreft alleen groepen medewerkers of individuen die in hun functie in staat zijn de resultaten in 
overwegende mate te beïnvloeden. Het MT zal de ondernemingsraad van het bedrijfsonderdeel vooraf informeren aan welke 
medewerkers een STIP-regeling is toegekend. 

Targets
Als aan jou een STIP-regeling is toegekend, overleg je met je manager over de targets. Dit zijn er altijd vier. Je manager stelt 
de targets definitief vast. 
 
De targets:
   sluiten aan bij de doelen uit het bedrijfsplan;
   hebben zoveel mogelijk een kwantitatief karakter;
   zijn specifiek en meetbaar;
   zijn voorzien van meetpunten;
   worden niet bijgesteld door gewijzigde externe omstandigheden;
   gelden voor één kalenderjaar.

 
De inhoud van de targets wordt vastgesteld op basis van het bedrijfsplan en het budget. De targets worden naar belangrijkheid 
gerangschikt met verschillende wegingsfactoren, te weten 3, 4, 6 en 7. 

STIP-uitkering
Na afloop van het jaar stelt je manager per target vast, in hoeverre je elk target hebt behaald. De hoogte van je STIP-uitkering 
wordt berekend volgens onderstaande scoretabel:

Target Weging Overtroffen Behaald Niet Behaald Overtroffen Behaald Niet Behaald

1 7x 5 3 1 35 21 7

2 6x 5 3 1 30 18 6

3 4x 5 3 1 20 12 4

4 3x 5 3 1 15 9 3

100 60 20

Als je alle targets hebt behaald, resulteert dit in een score van 60 punten. Maximaal haalbaar is een score van 100 punten. Je 
hebt alleen recht op een STIP-uitkering bij een score van meer dan 20 punten. Het totaal aantal behaalde punten wordt 
gedeeld door 100 en vervolgens vermenigvuldigd met de maximumscore die hoort bij je salarisschaal. 
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Voor de hoogte van je STIP geldt de onderstaande uitkeringstabel.

Maximumscores

Schaal Verkoopfuncties Overige functies

t/m 8 16% 16%

9 18% 18%

10 20% 20%

11 27% 22%

12 37% 26%

Voorbeeld
Als je in salarisschaal 9 zit en je target 1 overtreft, target 2 en 3 behaalt en target 4 niet behaalt, kom je uit op 35 + 18 + 12 + 3 
punten = 68 punten. De maximaal te behalen bonus voor salarisschaal 9 is 18% van je jaarsalaris. Je ontvangt dan een 
variabele beloning van 68/100 x 18% = 12,24% van je vaste jaarsalaris.

Overige bepalingen
   Vanaf 2011 ontvang je je STIP-uitkering jaarlijks in april.
   Als grondslag voor de berekening van je STIP-uitkering geldt je vaste jaarsalaris  van december van het voorafgaande jaar.
   Er wordt geen rekening gehouden met afwezigheid door ziekte. Ook in die situatie wordt na afloop van het jaar bezien in 
hoeverre je je targets hebt gehaald.

   Over het jaar waarin je arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, krijg je geen STIP uitgekeerd (ook niet naar evenredigheid). 
   Als je arbeidsovereenkomst eindigt in het eerste kwartaal van het jaar volgend op het jaar waarover een STIP-regeling was 
toegekend, dan wordt deze wél uitgekeerd.

   Bij indiensttreding in de loop van het jaar, bij het aanvaarden van een nieuwe functie binnen AEGON of in niet aan jou toe te 
rekenen omstandigheden (bijvoorbeeld bij beëindiging van het bedrijf of een onderdeel daarvan) vindt de uitkering naar 
evenredigheid plaats.

3.6. Variabele Arbeidsmarkttoeslag (VAT)
Bij schaarste op de arbeidsmarkt voor groepen van functies, kan AEGON tijdelijk een variabele arbeidsmarkttoeslag 
vaststellen. De directie besluit tot invoering op voorstel van Personeelszaken Nederland (PN).

Voorwaarden
Als AEGON besluit om een VAT toe te kennen dan geldt het volgende:
   de hoogte van de VAT is een percentage van je maandsalaris;
   de VAT geldt niet als grondslag voor je flexbudget of je pensioenopbouw;
   je ontvangt de VAT voor een periode van twee jaar;
   daarna kan AEGON je opnieuw een VAT toekennen voor een periode van twee jaar.

3.7. Remuneratiecommissie PN-COR
In de Remuneratiecommissie PN – COR bespreken vertegenwoordigers van Personeelszaken Nederland en van de COR 
onder andere de volgende beloningsonderwerpen:
   doelgroepen STIP;
   toepassing VAT;
   aanvangssalarissen trainees.
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4.1. Arbeidsduur 
De jaarlijkse arbeidsduur is 1976 uur. Dit staat gelijk aan een gemiddeld 38-urige werkweek.

104 uur meer of minder werken
Je kunt kiezen op jaarbasis 104 uren meer dan wel minder te werken dan de overeengekomen arbeidsduur. Dat heeft 
gevolgen voor de volgende arbeidsduurgerelateerde arbeidsvoorwaarden:
   salaris;
   pensioenopbouw;
   verlofuren;
   flexbudget.

Overige AEGON-regelingen worden niet aangepast aan je gewijzigde arbeidsduur.

104 uur extra minder werken
In het jaar dat je 59 jaar wordt, kun je met AEGON afspreken om op jaarbasis 104 uren extra minder te werken. Dit heeft 
gevolgen voor de hierboven (bij ‘104 uur meer of minder werken’) genoemde arbeidsduurgerelateerde arbeidsvoorwaarden. 
Overige AEGON-regelingen worden niet aangepast aan je gewijzigde arbeidsduur.

Opbouw compensatieverlof
AEGON kent een standaard arbeidspatroon van 40 uur per week. Je spaart daarmee 2 uur per week voor 104 uur 
compensatieverlof op jaarbasis.

Deeltijdwerk
Ook kun je ervoor kiezen in deeltijd te gaan werken. Dit heeft gevolgen voor je arbeidsduurgerelateerde arbeidsvoorwaarden. 
Op een verzoek in deeltijd te gaan werken of je al bestaande deeltijd arbeidsduur te wijzigen, is de Wet aanpassing 
arbeidsduur van toepassing.

4.2. Arbeidsduur oudere medewerkers
Heb je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan heb je recht op de volgende arbeidsduurvermindering:
   in het jaar waarin je de 60-jarige leeftijd bereikt: 2 uur per week
   in het jaar waarin je de 61-jarige leeftijd bereikt: 3 uur per week
   vanaf het jaar waarin je de 62-jarige leeftijd bereikt: 4 uur per week

Bovenstaande arbeidsduurvermindering is van toepassing bij een arbeidsduur van 1976 uur per jaar. Werk je in deeltijd, dan 
heb je recht op arbeidsduurvermindering naar evenredigheid.

Je kunt de arbeidsduurvermindering opnemen in uren per dag of per week. Je maakt hierover afspraken met je manager. In 
incidentele gevallen kun je, in overleg met je manager en als de bedrijfsomstandigheden dit toelaten, de 
arbeidsduurvermindering op een andere manier opnemen.

