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1 Algemeen 

1.1 Werkingssfeer

De CAO is van toepassing op alle werknemers van de werkgever, met uitzondering van: 

a) Leden van de Raad van bestuur 
b) Directeuren en diegenen die zijn ingedeeld in de salarisschalen L t/m N; 
c) Personen werkzaam op basis van een stageovereenkomst of een leerarbeidsovereen-

komst;
d) Uitzendkrachten*, oproepkrachten en vakantiewerkers;
e) Door derden bij Delta Lloyd (concern) gedetacheerden.

De beloning van uitzendkrachten wordt gebaseerd op de functiegroep en salarisschaal van de 
functie die men als uitzendkracht vervult.

1.2 Looptijd

De ingangsdatum van deze CAO is 1 juni 2007. De CAO heeft een looptijd van vierentwintig
maanden en eindigt derhalve op 31 mei 2009.

1.3 Toepassing CAO

Met inachtneming van het onder 1.1 bepaalde gelden de arbeidsvoorwaarden in deze CAO en 
de bijlagen voor iedere werknemer. Werkgever en werknemer kunnen schriftelijk in voor de
werknemer gunstige zin van deze CAO afwijken.

1. Algemeen 7
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2. Arbeidsverhouding

2.1 Aanstelling/wijziging

1) Het dienstverband wordt in het algemeen aangegaan voor onbepaalde tijd; in geval van 
een dienstverband voor bepaalde tijd kan dit slechts tweemaal verlengd worden tot een 
maximumduur van drie jaren minus één dag.

2) De werkgever zal tweemaal per jaar aan de ondernemingsraad een overzicht geven om-
trent aard en omvang van tijdelijke dienstverbanden. Hij geeft daarbij een schriftelijke
toelichting met betrekking tot de beweegredenen voor deze tijdelijke aanstellingen.

3) De werknemer ontvangt bij aanvang van het dienstverband een schriftelijke bevestiging
waarin het volgende wordt opgenomen:

a) Naam en woonplaats van partijen

b) Plaats waar de arbeid verricht zal worden
c) Functie en voor zover mogelijk de functiegroep
d) Datum van indiensttreding
e) Of het dienstverband is aangegaan voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd en in

het laatste geval, voor welke duur
f) De duur van de opzegtermijn
g) Het salaris en voor zover mogelijk de salarisschaal
h) De overeengekomen arbeidsduur
i) De deelnamebepalingen van de pensioenregeling

j) Het van toepassing zijn van deze CAO. 

4)  In geval van wijziging van een arbeidsovereenkomst zal ook deze schriftelijk worden 
vastgelegd.

5) In afwijking van artikel 7:668a lid 2 geldt dat, wanneer een dienstverband wordt aange-
gaan met een werknemer die voorafgaand aan het dienstverband als uitzendkracht
werkzaam is geweest, eventuele onderbrekingen in de uitzendperiode wegens arbeids-
ongeschiktheid buiten beschouwing worden gelaten.

2.2 Proeftijd

De proeftijd bedraagt 2 maanden, doch bij een dienstverband voor bepaalde tijd van ten 
hoogste een jaar 1 maand.

2.3 Opzegtermijn

1. De opzegtermijn die door partijen in acht moet worden genomen bedraagt twee maan-
den en is in ieder geval zodanig dat het dienstverband met het einde van een kalender-
maand eindigt.

2. Indien de arbeidsovereenkomst langer dan tien maar korter dan vijftien jaren heeft ge-
duurd, bedraagt de opzegtermijn voor de werkgever drie maanden.

2. Arbeidsverhouding 8
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3. Indien de arbeidsovereenkomst langer dan vijftien jaren heeft geduurd, bedraagt de 
opzegtermijn voor de werkgever vier maanden.

4. Indien de toestemming bedoeld in artikel 6 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsver-
houdingen 1945 is verleend, wordt de door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn
als bedoeld in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel, verkort met één maand.

2.4 Schorsing

1. Bij ernstige of herhaalde overtreding van de door de werkgever gegeven interne voor-
schriften en reglementen, zoals de Instructie Privé-beleggingstransacties, de Gedragsco-
de Geschenken, Uitnodigingen etc. en de Gedragscode E-mail- en Internetgebruik, kan
de werkgever de werknemer bij wijze van disciplinaire maatregel schorsen voor ten 
hoogste 5 werkdagen.

2. Indien de werkgever ernstige grond heeft om een werknemer van daden of gedragingen
te verdenken, die na onderzoek zouden kunnen leiden tot ontslag op staande voet zoals
bedoeld in artikel 7:678 BW, kan de werkgever de werknemer schorsen voor de tijd die
het onderzoek vergt. 

3. Indien het vermoeden dat tot schorsing heeft geleid onjuist blijkt te zijn, zal mondeling
en schriftelijk volledige rehabilitatie van de werknemer volgen. De inhoud zowel als de 
wijze van rehabilitatie zal in zorgvuldig overleg met de werknemer geschieden. Ieder die
op enigerlei wijze van de schorsing op de hoogte kan zijn, dient van deze rehabilitatie
kennis te kunnen nemen. 

2.5 Verplichtingen werkgever 

1 De werkgever is verplicht al hetgeen te doen en na te laten wat een goed werkgever in
gelijke omstandigheden behoort te doen en na te laten.

2 De werkgever verstrekt in het kader van een goede informatievoorziening aan iedere
werknemer bij aanstelling of na wijziging:

a) Een exemplaar van deze CAO

b) Een exemplaar van aanvullende algemene regelingen van arbeidsvoorwaarden of in-
terne voorschriften, die bij de onderneming van toepassing zijn.

3 Onder ‘verstrekken’ wordt mede begrepen de mogelijkheid voor de werknemer om via
elektronische hulpmiddelen kennis te nemen van de bepalingen van deze CAO en de in-
terne regelingen.

4 De werkgever is verplicht tegenover zijn werknemers de in deze collectieve arbeidsover-
eenkomst vastgelegde arbeidsvoorwaarden na te leven.

2.6 Verplichtingen werknemer

1. De werknemer is gehouden de tot zijn functie behorende werkzaamheden naar behoren 
te verrichten.

2. De werknemer zal, indien de werkgever dit in bijzondere gevallen nodig acht, incidenteel
ook andere passende werkzaamheden moeten verrichten voor zover dit redelijkerwijs
van hem mag worden verwacht.

2. Arbeidsverhouding 9
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3. De werknemer is gehouden op een redelijk verzoek van de werkgever de werkzaamhe-
den gedurende een periode van ten hoogste 5 maanden op een andere locatie dan de 
gebruikelijke te verrichten. In het geval van een langere periode zal gebruik worden ge-
maakt van detachering.

4. De werknemer zal zich houden aan de bij werkgever geldende huishoudelijke regels,
gedragsregels en –codes, waaronder de Instructie Privé-beleggingstransacties, de Ge-
dragscode Geschenken, Uitnodigingen etc. en de Gedragscode E-mail- en Internetge-
bruik; niet naleving kan arbeidsrechtelijke consequenties hebben.

2.7 Geheimhouding

De werknemer is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van zaken die, al dan
niet uit hoofde van zijn functie, te zijner kennis komen en waarvan de openbaarmaking in 
strijd zou zijn met de zorgvuldigheid en het fatsoen welke in het maatschappelijk leven be-
tamen.

2.8 Integriteit

De werkgever heeft ten behoeve van werknemers die incidenten, klachten of dilemma's be-
spreekbaar willen maken waarvoor zij bij hun leidinggevende of collega's geen gehoor krij-
gen een meldpunt Integriteit ingesteld. In de Personeelsgids is de werkwijze van dit meld-
punt nader uitgewerkt.

De werkgever draagt er zorg voor dat de werknemer geen nadelige gevolgen ondervindt van 
het doen van een melding bij dit meldpunt.

2.9 Nevenwerkzaamheden

Het is de werknemer niet toegestaan nevenwerkzaamheden te verrichten die in strijd komen
met het bedrijfsbelang.

De werknemer is verplicht, als hij in meer dan één onderneming arbeid verricht, de werkge-
ver hiervan op de hoogte te stellen.

2.10 Privacy

1. Iedere werknemer heeft recht op inzage in zijn personeelsdossier zoals geregeld in de 
Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2. Werkgever heeft een reglement Telefoongebruik op grond waarvan hij onder voorwaar-
den en in gevallen als in dat reglement omschreven, telefoongesprekken kan opnemen 
en bewaren.

2.11 Concurrentiebeding

In de arbeidsovereenkomst zal geen concurrentiebeding voorkomen, tenzij dit wegens de 
aard van de werkzaamheden of wegens plaatselijke omstandigheden noodzakelijk is.

2. Arbeidsverhouding 10
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2.12 Gewetensbezwaarden

Indien een werknemer gemotiveerde gewetensbezwaren heeft tegen het verrichten van spe-
cifieke werkzaamheden kan hij deze aan de werkgever kenbaar maken en verzoeken van 
deze werkzaamheden te worden vrijgesteld. Delta Lloyd zal bij de behandeling van dit ver-
zoek de uitgangspunten van de Stichting van de Arbeid, verwoord in de “Nota over gewe-
tensbezwaren in arbeidsrelaties; een leidraad voor ondernemingen” d.d. 4 juli 1990 (publica-
tienummer 3/90), in acht nemen. De vrijstelling zal niet in het nadeel van de werknemer 
kunnen werken.

2. Arbeidsverhouding 11
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3 Arbeidsduur 

3.1 Algemeen

Werknemers hebben de behoefte op basis van hun persoonlijke omstandigheden invloed te 
hebben op hun arbeidsduur en arbeidspatroon. Binnen het kader van een aantal bedrijfsorgani-
satorische criteria leent dit onderwerp zich bij uitstek om zich op het niveau van de kleinst mo-
gelijke werkeenheid te laten regelen. Uitgangspunt hierbij is dat waar mogelijk de voorkeur van 
de werknemer wordt gevolgd.

3.2 Jaarlijkse arbeidsduur

1. De arbeidsduur wordt in overleg tussen werkgever en werknemer vastgesteld en vastgelegd
in de arbeidsovereenkomst; deze bedraagt ten hoogste 1976 uur per jaar (gemiddeld 38 
uur per week is 7,6 uren per dag).

2. De werkgever kan met instemming van de Ondernemingsraad op grond van externe facto-
ren voor groepen werknemers een arbeidsduur van 2080 uur per jaar vaststellen. Deze ar-
beidsduur zal op ten hoogste 5% van de werknemers van toepassing zijn.

3.3 Jaarlijkse aanpassing van de contractuele arbeidsduur

1. De werknemer heeft het recht zijn arbeidsduur jaarlijks, met ingang van het daarop volgen-
de kalenderjaar, te verkorten of te verlengen met 104 uur per jaar (2 uur per week), met 
een bovengrens van 2080 uur op jaarbasis (gemiddeld 40 uur per week). Voor medewer-
kers met een arbeidsduur korter dan 1976 uur per jaar zal de aanpassing pro rata plaats
vinden.