De arbeidsduurvermindering leidt in principe niet tot aantasting van je functieniveau.

Let op!
Tijdens (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en tijdens vakanties, heb je geen aanspraak op deze arbeidsduurvermindering. 

Afspraken tussen CAO-partijen

AEGON is van opvatting dat de regeling Arbeidsduur oudere medewerkers niet meer past in een modern personeelsbeleid. 
Daarnaast is het, in het kader van een levensfasebewust personeelsbeleid, niet alleen de oudere medewerker die soms 
ontzien moet worden, als het gaat om het inzetbaar houden van medewerkers, het combineren van werk en privé en plezier 
houden in het werk. Ook jongere medewerkers (bijvoorbeeld jonge ouders, mantelzorgers, e.d.) kunnen op bepaalde 
momenten meer behoefte aan vrije tijd hebben.

Partijen hebben de intentie de arbeidsduurverkorting voor oudere medewerkers in een volgende CAO af te schaffen. Tijdens 
de looptijd van deze CAO zal overleg worden gevoerd over compenserende maatregelen – bijvoorbeeld verruiming van 
diverse vormen van buitengewoon verlof - en overgangsmaatregelen voor medewerkers die al gebruik maken van deze 
regeling danwel er op korte termijn gebruik van zouden kunnen maken.

4. Mijn tijd
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4.3. Arbeidstijden
AEGON gaat flexibel om met arbeidstijden. Je maakt hierover afspraken met je manager.

Arbeidstijdenkaders
   Het normale arbeidstijdenkader is:

 - maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur
   Het verlengde arbeidstijdenkader is:

 - maandag tot en met vrijdag tussen 19.00 uur en 21.00 uur
 - zaterdag tussen 08.00 uur en 17.00 uur

AEGON kan, binnen de wettelijke mogelijkheden en na instemming van de ondernemingsraad, andere arbeidstijdenkaders 
vaststellen. De individuele arbeidstijden of de afgesproken arbeidstijden voor groepen medewerkers worden vastgelegd in een 
rooster.

Werk je in deeltijd, dan gelden de arbeidstijden die je met je manager hebt afgesproken. De afgesproken arbeidstijden worden 
vastgelegd in een rooster.

Werken tijdens het verlengde arbeidstijdenkader
Bij inroostering van te verrichten werkzaamheden tijdens het verlengde arbeidstijdenkader, wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met je eventuele zorgtaken.

Tenzij je speciaal bent aangenomen voor het verrichten van werkzaamheden tijdens het verlengde arbeidskader, kun je in een 
periode van drie weken op maximaal zes avonden na 19.00 uur en één zaterdag worden ingeroosterd.

4.4. Overwerk
Overwerk is werk dat je op verzoek van AEGON verricht buiten de voor jou geldende arbeidstijden. AEGON probeert 
overwerken zoveel mogelijk te beperken.

Werk dat nodig is voor het afmaken van je gewone dagtaak en een duur van ongeveer een half uur niet te boven gaat, wordt 
niet als overwerk beschouwd. Als die werkzaamheden meer dan een half uur duren, dan wordt ook het eerste half uur als 
overwerk beschouwd.

AEGON kan je – in het kader van het bedrijfsbelang - verplichten overwerk te verrichten, echter tot maximaal zes uur per week, 
respectievelijk 30 uur per kwartaal. Bij het opleggen van de verplichting tot het verrichten van overwerk wordt rekening 
gehouden met je eventuele zorgtaken.

Als je 50 jaar of ouder bent, dan word je bij het opleggen van de verplichting tot het verrichten van overwerk zoveel mogelijk 
ontzien. Ben je 55 jaar of ouder, dan verplicht AEGON je nooit tot overwerk.

Uitzondering
Heb je een mobiele functie (accountmanager, schade-expert, chauffeur e.d.), dan gelden de regels met betrekking tot 
overwerk niet. AEGON kan de vergoeding van overwerk bij mobiele functies op een andere manier regelen.

Overwerkvergoeding
De overwerkvergoeding geldt alleen als je functie in schaal 1 tot en met 7 is ingedeeld:
   in schaal 6 of 7 ontvang je een overwerkvergoeding tegen je geldende uurloon;
   in schaal 1 tot en met 5 ontvang je een overwerkvergoeding volgens onderstaande regels.

Maandag tot en met vrijdag
Je overwerkvergoeding bedraagt:
   binnen het normale arbeidstijdenkader: je geldende uurloon plus 25%.
   binnen het verlengde arbeidstijdenkader: je geldende uurloon plus 40%.
   buiten het normale of verlengde arbeidstijdenkader: je geldende uurloon plus 50%.

Zaterdag
Je overwerkvergoeding bedraagt:
   binnen het verlengde arbeidstijdenkader: je geldende uurloon plus 60%.
   tussen 00.00 uur en 08.00 uur en de uren na 17.00 uur: je geldende uurloon plus 100%.
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Zon- en feestdagen
Je overwerkvergoeding bedraagt je geldende uurloon plus 100%.

Omdat de CAO voor het Verzekeringsbedrijf in het verleden een andere uurloonbepaling kende, wordt het hierboven bedoelde 
uurloon verhoogd met 12%.

Let op!
In overleg met je manager kun je, tenzij bijzondere bedrijfsomstandigheden dit verhinderen, besluiten je overwerkuren niet uit 
te laten betalen, maar in plaats daarvan vrije tijd op te nemen. In dat geval is de overwerkvergoeding niet van toepassing. 
Deze vrije tijd moet je wel voor het einde van het daaropvolgende kwartaal hebben opgenomen.

4.5. Verlof
Basis verlofrechten
Je hebt een basis verlofrecht van 160 uur op basis van een gemiddeld 38-urige werkweek. 

Bij een arbeidsduurkeuze van 36 of 40 uur, of als je in deeltijd werkt, worden je verlofrechten evenredig naar beneden of boven 
bijgesteld.

Je kunt je basis verlofuren niet verkopen. Basis verlofuren die je niet opneemt, kunnen worden meegenomen naar het 
volgende kalenderjaar. De verlofuren verjaren vijf jaar na de laatste dag van het jaar waarin je deze uren hebt gekregen.

Compensatieverlof
Als je in het standaard arbeidspatroon van 40 uur werkt, bij een gemiddelde arbeidsduur van 38 uur per week, dan heb je 
naast het basis verlofrecht recht op 104 verlofuren per jaar extra. We noemen dit compensatieverlof. Deze verlofuren worden 
opgeteld bij je basis verlofrechten.

Opnemen verlof
Je basis verlofrechten, je eventuele compensatieverlof en eventueel gekochte verlofuren vind je terug in het 
verlofregistratiesysteem. Via dit systeem kun je verlof aanvragen bij je manager.

Per jaar heb je één keer het recht om minimaal drie aaneengesloten weken verlof op te nemen.

Regels bij ziekte
Als je langer dan zes maanden volledig ziek bent, dan bouw je alleen verlof op over de laatste zes maanden van je 
ziekteperiode.