2. De aanpassing van de arbeidsduur leidt tot een wijziging van de arbeidsovereenkomst en
evenredige aanpassing van de arbeidsduurgerelateerde CAO-arbeidsvoorwaarden (salaris,
vakantietoeslag, jaarlijkse uitkering, pensioenopbouw en vakantie-uren).

3. De werknemer behoudt steeds na afloop van een volledig kalenderjaar het recht de aanpas-
sing van de arbeidsduur ongedaan te maken. De arbeidsovereenkomst zal overeenkomstig
het verzoek van de werknemer worden aangepast. 

4. In aanvulling van het bepaalde in lid 1 kan de arbeidsongeschikte werknemer, in verband
met de belastbaarheid, zolang de arbeidsongeschiktheid voortduurt alleen gebruik maken 
van het verkorten van de arbeidstijd

3.4 Structurele wijziging van de arbeidsduur

1. De werknemer kan verzoeken voor een aanpassing van zijn arbeidsduur (anders dan be-
doeld in artikel 3.3 lid 1) in aanmerking te komen. Op een verzoek zijn de overwegingen uit
de Wet Aanpassing Arbeidsduur van overeenkomstige toepassing.

3  Arbeidsduur 12
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3.5 Arbeidspatroon

1.  a. Als dagvenster waarbinnen de werknemer zijn arbeidspatroon kan kiezen gelden de vol-
gende arbeidstijden:
- op maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur; 

b.  Buiten bovengenoemd dagvenster kan de werkgever afdelingsgewijs arbeidstijden hante-
ren die zijn gelegen:
- op maandag tot en met vrijdag tussen 19.00 uur en 21.00 uur
- op zaterdag tussen 09.00 uur en 17.00 uur 

c. Arbeidstijden als hiervoor onder lid 1b bedoeld kunnen worden vastgelegd in roosters die
met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen in overleg met het vertegen-
woordigend overleg worden vastgesteld.

2. Het voor de individuele werknemer geldende arbeidspatroon (dagen en arbeidstijden) wordt 
in overleg tussen hem en zijn leidinggevende overeengekomen. Bij het inrichten van de 
werkorganisatie en het overleg met de werknemer over diens arbeidspatroon staan de effi-
ciënte inzet van de werknemer, de dienstverlening aan de klant en het goed functioneren
van de organisatie centraal. Daarbij dient de bezetting zo goed mogelijk afgestemd te zijn
op de spreiding en omvang van het werkaanbod.
Daarom wordt de voorkeur van de werknemer getoetst aan criteria als:
- de aard van de functie en de werkzaamheden 
- ARBO-risico’s voor de werknemer
- bedrijfstijden van de afdeling
- de gewenste personeelsbezetting
- gevolgen voor de werkdruk voor collega’s.
- effect op de productiviteit

Daar waar zich geen organisatorische belemmeringen voordoen wordt de voorkeur van 
de werknemer gevolgd. Doen zich wel organisatorische belemmeringen voor dan zal dit
met redenen omkleed door de leidinggevende aan de werknemer kenbaar worden ge-
maakt.
Delta Lloyd zal de vakorganisaties periodiek informeren over de aard van de ingediende
verzoeken, en indien deze zijn afgewezen, over de redenen daarvoor.

3. Bij de vaststelling van zijn arbeidspatroon kan de werknemer aanspraak maken (tenzij deze 
gekozen heeft voor een arbeidsduur van 2080 uur op jaarbasis = gem. 40 uur per week) op 
voor hem herkenbare vrije tijd in de vorm van hele of halve dagen. Andere individuele af-
spraken zijn toegestaan, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2.

4. Werknemers die bij ingang van deze CAO reeds recht hadden op 4 x 9 uur werken, blijven
deze rechten behouden.

5. De gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer dient in overleg met de bedrijfsarts, in ver-
band met de belastbaarheid, zijn voorkeur voor zijn arbeidstijden af te stemmen op zijn re-
integratiemogelijkheden.

3.6 Extra uren/Werken op verschoven werktijden

1. Extra uren die door de werknemer boven de overeengekomen individuele arbeidsduur in
overleg met de leidinggevende binnen het dagvenster volgens art. 3.5.1a extra worden ge-
werkt, worden beschouwd als normale werkuren zolang zij niet uitstijgen boven de jaarlijkse
arbeidsduur van ten hoogste 2080 uur. 

3  Arbeidsduur 13
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2. Indien de werknemer na 1 januari 2003 is aangesteld om uitsluitend te werken op uren die
gedeeltelijk of geheel buiten het dagvenster volgens art. 3.5.1a vallen worden deze uren 
beschouwd als normale werkuren.

3.7 Overwerk

1. Overwerk is werk dat in opdracht van de werkgever wordt verricht buiten het voor de werk-
nemer geldende arbeidspatroon. Niet als overwerk wordt beschouwd werk dat nodig is voor
het afmaken van de gewone dagtaak. 

2. De werkgever zal er naar streven het verrichten van overwerk zoveel mogelijk te beperken.
Wanneer het bedrijfsbelang dit vordert kan de werkgever de werknemer verplichten over-
werk te verrichten, echter tot niet meer dan een maximum van 6 uur per week respectieve-
lijk 30 uur per kwartaal. Hierbij zal rekening worden gehouden met

a) de eventuele zorgtaken en

b) de belastbaarheid van de werknemer op grond van leeftijd en medische beperkingen.

De eventuele wens van werknemers van 55 jaar en ouder om niet over te werken zal worden
gehonoreerd.