Let op!
Als je in de loop van het jaar in of uit dienst treedt, dan heb je recht op een evenredig deel van de verlofrechten.

Je verlofrechten worden afgerond op een half uur.

Afspraken tussen CAO-partijen

Verruiming bandbreedtes kopen verlof
Door de overgang naar de AEGON CAO zijn de bandbreedtes om verlofuren te kopen verruimd. Mocht dit leiden tot 
knelpunten in de organisatie of in de bereikbaarheid voor de klant, dan zullen partijen aanvullende afspraken maken over de 
bandbreedtes voor het aankopen van verlof.

Garantie opnemen verlof
Het opnemen van verlof is onderwerp van gesprek tussen de manager en de medewerker. Vanaf 2010 monitoren de CAO-
partijen jaarlijks hoe het gemiddelde aantal opgenomen verlofdagen zich ontwikkelt. Als de indruk bestaat dat er beduidend 
minder verlof wordt opgenomen ten opzichte van eerdere jaren, zullen partijen aanvullende afspraken maken.



18

4.6. Feestdagen
Bij AEGON gelden de volgende dagen als feestdagen:
   Nieuwjaarsdag
   Tweede paasdag
   Hemelvaartsdag
   Tweede pinksterdag
   Eerste en tweede kerstdag
   Koninginnedag
   5 mei om de vijf jaar (vanaf 2010)

Goede Vrijdag
Met ingang van 2010 vervalt Goede Vrijdag als feestdag, maar als je om principiële redenen verlof wilt opnemen op Goede 
Vrijdag, dan zal dit altijd worden toegekend.

Religieuze feestdagen
Als je behoort tot een erkende niet-christelijke religieuze gemeenschap, kun je op voor die religie geldende feestdagen verlof 
opnemen, tot een maximum van drie dagen per kalenderjaar.

4.7. Verlof voor zorgtaken
Als in dit artikel niet uitdrukkelijk anders is vermeld, gelden de bepalingen uit de Wet arbeid en zorg.

Onder verlof voor zorgtaken worden de volgende verlofsoorten verstaan:
   zwangerschaps- en bevallingsverlof;
   adoptieverlof;
   kraamverlof;
   calamiteitenverlof;
   ouderschapsverlof;
   kortdurend zorgverlof;
   langdurend zorgverlof.

Afwijkingen van de Wet arbeid en zorg
Zwangerschaps- en bevallingsverlof
De grondslag voor je uitkering tijdens een periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof is het vaste jaarsalaris. Je 
flexbudget wordt niet verlaagd.

Adoptieverlof
De grondslag voor je uitkering tijdens een periode van adoptieverlof, is het vaste jaarsalaris. Je flexbudget wordt niet verlaagd.

Kraamverlof
Als je gebruik maakt van het wettelijk kraamverlof, dan worden die verlofuren in mindering gebracht op je verlofrechten.

Calamiteitenverlof
Als je gebruik maakt van het wettelijk calamiteitenverlof, dan worden die verlofuren in mindering gebracht op je verlofrechten. 
In voorkomende gevallen kun je verzoeken om doorbetaald calamiteitenverlof. Het is ter beoordeling van de werkgever of er 
sprake is van een calamiteit en wat de duur is van het daarvoor benodigde verlof.

Ouderschapsverlof
Bij AEGON kun je aanspraak maken op 26 weken ouderschapsverlof. In afwijking van de wettelijke regeling mag je – in 
overleg met je manager – dit verlof spreiden over een langere periode dan 12 maanden, waarbij 4 uur per week het minimum 
is.  Ook mag je – in overleg met manager - je ouderschapsverlof in voltijd opnemen. Je ouderschapsverlof, of een wijziging van 
het aantal uren tijdens je verlofperiode, gaat altijd in op de eerste van de maand.
Als je gebruik maakt van ouderschapsverlof, dan heb je na beëindiging ervan recht op terugkeer in je oude functie, op basis 
van de oorspronkelijke overeengekomen arbeidsduur.
Tijdens je ouderschapsverlof blijf je deelnemer in de pensioenregeling en blijf je deelnemen in de personeelsregelingen alsof 
je arbeidsduur niet is gewijzigd.

Kortdurend zorgverlof
Tijdens een periode van kortdurend zorgverlof wordt 70% van je salaris vergoed. Je  flexbudget wordt hierdoor niet verlaagd.
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Langdurend zorgverlof
Je kunt gedurende een periode van maximaal zes maanden onbetaald verlof opnemen om een ernstig zieke partner, kind of 
(pleeg)ouder te kunnen verzorgen. Je moet dan wel minimaal 20 uur per week in je huidige functie blijven werken, tenzij je in 
onderling overleg anders overeenkomt.
Tijdens je zorgverlof blijf je deelnemer in je pensioenregeling op basis van de pensioengrondslag onmiddellijk voorafgaand 
aan je zorgverlof.

Bevalling partner
Bij bevalling van je partner, mag je verlof opnemen. Die verlofuren worden in mindering gebracht op je verlofrechten.

4.8. Buitengewoon verlof
Je kunt buitengewoon verlof opnemen, met behoud van salaris, in de volgende gevallen:
a. Bij overlijden van je partner of een inwonend kind zonder partner: twee kalenderweken.
b.  Bij overlijden van je (schoon)ouder(s) of een kind niet vallend onder sub a.: één dag en bovendien voor bijwoning van de 

begrafenis/crematie een tweede dag. 
Als je bent aangewezen de begrafenis/crematie te regelen: één dag of de tijd die daarvoor nodig is, met een maximum van 
vijf dagen.

c. Bij je verhuizing: twee dagen, of, als je verhuist op verzoek van AEGON: drie dagen.

Voor onderstaande verlofvormen geldt dat je dit alleen kunt opnemen als de werkzaamheden dit toelaten en het verlof tijdig is 
aangevraagd:
d.  Voor het bijwonen van vergaderingen van vakorganisaties, mits je deel uitmaakt van besturende colleges of afgevaardigde 

bent van een onderdeel van die vakorganisatie: maximaal tien dagen per kalenderjaar (eventueel in dagdelen op te 
nemen).

e.  Voor het volgen van door of namens de vakorganisaties georganiseerde cursussen, mits dit voor AEGON van direct belang 
is: maximaal zes dagen per kalenderjaar (eventueel in dagdelen op te nemen).

f.  Voor vergaderingen uit hoofde van je lidmaatschap van colleges van openbaar bestuur: het maximaal aantal dagen is ter 
beoordeling van de directie.

Aanvragen
Je vraagt buitengewoon verlof aan via het verlofsysteem. Je manager moet je verlofaanvraag goedkeuren.

Let op!
Werk je in deeltijd, dan gelden de mogelijkheden van buitengewoon verlof voor zover deze binnen je werktijdenschema vallen.

4.9. Verlof in verband met aanstaande pensionering
In het jaar voorafgaand aan het jaar van je pensionering, mag je vijf dagen extra verlof opnemen (met behoud van salaris) voor 
het bijwonen van cursussen als voorbereiding op je pensionering.
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Je krijgt maandelijks een flexbudget waarmee je in de Flexshop producten kunt kopen.