NB: deze bepaling (lid 2 onder b) zal in het kader van de studie naar samenhangend inzetbaar-
heids-/leeftijdsfasebewust personeelsbeleid (zie: Hfdst. 15) nader worden onderzocht en zono-
dig worden aangepast

Voor overwerkvergoedingen zie artikel 4.16 van deze CAO.

3.8 Vakantie

1) Bij de vaststelling van de vakantie-uren wordt uitgegaan van de jaarlijkse arbeidsduur en de 
leeftijd van de werknemer. Bij de hieronder vermelde arbeidsduurmogelijkheden heeft de 
werknemer met behoud van salaris per kalenderjaar recht op de volgende vakantieuren: 

Leeftijd 2080 uur 1976 uur 1872 uur 1768 uur 

(40 uur) (38 uur) (36 uur) (34) uur 

t/m 34 jr 211 200 190 179

35 t/m 39 jr 219 208 197 186

40 t/m 44 jr 227 216 205 193

45 t/m 49 jr 236 224 212 200

50 t/m 54 jr 244 232 220 208

55 t/m 59 jr 253 240 227 215

60 jr en ouder 261 248 235 222

NB: deze bepaling zal in het kader van de studie naar samenhangend inzetbaarheids-/ leef-
tijdsfasebewust personeelsbeleid (zie: Hfdst. 15) nader worden onderzocht en zonodig wor-
den aangepast.
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Voor de bepaling van de leeftijd geldt de leeftijd die op 1 januari van het desbetreffende
jaar is bereikt.
Voor werknemers met een jaarlijkse arbeidsduur die afwijkt van de bovenstaande worden
de vakantie-uren naar evenredigheid vastgesteld, waarbij een aanspraak van minder dan 
een half uur wordt afgerond op een half uur en van meer dan een half uur op een heel uur.

2) Indien een werknemer in de loop van het kalenderjaar in dienst treedt, heeft hij voor dat 
jaar recht op een evenredig deel van het in het eerste lid genoemde aantal vakantie-uren,
waarbij een aanspraak van minder dan een half uur wordt afgerond op een half uur en van 
meer dan een half uur op een heel uur. 

3) Indien een werknemer in de loop van het kalenderjaar uit dienst treedt, heeft hij voor dat 
jaar recht op een evenredig deel van het voor hem geldende aantal vakantie-uren, waarbij
een tegoed van minder dan een half uur wordt afgerond op een half uur en van meer dan 
een half uur op een heel uur. Eventueel te weinig of te veel genoten vakantie-uren dienen
met het salaris verrekend te worden. 

4) Van het totaal aantal vakantie-uren kan ten minste drie kalenderweken aaneengesloten
vakantie worden opgenomen.

5) De vakantie wordt door de leidinggevende vastgesteld na overleg met de werknemer en 
nadat in het team de vakantieplanning aan de orde is geweest.

6) De werkgever heeft jaarlijks het recht uiterlijk 1 februari van het desbetreffende jaar na 
instemming van de ondernemingsraad één dag als collectieve vakantiedag aan te wijzen,
hetgeen met de werknemer volgens zijn individuele rooster voor die dag wordt verrekend 
met zijn vakantie-uren.

7) Aan- en verkoop van vakantie-uren.
Om aan wisselende behoefte aan vrije dagen tegemoet te komen kan men binnen het keu-
zesysteem arbeidsvoorwaarden vakantie-uren verkopen of kopen: 
- verkoop: de bovenwettelijke vakantie-uren;
- aankoop: maximaal 1 maal de gemiddelde arbeidsduur per week.

8) Voor opbouw van vakantie-uren bij langdurige arbeidsongeschiktheid geldt het bepaalde in
artikel 9.7.

Buitendienst

De artikelen 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 en 3.7 zijn niet van toepassing op medewerkers ingedeeld in de
Buitendienstschalen.
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4 Beloning 

4.1 Werkingssfeer

Deze paragraaf is van toepassing op alle onder de cao vallende functies.

4.2 Grondslagen

Het salarissysteem is gebaseerd op de volgende grondslagen:

� De inhoud en zwaarte van de functie
� De mate waarin de werknemer zich in zijn functie ontwikkelt
� De wijze van de functie-uitoefening en het resultaat daarvan

De inhoud en zwaarte van de functie komen tot uitdrukking in de indeling van de functie in
een functiegroep, waaraan een salarisschaal is gekoppeld. Deze indeling wordt door een inde-
lingscommissie bepaald aan de hand van een functiebeschrijving en m.b.v. de Hay-methode
voor functie-evaluatie en –profilering.

De ontwikkeling van de werknemer in zijn functie en de wijze van functie-uitoefening en het 
resultaat daarvan komen tot uitdrukking in de jaarlijkse beoordeling van de werknemer door
zijn leidinggevende. Deze beoordeling bepaalt de grootte van de eventuele jaarlijkse stap in de 
schaal en de hoogte van de eventuele functioneringstoeslag.

4.3 Schalen en inschaling

Er zijn 11 salarisschalen: één schaal per functiegroep (At/m K). Elke schaal kent een minimum
en maximum uurloon. Voor salaristabel zie bijlage 3.

Het individuele salaris bedraagt op jaarbasis: het desbetreffende uurloon x de overeengeko-
men jaarlijkse arbeidsduur. Het maandsalaris is gelijk aan het salaris op jaarbasis gedeeld
door twaalf.

De werknemer wordt gesalarieerd volgens de salarisschaal die behoort bij de functiegroep
waarin zijn functie is ingedeeld.