Hoogte flexbudget
Je flexbudget bedraagt 20% van je maandsalaris, plus een nominaal bedrag van € 83,33 bruto per maand.

Bronnen flexbudget
In het flexbudgetpercentage zit je vakantietoeslag (8%), je dertiende maanduitkering (8,33%) en de waarde van zeven 
bovenwettelijke vakantiedagen plus de Goede Vrijdag. 
De bronnen voor het nominale bedrag zijn de voormalige werkgeversbijdrages voor de zorgverzekering en het spaarloon. Dit 
bedrag wordt niet geïndexeerd. Als je in deeltijd werkt, krijg je dit bedrag naar evenredigheid.

Regels bij ziekte
Bij ziekte ontvang je tijdens de eerste zes maanden je volledige flexbudget. Tijdens de volgende 18 maanden van je ziekte 
wordt je flexbudget teruggebracht tot 16,33%. Het nominale bedrag van € 83,33 per maand blijft ongewijzigd.

Producten
In de Flexshop kun je het volgende doen:
   verlofuren kopen;
   sparen voor spaarloon;
   sparen voor levensloop;
   deelnemen aan het fietsplan;
   je vakbondscontributie declareren;
   budget reserveren voor later.

Je bestedingen in de Flexshop kunnen niet hoger zijn dan je actuele saldo.

Als je in een maand geen aankopen of reserveringen doet in de Flexshop, wordt maandelijks een twaalfde deel van je 
flexbudget aan je uitbetaald.

Aan het einde van het jaar wordt een eventueel saldo automatisch, om fiscale redenen, afgerekend. Dit geldt ook voor alle in 
de Flexshop gekochte verlofuren die je niet hebt opgenomen of verkocht.

Let op!
Sparen voor levensloop kan ook via je salaris.  

Verlofuren kopen
Vanaf 1 januari 2010 kun je op jaarbasis maximaal 120 uren kopen in de Flexshop (bij een 38-urige werkweek). Je kunt in de 
Flexshop geen verlofuren kopen van je salaris.

Uitzondering
Voor medewerkers die op 31 december 2008 in dienst waren en op dat moment vielen onder de CAO voor het 
Verzekeringsbedrijf Buitendienst, geldt een grens van 172 uren per jaar (bij een 40-urige werkweek).

Gekochte uren kun je in hetzelfde jaar ook weer verkopen.

Zowel voor het kopen als verkopen van verlofuren geldt dat de waarde ervan wordt bepaald tegen het op het moment van 
koop respectievelijk verkoop geldende uurloon maal 13,96/12.

5. Mijn flexbudget
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6.1. Loondoorbetaling bij ziekte
Als je ziek bent, ontvang je in aanvulling op het bepaalde in artikel 7:629 BW:
a. in het eerste jaar van je ziekte 100%
b. in het tweede jaar van je ziekte 70%
van je vaste jaarsalaris.

De aanvulling wordt gestopt zodra (en zolang) je (tijdelijk) je recht op loondoorbetaling verliest of op het moment dat je 
arbeidsovereenkomst wordt beëindigd.

Je ziekteperiode wordt niet onderbroken als je werkzaamheden op arbeidstherapeutische basis verricht.

Werkhervatting 
Als je tijdens je ziekte je werkzaamheden, anders dan op arbeidstherapeutische basis, hervat, dan ontvang je tijdens het 
tweede ziektejaar:
   bij werkhervatting voor minder dan 50% van je arbeidsduur: een aanvulling tot 85% van je vaste jaarsalaris;
   bij werkhervatting van ten minste 50% van je arbeidsduur: een aanvulling tot 100% van je vaste jaarsalaris. 

Onder werkhervatting wordt in dit verband ook omscholing verstaan.

Verlenging loondoorbetalingsperiode
De loondoorbetalingsperiode kan worden verlengd tot maximaal 156 weken, als het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV) oordeelt dat AEGON onvoldoende inspanningen heeft verricht óf als AEGON en de 
medewerker gezamenlijk een verzoek indienen voor verlenging. In dat geval ontvang je tijdens de verlengde periode een 
aanvulling tot 70% van je vaste jaarsalaris, of, in geval van werkhervatting:
   bij werkhervatting voor minder dan 50%: een aanvulling tot 85% van je vaste jaarsalaris;
   bij werkhervatting van ten minste 50%: een aanvulling tot 100% van je vaste jaarsalaris.

Duurzaam en volledig arbeidsongeschikt
Als je in de eerste twee jaar van je ziekte - op grond van een flexibele keuring van het UWV - duurzaam en volledig 
arbeidsongeschikt wordt verklaard, ontvang je tijdens de eerste twee jaar van je ziekte 100% van je vaste jaarsalaris.

Wettelijke inhoudingen
Op de hiervoor genoemde aanvullingen past AEGON de wettelijk voorgeschreven inhoudingen toe.

Pensioenopbouw
Tijdens de loondoorbetalingsperiode vindt je pensioenopbouw plaats over je laatstverdiende salaris, voor zover dat wettelijk en 
fiscaal is toegestaan.

6. Ziekte en arbeidsongeschiktheid
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6.2. Arbeidsongeschiktheid
Als je na de loondoorbetalingsperiode (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt verklaard, wordt je salaris vastgesteld op basis 
van:
   de inschaling van de functie die je bij werkhervatting, anders dan werkzaamheden op arbeidstherapeutische basis, gaat 
uitoefenen; en

   het aantal uren dat je gaat werken.

Bij werkhervatting in je eigen functie blijft de daarbij behorende inschaling gehandhaafd en wordt je salaris vastgesteld op 
basis van het aantal uren dat je gaat werken.

Aanvullingen bij arbeidsongeschiktheid
Als je langer dan 2 jaar ziek bent, kun je in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering van de overheid. Ook 
kun je dan in aanmerking komen voor een aanvulling door AEGON. De inhoud van de aanvullende regelingen die gelden bij 
arbeidsongeschiktheid worden met instemming van de COR afgesproken.

Reglementen aanvullingen bij arbeidsongeschiktheid

De details van de regelingen bij arbeidsongeschiktheid kun je vinden in de reglementen voor de WGA-aanvullingsverzekering 
en het Arbeidsongeschiktheidpensioen voor AEGON Nederland N.V. Deze documenten kun je vinden op Ruimte voor jezelf.

Wettelijke wijzigingen
Bij tussentijdse wettelijke wijzigingen met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid zullen de wettelijke bepalingen 
onverkort worden toegepast.
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7.1. Pensioenregeling
Er is een AEGON-pensioenregeling, die de volgende elementen bevat:
   een ouderdomspensioen, ingaande op 65-jarige leeftijd;
   een nabestaandenpensioen;
   een wezenpensioen;
   overgangsmaatregelen;
   een (vrijwillig) Anw-hiaatpensioen.

De inhoud van de pensioenregeling wordt met instemming van de COR afgesproken.