De werknemer kan tijdelijk 1 salarisschaal lager worden ingeschaald (dan hierboven bedoeld),
indien hij wordt opgeleid voor een functie en in deze functie nog niet alle taken kan vervullen.
De periode van lagere inschaling bedraagt ten hoogste twaalf maanden, en kan daarna een-
malig met ten hoogste twaalf maanden verlengd worden indien nog geen sprake is van vervul-
ling van alle tot de functie behorende taken. Door de werkgever zal tenminste één maand voor 
afloop van de betreffende overeengekomen termijn een beslissing aan de werknemer worden 
meegedeeld. De werkgever dient de opleidingstermijn schriftelijk aan betrokkene te bevesti-
gen en de groei naar de juiste salarisschaal alsmede de daarbij behorende tijdlijn aan te ge-
ven.
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4.4 Salarisgroeimatrix

Er zijn geen vaste stappen binnen een schaal. De grootte van een stap is afhankelijk van de
beoordeling zoals die wordt vastgesteld in de jaarlijkse beoordeling. Hierin wordt het functio-
neren en de ontwikkeling van de werknemer beoordeeld op basis van 4 beoordelingscategorie-
en Daarnaast is de grootte van de stap afhankelijk van de positie in de schaal. Onderstaande
tabel geeft de verhogingspercentages aan. Dit zijn minimumpercentages; hiervan 
kan door de leidinggevende in voor de werknemer gunstige zin worden afgeweken. 

Relatieve positie in de schaal (RSP)
Beoordeling

55-75% 75-80% 80-85% 85-90% 90-95% 95-100%

D 7,6% 6,5% 5,3% 4,3% 3,2% 2,0%

C 5,2% 4,4% 3,6% 2,9% 2,2% 1,4%

B 2,3% 1,6% 1,0%

A

Werknemers die op of na 1 oktober van enig jaar in dienst treden, ontvangen in principe een 
eerste periodieke verhoging niet in januari eerstvolgend, maar in het jaar daaropvolgend.

4.5 Tijdelijke functioneringstoeslag

Als een werknemer het maximum in de salarisschaal bereikt heeft, en een beoordeling ‘D’ 
heeft gekregen, kan het management een functioneringstoeslag toekennen. Deze toeslag kan 
maximaal 10% van het maximum uurloon in de salarisschaal bedragen. Of een werknemer 
voor deze toeslag in aanmerking komt en hoe hoog deze zal zijn, wordt ieder jaar opnieuw
vastgesteld. Deze toeslag telt mee als grondslag voor de berekening van de vakantietoeslag,
jaarlijkse uitkering, de ploegendiensttoeslag en de pensioenopbouw.

4.6. Tijdelijke waarneming functie

1. De werkgever kan een werknemer opdragen tijdelijk en anders dan wegens vakantie
(beeldbepalende) taken uit een andere hoger ingeschaalde functie, waar te nemen. Van 
waarneming is geen sprake indien in de functieomschrijving van de werknemer een moge-
lijk waarnemerschap is opgenomen en is meegewogen in de waardering van zijn functie

2. De waarneming dient ten minste een periode van 2 maanden, doch ten hoogste 6 maan-
den, aaneengesloten te beslaan.

3. De werknemer ontvangt gedurende deze periode van waarneming een vervangingstoeslag.
De toeslag bedraagt 5 % van het maximum jaarsalaris van de bij de waargenomen functie
behorende salarisschaal. Dit bedrag is de vergoeding voor de maximale termijn van 6 
maanden. Voor een kortere periode zal de vergoeding pro rata worden uitgekeerd. De toe-
slag is geen basis voor andere beloningen, uitkeringen of pensioen

4. Na afloop van de zes maanden zal een structurele oplossing worden getroffen met betrek-
king tot de invulling van de functie
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4.7 Lagere inschaling functie

Indien in geval van onderhoud van het functiegebouw een functie lager wordt ingedeeld, wordt 
een perspectiefgarantie van twee jaar gegeven in de oude salarisschaal voor zover er in die
schaal nog ruimte was. 

Voor de consequenties van lagere inschaling door reorganisaties wordt verwezen naar het 
Sociaal Plan.

4.8 Bezwarenprocedure

Indien een werknemer het niet eens is met de indeling van zijn functie in een salarisschaal,
dan kan hij tegen die indeling bezwaar maken volgens de bezwarenprocedure functie-indeling
zoals die met de COR is vastgesteld (zie CAO-bijlage 4).

4.9 Rol vakorganisaties bij functiewaardering

Jaarlijks zal een rapportage omtrent de toepassing van de functiewaarderingsmethode aan de 
medezeggenschapsorganen worden gedaan die ter kennis van de vakorganisaties zal worden
gebracht. Indien gewenst zullen deze rapportages onderwerp van overleg tussen CAO-partijen
zijn.

4.10 Vakantietoeslag

Jaarlijks ontvangt de werknemer in de maand mei een vakantietoeslag ten bedrage van 8 %
van het in de maand mei geldende jaarsalaris. Hierop zal eventueel een correctie worden toe-
gepast op basis van het gemiddeld aantal uren dat in de afgelopen twaalf maanden inclusief
de maand van uitbetaling.

Het jaar waarover de vakantietoeslag wordt berekend loopt van 1 juli in het voorafgaande
kalenderjaar tot en met 30 juni van het lopende kalenderjaar. Voor de eerste maal na in-
diensttreding wordt de vakantietoeslag berekend pro rata over het aantal maanden, dat de 
werknemer vanaf de datum van indiensttreding tot de eerstvolgende 1ste juli zal hebben ge-
werkt.

Bij uitdiensttreding tussen 1 juli en de betaalbaarstelling van de eerstvolgende vakantietoeslag
bestaat aanspraak op een pro rata berekende vakantietoeslag over het aantal maanden vanaf 
de 1ste juli tot de datum van uitdiensttreding. Uitkering hiervan geschiedt gelijktijdig met de
laatste salarisbetaling.