Pensioenovereenkomst

De details van de pensioenregeling kun je vinden in de pensioenovereenkomst voor de AEGON Pensioenregeling 2006. Dit 
document kun je vinden op Ruimte voor jezelf.

Eigen bijdrage
Als medewerker van AEGON betaal je een eigen bijdrage aan het pensioen van 6% van de individuele pensioengrondslag (dat 
is het gedeelte van je salaris waarover je pensioen opbouwt). Deze bijdrage wordt in twaalf gelijke delen maandelijks 
ingehouden op je maandsalaris.

7.2. Overlijdensuitkering
Als je komt te overlijden terwijl je in dienst bent van AEGON, ontvangen je nabestaanden een overlijdensuitkering.

Onder nabestaanden wordt in dit artikel verstaan:
   je partner van wie je niet duurzaam gescheiden leeft; of, als je geen partner hebt
   je minderjarige kinderen.

Hoogte uitkering
Na je overlijden ontvangen je nabestaanden van AEGON een uitkering ineens van driemaal je bruto maandsalaris, geldend op 
de dag van je overlijden, verhoogd met vakantietoeslag (8%) en dertiende maand (8,33%). In deze uitkering zijn inbegrepen de 
uitkeringen die AEGON aan de nabestaanden is verschuldigd op grond van artikel 7:674 BW en eventuele andere bepalingen 
van wettelijke ziekte- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Uitbetaling
De overlijdensuitkering wordt uitbetaald in de maand na je overlijden. Op basis van de huidige fiscale regels betaalt AEGON 
de overlijdensuitkering aan je nabestaanden uit zonder inhouding van loonheffing en premies werknemersverzekeringen.

7. Pensioen en overlijden
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8.1. Uitgangspunten personeelsbeleid
Het personeelsbeleid van AEGON is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
   gelijke behandeling van medewerkers, ongeacht leeftijd, geslacht of de aard van de arbeidsovereenkomst;
   aandacht voor minderheidsgroepen, zoals gehandicapten, jongeren, ouderen en vrouwen;
   opleiding en ontwikkeling;
   gezondheid;
   plezier in het werk.

8.2. Overleg en rapportages
CAO-partijen overleggen regelmatig over het gevoerde en te voeren personeelsbeleid binnen AEGON. Daarbij informeert 
AEGON de vakorganisaties over de belangrijkste ontwikkelingen en nieuwe beleidsvoornemens en kunnen vakorganisaties 
door hen vernomen signalen uit de onderneming onder de aandacht brengen.

Kwartaalrapportages
AEGON maakt na afloop van ieder kwartaal een kwartaalrapportage, waarin in ieder geval aan de volgende thema’s aandacht 
wordt besteed:
   personeelssamenstelling en (externe) capaciteit;
   mobiliteit en flexibiliteit;
   ontwikkeling en opleiding;
   beloning en (arbeids)kosten;
   gezondheid en welzijn.

De COR ontvangt een exemplaar van iedere kwartaalrapportage.

8.3. Pilot ervaringscertificaat (evc)
Tijdens de looptijd van de vorige CAO heeft AEGON, in samenwerking met vakorganisaties, een evc-pilot opgestart op 
HBO-niveau voor een aantal specifieke functies/afdelingen en ervaring opgedaan over dit onderwerp. 

In de loop van 2010 zal ook een pilot starten voor overige medewerkers van AEGON, op MBO-niveau. 

AEGON zal eind 2010 beide trajecten evalueren en deze in het eerste kwartaal van 2011 met de vakorganisaties bespreken. 
Op grond van de uitkomsten van deze evaluatie zullen AEGON en vakorganisaties dan spreken over een eventuele structurele 
inzet van EVC binnen AEGON. 

8. Personeelsbeleid
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8.4 Ontwikkeling en inzetbaar houden van medewerkers
De CAO-partijen willen tijdens de looptijd van de CAO de volgende zaken realiseren om ontwikkeling en inzetbaarheid van 
medewerkers te stimuleren:

   Doorontwikkelen van de personeelsscan en deze op facultatieve basis inzetten binnen de verschillende units van AEGON.
   Daarnaast zal AEGON de mogelijkheden die er zijn om eenmaal in de 3 jaar een employabilitytraining te volgen (zoals 
opgenomen in paragraaf 5.1 van het Sociaal Plan), bij medewerkers onder de aandacht brengen. Deze training kan 
eventueel ook gevolgd worden bij een van de vakorganisaties.

   AEGON wil graag de interne doorstroom van medewerkers substantieel verbeteren. Daarom is een project gestart met als 
doelstellingen de mindset bij managers en medewerkers te veranderen en medewerkers meer inzicht geven in de 
mogelijkheden om van baan te veranderen binnen AEGON. Het veranderen van baan binnen AEGON moet meer regel 
worden dan uitzondering en belemmeringen moeten zoveel mogelijk worden weggenomen. Over de resultaten van dit 
project zullen vakorganisaties en de COR worden geïnformeerd.

   De succesvolle pilot met oriëntatiestages binnen AEGON krijgt een vervolg. Dit houdt in dat medewerkers de mogelijkheid 
krijgen om voor een korte tijd mee te draaien op een andere afdeling, om een indruk te krijgen van andere functies binnen 
AEGON.

   AEGON zal bevorderen dat met medewerkers in de HR cyclus wordt gesproken over hun next step, ofwel: waar wil je staan 
over 5 jaar?

   Het opleidingsbeleid binnen AEGON zal in 2010 worden geëvalueerd. Voor het einde van de looptijd van de CAO komt er 
een plan voor aanpassingen in het opleidingsbeleid. Het plan van aanpak voor deze evaluatie zal worden besproken met 
een delegatie van vakorganisaties en de COR.

8.5 Wajong-eren
AEGON zal zich inspannen om tijdens de looptijd van de CAO vier personen die vallen onder de Wajong bij AEGON aan het 
werk te krijgen (twee in Den Haag en twee in Leeuwarden). 

8.6 Flexwerken / Thuiswerken
AEGON gelooft dat medewerkers door plaats- en tijdonafhankelijk werken effectiever kunnen werken en dat het leidt tot 
minder reistijd, minder reiskosten minder belasting voor het milieu. Daarom neemt AEGON initiatief om technische en 
organisatorische belemmeringen voor plaats- en tijdonafhankelijk werken weg te nemen. Zij stelt hier de (technische) middelen 
voor ter beschikking. De AEGON medewerker neemt zelf verantwoordelijkheid voor het resultaat van de werkzaamheden. Net 
als bij structureel thuiswerken, maken manager en medewerker hier samen afspraken over.

8.7  Decent work 
AEGON wil dat alle medewerkers die werk verrichten in de AEGON-gebouwen, zich daar thuis voelen en met respect worden 
behandeld door collega’s. Dit betekent dat AEGON ook respectvol omgaat met medewerkers die uitbesteed werk verrichten 
(zoals schoonmakers, beveiligers e.d.) en hen in de dagelijkse praktijk ook zoveel mogelijk gelijk behandelt, bijvoorbeeld als 
het gaat om deelname aan AEGON-festiviteiten, kerstpakketten e.d.