4.11 Jaarlijkse uitkering

Jaarlijks ontvangt de werknemer in de maand november een eenmalige uitkering ten bedrage
van een twaalfde van het jaarsalaris zoals dat geldt in de maand november.

Hierop zal eventueel een correctie worden toegepast op basis van het gemiddeld aantal uren
dat in de maand van uitbetaling en de voorafgaande elf maanden is gewerkt. 

Het jaar waarover de eenmalige uitkering wordt berekend loopt van 1 januari t/m 31 decem-
ber.

De werknemer van wie de dienstbetrekking in de loop van het betrokken kalenderjaar eindigt
ontvangt bij zijn laatste salarisbetaling een pro rata eenmalige uitkering.
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4.12 Variabele beloning Buitendienst

Voor de buitendiensten van Delta Lloyd, NSF, OHRA en AAV zijn door partijen variabele belo-
ningsregelingen vastgesteld. Deze worden afzonderlijk gepubliceerd.

4.13 Inkomensaanpassingen

� De op 31 mei 2007 geldende salarissen en salarisschalen worden met ingang van
1 juni 2007 verhoogd met 3%.

� De op 31 mei 2008 geldende salarissen en salarisschalen worden met ingang van
1 juni 2008 verhoogd met 3%.

Voorts ontvangt de werknemer die op 1 februari 2008 in dienst is met het salaris van februari
2008 een eenmalige uitkering van 320 euro bruto.

4.14 Vergoeding voor extra uren

Voor extra uren volgens art. 3.6.1 wordt als vergoeding het uurloon gehanteerd, vermeerderd 
met de vakantietoeslag en de jaarlijkse uitkering (= 116,33 % x het uurloon).

4.15 Vergoeding bij werken op verschoven werktijden

1. Voor het werken op verschoven werktijden volgens art. 3.6.2 worden de uurlonen gehan-
teerd, waarbij echter voor de uren op zaterdag een toeslag geldt van 35 %.

2. Voor zover een werknemer, anders dan bedoeld in artikel 3.6.2, volgens artikel 3.5.1b
arbeid buiten het dagvenster verricht, wordt hem een toeslag toegekend:

a. op de eerste vijf werkdagen van de week over de uren tussen 19.00 en 21.00 uur:
25% van het uurloon;

b. op zaterdagen over de uren tussen 09.00 en 17.00 uur: 35% van het uurloon.

3. In voorkomende gevallen kan de werkgever vergoedingsregelingen voor groepen werkne-
mers vaststellen die structureel arbeid moeten verrichten binnen een variërend arbeidspa-
troon van dagdelen en avonden. Voorstellen hiertoe worden ter instemming voorgelegd
aan de OR van het desbetreffende onderdeel.

4. Als bijlage bij de CAO is de in juni 2001 overeengekomen regeling Afwijkende Arbeidstij-
denkader toegevoegd die als zodanig geldig is voor het bedrijfsonderdeel OHRA BV.

4.16 Overwerk vergoeding

1. Voor overwerkvergoeding komen in aanmerking werknemers, op wie deze CAO van toe-
passing is, met een bruto uurloon van ten hoogste het maximum uurloon van Delta Lloyd
schaal ‘F’ + 10 %, ongeacht de overeengekomen arbeidsduur.

2. Indien het overwerk wordt verricht binnen het dagvenster conform artikel 3.5.1a bedraagt
de vergoeding per gewerkt uur 125% van het uurloon.

3. Indien het overwerk wordt verricht buiten het dagvenster artikel conform 3.5.1a bedraagt
de vergoeding per gewerkt uur:

- op werkdagen van 19.00 tot 21.00 uur: 140 % van het uurloon

- op werkdagen voor 7.00 uur en na 21.00 uur: 150 % van het uurloon
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- op zaterdag tussen 8.00 en 17.00 uur: 160 % van het uurloon

- op zaterdag voor 8.00 uur en na 17.00 uur en op zondagen en feestdagen: 200 % van 
het uurloon.

4. De werknemer kan kiezen voor uitbetaling van de overwerkvergoeding of voor opname 
van vervangende vrije tijd (100%) en uitbetaling van het gedeelte van de overwerkver-
goeding boven de 100 % van het uurloon.

5. Bij omrekening van de vergoeding naar geld is het uurloon voor de berekening van de 
toeslag gelijk aan het uurloon krachtens de salarisschaal die op de werknemer van toepas-
sing is.

6. Voor werknemers op wie deze CAO van toepassing is, met een bruto salaris boven de in lid
1 genoemde grens, bedraagt de overwerkvergoeding 100 %, ongeacht het tijdstip waarop 
het overwerk wordt verricht, en ongeacht de overeengekomen arbeidsduur

4.17 Ploegendiensttoeslag

1. Onder ploegendienst wordt verstaan: arbeid door twee of meer groepen werknemers ver-
richt op ongebruikelijke tijdstippen in een variërend werkpatroon en volgens een bepaald
roulatiesysteem

2. Het werken op ongebruikelijke tijdstippen vindt plaats op maandag tot en met vrijdag 
waarbij minimaal sprake is van een overschrijding van twee uur van het vastgestelde dag-
venster, met een frequentie van één volledige week avonddienst per vier weken 

3. Werknemers van 50 jaar en ouder kunnen niet tot ploegendienstarbeid worden verplicht

4. Deelname aan deze regeling is verplicht voor de werknemers waarvan is vastgesteld dat 
werken in een ploegendienst bij hun functie hoort 

5. De vaststelling van de ploegendienstregeling, inclusief rooster, behoeft de instemming van 
de ondernemingsraad.

6. De toeslag bedraagt 10% van het bruto maandsalaris. De toeslag telt mee voor de bere-
kening van pensioen, vakantietoeslag en jaarlijkse uitkering.

7. Streven is om geen overwerk op te dragen. Wanneer dit onverhoopt toch noodzakelijk is
zijn de vergoedingspercentages gelijk aan die van de reguliere overwerkvergoeding, met 
dien verstande dat ook voor deze uren een ploegentoeslag van 10% geldt.

8. Indien een werknemer die werkzaam is in ploegendienst hetzij de leeftijd van 50 jaar be-
reikt en alsdan geen ploegendienstarbeid meer wenst te verrichten, hetzij om organisato-
rische, dan wel om gezondheidsredenen in een andere functie wordt geplaatst waarvoor 
geen ploegendienst geldt, zal - voor zover daarmee inkomstenvermindering gepaard gaat 
- een afbouwregeling worden toegepast.
Deze regeling is gebaseerd op de duur van de periode waarin de ploegentoeslag werd ge-
noten. Gedeelten van maanden zullen daarbij naar boven worden afgerond op hele maan-
den. De afbouw geschiedt in perioden gelijk aan één of meer maanden. Indien tijdens de 
periode waarin in ploegendienst is gewerkt, de ploegentoeslag gewijzigd is, wordt indien
de afbouwregeling van toepassing is, het gedurende de laatste 13 weken voor beëindiging
van de ploegendienstarbeid gemiddeld ontvangen ploegentoeslagbedrag in aanmerking
genomen.

De afbouw vindt plaats volgens het volgende schema:
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Bestaansduur toeslag
in jaren

Afbouw in vier achtereenvolgende perioden in
maanden in procenten van de ploegentoeslag

van tot 80 % 60 % 40 % 20 % 

0 1 1 1 1 1
1 2 2 2 2 2
2 3 3 3 3 3
3 4 4 4 4 4
4 5 5 5 5 5
5 6 6 6 6 6
6 7 7 7 7 7
7 8 8 8 8 8
8 9 9 9 9 9
9 10 10 10 10 10
10 12 12 12 12 12
12 en langer 15 15 15 15

Voor werknemers van 50 jaar en ouder geldt daarbij het volgende:

� Bij de leeftijd van 50 tot 55 jaar met een bestaansduur van de toeslag van ten minste
tien jaren zal de toeslag niet verder worden afgebouwd dan tot 40 %.

� Bij de leeftijd van 55 tot 60 jaar met een bestaansduur van de toeslag van ten minste
vijftien jaren zal de toeslag niet verder worden afgebouwd dan tot 60%.

� Bij de leeftijd van 60 jaar en ouder met een bestaansduur van de toeslag van ten min-
ste vijftien jaren zal de toeslag ongewijzigd blijven tot aan de pensioendatum.

NB: de leden 3 en 8 van deze bepaling zullen in het kader van de studie naar samenhangend
inzetbaarheids-/ leeftijdsfasebewust personeelsbeleid (zie: Hfdst. 15) nader worden onder-
zocht en zonodig worden aangepast

4.18 Stand-by dienst

1. Een stand-by dienst is een dienst waarbij werknemers regelmatig, buiten de voor hun 
afdeling geldende openstellingtijden, voortdurend beschikbaar moeten zijn voor het ver-
helpen van storingen en calamiteiten. Dit is noodzakelijk om de bedrijfsvoering te allen tij-
de te kunnen garanderen. Werknemers die stand-by diensten verrichten krijgen hiervoor
een vergoeding.

2. Het deelnemen aan de stand-by regeling is verplicht voor de werknemers waarvan is vast-
gesteld dat deze dienst bij hun functie hoort. Deze verplichting wordt opgenomen in de in-
dividuele arbeidsovereenkomst met de werknemer.

3. Bij het opleggen van de verplichting tot het verrichten van de stand-by dienst zullen werk-
nemers van 50 jaar en ouder zoveel mogelijk worden ontzien. Werknemers van 55 jaar en 
ouder kunnen niet tot de stand-by dienst verplicht worden. Vrijwillige deelname blijft ech-
ter wel mogelijk.

4. In deze regeling wordt onderscheid gemaakt tussen stand-by tijdens de werkweek (week-
stand-by) en stand-by tijdens het weekeinde (weekeind-stand-by). Onder weekstand-by 
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wordt verstaan de stand-by die plaatsvindt ná maandagmiddag 15:00 uur en vóór vrij-
dagmiddag 15.00 uur, indien deze dagen niet door de CAO erkende feestdagen zijn. Onder 
weekeindstand-by wordt verstaan de stand-by die plaatsvindt ná vrijdagmiddag 15.00 uur
en vóór maandagmiddag 15.00 uur en tevens op alle door de CAO erkende feestdagen. De
minimale aanvraageenheid voor stand-by is een kalenderdag.