8.8  Uitzendkrachten
In de tweede helft van 2010 zullen AEGON en vakorganisaties een studie uitvoeren naar en aanvullende afspraken maken 
over de arbeidsrechtelijke positie van uitzendkrachten / flexwerkers. Daarbij zal onder andere gesproken worden over wanneer 
en welke (delen van de) CAO van toepassing is en wat de rechten zijn van uitzendkrachten bij het ontstaan van een structurele 
vacature.
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2. Per 1 juni 2011 
Schaal Minimum Maximum Uitloopmaximum

1 1.736 2.170 2.387

2 1.831 2.289 2.518

3 1.947 2.433 2.677

4 2.113 2.642 2.906

5 2.181 2.908 3.199

6 2.416 3.222 3.544

7 2.533 3.897 4.287

8 2.939 4.521 4.974

9 3.452 5.310 5.841

10 4.132 6.357 6.993

11 4.941 7.601 8.362

12 5.934 9.130 10.043

1. Per 1 juni 2010
Schaal Minimum Maximum Uitloopmaximum

1 1.727 2.159 2.375

2 1.822 2.278 2.505

3 1.937 2.421 2.664

4 2.103 2.629 2.891

5 2.170 2.893 3.183

6 2.404 3.206 3.526

7 2.521 3.878 4.266

8 2.924 4.499 4.949

9 3.434 5.284 5.812

10 4.111 6.325 6.958

11 4.916 7.564 8.320

12 5.905 9.084 9.993

Bijlage I. Salarisschalen
In deze salarisschalen zijn vermeld de door de medewerker te ontvangen bruto maandsalarissen bij een jaarlijkse 
arbeidsduur van 1976 uur.
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A. Salarisgarantie
Voor medewerkers die per 1 april 2009 in de oude salarisschaal het persoonlijk eindsalaris hebben bereikt (code E) dan wel 
een persoonlijk salaris hebben dat hoger is dan de maximumlijn van de oude schaal behorend bij de leeftijd, en dus al geen 
salarisperspectief meer hadden, geldt dat:
   als het maximumsalaris van de nieuwe schaal hoger ligt dan het nieuwe salaris (inclusief de inbouw zoals bedoeld bij 
onderdeel 1), dan heeft die medewerker geen garantie nodig, hij krijgt immers weer nieuw perspectief;

   als het maximumsalaris van de nieuwe schaal lager ligt dan het nieuwe salaris (inclusief de inbouw zoals bedoeld bij 
onderdeel 1), dan wordt het salaris gegarandeerd en verhoogd met toekomstige collectieve CAO-verhogingen (garantie A).

B. Perspectiefgarantie
Voor medewerkers die per 1 april 2009 in de oude salarisschaal nog perspectief hebben en van wie het nieuwe salaris boven 
het maximum van de nieuwe schaal ligt, is een perspectiefgarantie afgesproken. 
Het bepalen van het perspectiefverlies en de garantie gebeurt via de volgende stappen:

Stap 1. Bepalen perspectiefsalaris
Stap 2. Bepalen of er sprake is van perspectiefverlies
Stap 3. Vergelijken nieuw salaris met perspectiefsalaris

Stap 1. Bepalen perspectiefsalaris
Het perspectiefsalaris wordt bepaald op basis van de positie in de huidige schaal, op de volgende manier:
1.  Voor de medewerker die een salarispositie heeft tussen de onderlijn en de normlijn van zijn huidige salarisschaal behorend 

bij zijn leeftijd, is het perspectiefsalaris het maximumbedrag van de normlijn van zijn huidige schaal.
2.  Van de medewerker die een salarispositie heeft tussen de normlijn en de bovenlijn van zijn huidige salarisschaal behorend 

bij zijn leeftijd, wordt zijn salarispositie bepaald in een percentage ten opzichte van de normlijn bij zijn leeftijd. Het 
perspectiefsalaris van deze medewerker is het maximumsalaris van de normlijn in zijn huidige salarisschaal, 
vermenigvuldigd met het percentage van zijn huidige salarispositie ten opzichte van de normlijn bij zijn leeftijd.

Stap 2. Bepalen of er sprake is van perspectiefverlies
Om te bepalen of er sprake is van perspectiefverlies, wordt het perspectiefsalaris vergeleken met het maximum in de nieuwe 
schaal. Dit gebeurt op de volgende manier:
1.  Het perspectiefsalaris zoals bepaald bij stap 1 wordt verhoogd met 7,16% (vanwege de inbouw van de winstmaand).
2.  Vervolgens wordt het perspectiefsalaris vergeleken met het maximumsalaris in de nieuwe schaal:
 a.  Als het maximumsalaris van de nieuwe schaal hóger ligt dan het perspectiefsalaris, dan heeft die medewerker geen 

garantie nodig, hij krijgt immers meer perspectief dan hij had.
 b.  Als het maximumsalaris van de nieuwe schaal lager ligt dan het perspectiefsalaris, dan komt de medewerker in 

aanmerking voor de perspectiefgarantie (garantie B).

Stap 3. Vergelijken nieuw salaris met perspectiefsalaris
1.  Voor medewerkers die recht hebben op garantie B, wordt het nieuwe salaris (inclusief de inbouw zoals bedoeld bij 

onderdeel 1) jaarlijks vergeleken met het perspectiefsalaris.
2.  Zolang het nieuwe salaris onder het perspectiefsalaris ligt, kan het salaris van de medewerker nog groeien totdat het 

perspectiefsalaris wordt bereikt. Daarbij zijn de nieuwe beoordelingssystematiek en salarisgroeitabel van toepassing.
3. Het perspectiefsalaris wordt jaarlijks geïndexeerd met structurele CAO-verhogingen.

Na vijf jaar na ingang van de CAO (in 2014) zullen partijen afspraken maken over afkoop van eventueel resterend perspectief 
voor medewerkers die hun perspectiefsalaris nog niet hebben bereikt.

Bijlage II.  Overgangsbepalingen

1. Garanties bij overgang naar het nieuwe salarisgebouw
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2. Arbeidsduur oudere medewerkers Buitendienst
Als je op 31 december 2008 onder de CAO Verzekeringsbedrijf Buitendienst viel en je een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd had, dan houd je recht op de volgende arbeidsduurvermindering:

   in het jaar waarin je de 58-jarige leeftijd bereikt: 1 dag per kwartaal
   in het jaar waarin je de 59-jarige leeftijd bereikt: 2 dagen per kwartaal
   in het jaar waarin je de 60-jarige leeftijd bereikt: 3 dagen per kwartaal
   vanaf het jaar waarin je de 61-jarige leeftijd bereikt: 4,5 dagen per kwartaal

Bovenstaande arbeidsduurvermindering is van toepassing op een arbeidsduur van 40 uur per week. Werk je in deeltijd, dan 
heb je recht op arbeidsduurvermindering naar evenredigheid.

Je kunt de arbeidsduurvermindering  opnemen in dagen per kwartaal. Je maakt hierover afspraken met je manager. In 
incidentele gevallen kun je, in overleg met je manager en als de bedrijfsomstandigheden dit toelaten, de 
arbeidsduurvermindering op een andere manier opnemen.

De arbeidsduurvermindering leidt in principe niet tot aantasting van je functieniveau.

Let op!
Tijdens (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid en tijdens vakanties, heb je geen aanspraak op deze arbeidsduurvermindering. 
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Bijlage III.  Reglement  
bezwaren commissie 
indelingssystematiek

1. Toepassing
1.1.  Deze bezwarenprocedure is van toepassing op alle medewerkers in dienst van AEGON Nederland N.V. met 

uitzondering van de leden van de Managementteams en de directeuren.

2. Doel
2.1.  De bezwarencommissie heeft als doel het behandelen van bezwaren waardoor de consistentie van het indelen van 

functies in de niveaumatrix wordt bewaakt.

3. Onderwerp van de bezwaar/ontvankelijkheid
3.1.  Alleen bezwaren die betrekking hebben op de volgende onderwerpen, worden in behandeling genomen door de 

bezwarencommissie: 
   Indeling in het rolcluster

     Niveau indeling binnen het rolcluster

3.2.  De bezwarencommissie is niet ontvankelijk voor bezwaren over de inhoud van de functie. Hiervoor kan de medewerker 
bij het management van het betreffende bedrijfsonderdeel terecht. Het management is eindverantwoordelijk. In dit geval 
is de Regeling Individueel klachtrecht van toepassing.

4. Samenstelling bezwarencommissie
4.1. De bezwarencommissie bestaat uit vier leden: twee leden met een managementfunctie en twee medewerkers.

4.2.  De Directeur Personeelszaken Nederland draagt de twee leden met een managementfunctie voor, de Centrale 
Ondernemingsraad (COR) draagt de twee medewerkers voor. De leden die zijn voorgedragen door de Directeur 
Personeelszaken worden benoemd door Directie Nederland. De leden die zijn voorgedragen door de COR worden 
benoemd door de COR.

4.3.  Tevens worden er vier plaatsvervangers aangesteld. De voordracht en benoeming van de vier plaatsvervangers, 
geschiedt op dezelfde wijze als de leden van de bezwarencommissie.

4.4.  De leden hebben permanente zitting in de bezwarencommissie. Bij vertrek van één van de leden, wordt een nieuw lid 
voorgedragen op bovengenoemde wijze en benoemd door Directie Nederland. De zittingsperiode van de door de COR 
voorgedragen leden loopt parallel met de zittingsperiode van de COR.

4.5.  De leden van de bezwarencommissie en hun plaatsvervangers zijn in dienst van AEGON Nederland N.V.

4.6.  Een lid van de bezwarencommissie kan zich terugtrekken vanwege een te grote betrokkenheid bij het betreffende 
bezwaar dan wel op verzoek van de indiener van het bezwaar worden verzocht zich van zijn of haar taak te worden 
ontheven. Is het laatstgenoemde het geval, dan zal Directie Nederland hierover beslissen. De betreffende 
plaatsvervanger treedt dan op.

4.7.  De bezwarencommissie komt bijeen op ad hoc basis, dat wil zeggen zodra een bezwaar wordt ingebracht bij de 
secretaris.
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5. Voorzitter en secretariaat
5.1. De bezwarencommissie benoemt aan het begin van de zittingsperiode uit haar midden een voorzitter.

5.2.  Het voorzitterschap wordt jaarlijks afwisselend vervuld door een lid dat is voorgedragen door de Directeur 
Personeelszaken respectievelijk door de Centrale Ondernemingsraad.

5.3.  De bezwarencommissie wordt bijgestaan door het secretariaat. Het secretariaat bestaat uit één medewerker 
Personeelszaken, afdeling Arbeidsvoorwaarden, verantwoordelijk voor het beheer van de niveaumatrix binnen AEGON. 
Het secretariaat doet alle voorkomende werkzaamheden ter voorbereiding van de bezwaarafhandeling. Hieronder 
wordt in ieder geval verstaan, het inbrengen van het bezwaar en overige ingebrachte stukken, de voorbereiding van de 
afhandeling van het bezwaar en de verslaglegging. 
Tevens zorgt de secretaris voor de benodigde correspondentie met de indiener van het bezwaar en de leden van de 
bezwarenprocedure.

6. Procedure
6.1. Vooroverleg
6.1.1.  Als een medewerker het niet eens is met de indeling van zijn functie in een rolcluster en/of het niveau van indeling in 

een rolcluster, probeert de medewerker eerst met zijn leidinggevende tot  overeenstemming te komen. De 
leidinggevende maakt hiervan binnen één week een verslag. Het verslag wordt aan de medewerker aangeboden en 
getekend voor gezien door beide partijen.

6.2. Indienen bezwaar
6.2.1.  Als dit gesprek niet leidt tot overeenstemming, kan de medewerker schriftelijk, binnen vier weken na ontvangst van de 

persoonlijke indeling in de niveaumatrix, een bezwaar indienen bij de secretaris van de bezwarencommissie. Het 
bezwaar moet de volgende onderdelen bevatten:

     reden van het bezwaar
     het verslag van het vooroverleg
     argumenten van de klager
     argumenten van de leidinggevende
     overige relevante stukken

6.2.2.  De bezwarencommissie oordeelt over de ontvankelijkheid van het bezwaar. Wordt het bezwaar niet ontvankelijk 
verklaard, dan stopt de procedure. De indiener van het bezwaar wordt hiervan schriftelijk (gemotiveerd) op de hoogte 
gesteld.

6.3. Behandeling van het bezwaar
6.3.1. Is het bezwaar ontvankelijk, dan neemt de bezwarencommissie het bezwaar in behandeling.

6.3.2.  De bezwarencommissie toetst door vergelijking aan de hand van de totale functieindeling van AEGON Nederland in de 
niveaumatrix of de functie in het juiste rolcluster en op het juiste niveau is ingedeeld.

6.3.3. Daarnaast doet de commissie onderzoek naar de ingekomen stukken.

6.3.4.  De commissie roept de indiener van het bezwaar op het bezwaar mondeling toe te lichten. Door onvoorziene 
omstandigheden kan de commissie hiervan afwijken.

6.3.5. De commissie kan een deskundige raadplegen.

6.3.6. Op basis van het ingestelde onderzoek beslist de commissie of het bezwaar wordt afgewezen of toegewezen.

6.4. Afhandeling bezwaar
6.4.1.  De bezwarencommissie informeert schriftelijk en gemotiveerd de indiener van het bezwaar en het betrokken 

management over de beslissing en niveau/rolcluster indeling.

6.4.2.  Het management neemt de beslissing van de bezwarencommissie over, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit 
niet te doen. De indiener van het bezwaar en de bezwarencommissie worden hiervan schriftelijk (met redenen omkleed) 
op de hoogte gesteld.
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6.4.3.  De totale termijn van het indienen van een bezwaar tot aan het terugkoppelen van het oordeel over het bezwaar, zal 
maximaal zes weken (maar zoveel korter als mogelijk) bedragen.

6.4.4.  Als de indiener van het bezwaar kan aantonen dat de beslissing op onjuiste feiten of op onjuiste of onvolledige 
informatie is gebaseerd, kan de indiener van het bezwaar Directie Nederland verzoeken de beslissing van het betrokken 
management te heroverwegen met inachtneming van de juiste feiten en volledige informatie.

6.4.5.  Als het management de beslissing van de bezwarencommissie niet overneemt, staat beroep open bij Directie 
Nederland.

6.4.6.  Als de indiener van het bezwaar zich niet kan vinden in de genomen beslissing van de bezwarencommissie, kan hij/zij 
binnen één maand na de beslissing in beroep gaan bij de Beroepscommissie Indelingssystematiek AEGON (BIA).

7. Geheimhoudingplicht en vertrouwelijke informatie
7.1. De informatie die bij de bezwarencommissie ter tafel komt, zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

7.2.  Degenen die op enige wijze betrokken zijn bij het bezwaar zijn verplicht tot geheimhouding van alle gegevens waarvan 
zij kennis nemen.

7.3. De secretaris houdt alle stukken in zijn bezit en bewaart het dossier gedurende drie jaar.

8. Rapportage
8.1. De Centrale Ondernemingsraad ontvangt eenmaal per jaar een rapportage over het aantal (ontvankelijke) bezwaren en 
het aantal toe- en afgewezen bezwaren.

9. Onvoorziene omstandigheden
9.1. In alle gevallen waarin deze procedure niet voorziet, beslist de bezwarencommissie.

10. Inwerkingtreding
10.1. Deze bezwarenprocedure is inwerking getreden op 1 november 2007.
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1. Toepassing
1.1.  De BIA doet uitspraak in alle gevallen, waarin volgens de collectieve arbeidsovereenkomst voor AEGON Nederland 

beroep wordt ingesteld.

1.2.  Het beroep wordt alleen in behandeling is genomen als eerst:
     vooroverleg heeft plaatsgevonden tussen manager en medewerker; en
     de interne klachtenprocedure is doorlopen.

2. Samenstelling
2.1.  De BIA bestaat uit een voorzitter en twee leden. Zowel door AEGON, als door de werknemersorganisaties, die partij zijn 

bij de CAO, wordt een lid en een plaatsvervangend lid van de commissie benoemd. De aldus benoemde leden doen 
gezamenlijk een voordracht aan de CAO-partijen voor een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. CAO-partijen 
benoemen de voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

2.2.  De leden van de BIA kunnen zich door de respectievelijke plaatsvervangende leden doen vervangen telkenmale als 
hen dit gewenst voorkomt. De plaatsvervangende voorzitter zal slechts optreden als voorzitter van de BIA indien de 
voorzitter niet in de gelegenheid is om zelf als voorzitter op te treden.

2.3.  De voorzitter en de leden van de BIA en hun plaatsvervangers hebben zitting voor de tijd van 3 jaar. Personen die 
rechtstreeks betrokken zijn geweest bij de onderhandelingen voor deze CAO, kunnen geen deel uitmaken van de BIA.

2.4.  De aftredende voorzitter respectievelijk plaatsvervangend voorzitter en leden respectievelijk plaatsvervangende leden 
kunnen worden herbenoemd, tenzij zij op die datum van aftreding de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt.

2.5.  De voorzitter, respectievelijk plaatsvervangend voorzitter, en leden respectievelijk plaatsvervangende leden verliezen 
hun lidmaatschap aan de BIA: 

     door het verstrijken van de termijn, waarvoor men gekozen is; 
     door schriftelijk bedanken; 
     door het aannemen van een hoedanigheid, welke op grond van de bepalingen van dit reglement de betrokkene ook 

niet in aanmerking zou kunnen doen komen voor benoeming. 

2.6. In een tussentijdse ontstane vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

3. Secretariaat
3.1.  Ter vervulling van de secretariaatswerkzaamheden wordt een secretaris aan de BIA toegevoegd. De secretaris is geen 

lid van de BIA. 

3.2. De secretaris wordt benoemd door de werkgevers- en werknemersorganisaties, die partij zijn bij de CAO, gezamenlijk.

4. Procedure
Instellen beroep
4.1. Het beroep moet uiterlijk een maand na de uitspraak van de interne klachtencommissie worden ingesteld.

4.2.  De BIA oordeelt over de ontvankelijkheid van de klacht. Wordt de klacht niet ontvankelijk verklaard, dan stopt de 
procedure. De klager wordt hiervan schriftelijk (gemotiveerd) op de hoogte gesteld.

Bijlage IV.  Reglement 
beroepscommissie 
indelingssystematiek 
AEGON (BIA)
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Behandeling van de klacht
4.3. Is het beroep ontvankelijk, dan neemt de BIA het beroep in behandeling.

4.4.  De BIA toetst door vergelijking aan de hand van de totale functie-indeling van AEGON Nederland in de niveaumatrix of 
de functie in het juiste rolcluster en op het juiste niveau is ingedeeld.

4.5. Daarnaast doet de BIA onderzoek naar de ingekomen stukken.

4.6. De BIA kan de klager oproepen om het beroep mondeling toe te lichten.

4.7. De BIA kan een nader te bepalen deskundige van Hay Group raadplegen.

4.8. Op basis van het ingestelde onderzoek beslist de BIA of de klacht wordt afgewezen of toegewezen.

5. Uitspraak
5.1.  De BIA doet uitspraak binnen één maand na de eerste zitting in de betreffende zaak. Alleen bij bijzondere 

omstandigheden kan daarvan worden afgeweken. 

5.2. De BIA-leden beslissen bij meerderheid van stemmen. 

5.3. De uitspraak van de BIA is bindend voor zowel klager als AEGON.

5.4. In de uitspraak moeten worden vermeld de motieven die tot de betreffende uitspraak hebben geleid.

5.5.  De secretaris van de BIA informeert schriftelijk en gemotiveerd klager en het betrokken management over de beslissing 
en de nieuwe niveau-/rolclusterindeling.

5.6.  De totale termijn van het indienen van een klacht tot aan het terugkoppelen van het oordeel over de klacht, zal 
maximaal zes weken (maar zoveel korter als mogelijk) bedragen.

6.  Geheimhoudingplicht en vertrouwelijke informatie
6.1. De informatie die in de BIA ter tafel komt, zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

6.2.  Degenen die op enige wijze betrokken zijn bij het beroep zijn verplicht tot geheimhouding van alle gegevens waarvan zij 
kennis nemen.

6.3. De secretaris houdt alle stukken in zijn bezit en bewaart het dossier gedurende drie jaar.

7.  Rapportage
7.1.   CAO-partijen ontvangen eenmaal per jaar een rapportage over het aantal (ontvankelijke) beroepen en het aantal 

positieve en negatieve uitspraken.

8.  Onvoorziene omstandigheden
8.1. In alle gevallen waarin deze procedure niet voorziet, beslissen CAO-partijen.

9.  Inwerkingtreding
9.1.  Deze beroepsprocedure treedt in werking op 1 oktober 2008.