5. Voor een aaneengesloten blok van 7 dagen stand-by dienst geldt een vergoeding van 195 
euro bruto per blok. Wanneer een gebroken stand-by dienst wordt gedraaid gelden de na-
volgende vergoedingen:

� tijdens de weekstand-by 23,50 euro bruto per kalenderdag (per 1-6-2008 24,50 euro) 

� tijdens de weekeindstand-by 35,50 euro bruto per kalenderdag (per 1-6-2008 36,50 eu-
ro)

6. De in lid 5 vermelde bedragen worden geïndexeerd met de algemene CAO-verhogingen.
Tevens wordt iedere 2 jaar opnieuw beoordeeld of de hoogte van deze vergoeding aange-
past moet worden op grond van marktconformiteit.
Voor de betrokken werknemers wordt een rooster opgesteld. Dit rooster bevat de planning
over minimaal 3 maanden waaruit blijkt welke werknemer wanneer geacht wordt een 
stand-by dienst te vervullen. Dit rooster wordt door de teamleider na overleg met de 
werknemers, vastgesteld. Bij ziekte wordt het restant van een dienst overgenomen door 
een andere werknemer.
De manager bepaalt in nauw overleg met de werknemers en de afdeling HR de frequentie 
van een stand-by dienst.

7. Wanneer een werknemer daadwerkelijk wordt opgeroepen om arbeid te verrichten is de in
artikel 4.15 opgenomen regeling voor overwerk van toepassing. Voor werkzaamheden als
gevolg van een oproep kan minimaal een half uur worden gedeclareerd. Volgt binnen een 
half uur na het beëindigen van arbeid uit de laatste oproep opnieuw een oproep, dan geldt
de hele periode als doorlopende arbeidstijd. De overwerk uren worden berekend inclusief
de eventuele reistijd van de verblijfplaats naar de werkplek en terug. In geval van een 
adequate thuiswerkvoorziening kan de werkplek ook thuis zijn.

8. Iedere werknemer dient te beschikken over alle voorzieningen die van belang zijn voor het
uitoefenen van de stand-by dienst. Hiervan kan worden afgeweken wanneer dit naar het 
oordeel van de manager noodzakelijk is.

9. Hetgeen onder artikel 4.17 lid 8 is vermeld met betrekking tot beëindiging van ploegen-
dienst geldt op gelijke wijze met betrekking tot beëindiging van stand-by dienst. Voor
ploegendienst dient stand-by dienst te worden gelezen en voor ploegentoeslag dient
stand-by vergoeding te worden gelezen.

4.19 Compensatieregeling Target

In verband met internationale bancaire systemen (Target) moet binnen bepaalde bedrijfson-
derdelen op feestdagen gewerkt worden. Het werken op deze dagen wordt op gelijke wijze
gecompenseerd als overwerk dat wordt verricht op zondagen en feestdagen (200 %).
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5 Keuzes in arbeidsvoorwaarden 

5.1 Algemeen

Met PALET, het keuze-arbeidsvoorwaardensysteem van Delta Lloyd, kan de werknemer binnen
bepaalde grenzen arbeidsvoorwaarden uitruilen. Hierdoor heeft de werknemer gelegenheid zijn
arbeidsvoorwaarden beter af te stemmen op de persoonlijke wensen en omstandigheden. Ge-
streefd wordt naar een optimale uitwisseling van bronnen en doelen. De grenzen waarbinnen
kan worden geruild zijn in het reglement PALET vermeld. Het reglement PALET is opgenomen in
de Personeelsgids.

5.2 Toepassing

Het systeem is bestemd voor alle werknemers die onder de Delta Lloyd-CAO vallen. De buiten-
dienstwerknemers kunnen in verband met de aard van hun werkzaamheden geen gebruik ma-
ken van de urenbronnen. 

5.3 Samenstelling keuze-arbeidsvoorwaarden-systeem

Het systeem kent de volgende bronnen en doelen.

Als bronnen kunnen worden gebruikt:

� bruto maandsalaris
� geldelijke uitkering: bruto vakantietoeslag (art. 4.10)
� geldelijke uitkering: bruto jaarlijkse uitkering (art. 4.11)
� bovenwettelijke vakantie-uren (meer dan het wettelijk minimum van vier maal de overeen-

gekomen arbeidsduur per week)
� jaarlijkse aanpassing arbeidsduur met maximaal 2 uur per week (art. 3.3; zie ook art.5.6.4)
� extra uren (extra gewerkte uren boven de individueel overeengekomen arbeidsduur tot en

met 2080 uur).
� resturen (aantal meer gewerkte uren boven 2080 uur) 
� overuren (gewerkte overuren buiten het geldende arbeidspatroon en conform art. 4.16).

Als doelen kunnen worden gebruikt:

� inkomen
� levensloopsparen
� fietsenplan
� aankoop vakantie-uren (maximaal 1 maal het gemiddelde van de gekozen arbeidsduur per

week)

NB. Het opnemen van extra gewerkte tijd (als een van de toepassingen volgens art. 3.3.1 en
art. 3.5.3) vindt in overleg met de leidinggevende plaats binnen het arbeidspatroon en vormt
dus geen doel binnen het keuzesysteem.

5. Keuze in arbeidsvoorwaarden 23



COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Delta Lloyd Groep

1 juni 2007 - 31 mei 2009

5.4 Grenzen in omvang bronnen en doelen

Om de bestedingen binnen het systeem in goede banen te leiden en om ongewenste effecten te 
voorkomen zijn in de bronnen en doelen begrenzingen aangebracht. Deze grenzen zijn op de
betreffende plaatsen in het Reglement vermeld.

5.5 Omrekenfactor

Voor de uitruil in geld wordt een omrekenuurloon gebruikt. Dit is het uurloon met inbegrip van 
jaarlijkse uitkering en vakantietoeslag (= 116,33% x het uurloon).

5.6 Bepalingen bij de keuze

1. Jaarlijks kan in een door de werkgever nader te berichten periode een keuze worden ge-
maakt binnen PALET; 

2. Indien geen keuze wordt aangegeven, wordt de werknemer geacht voor het komende jaar 
geen gebruik te willen maken van de keuzemogelijkheden;

3. Eerdere keuzes komen ieder jaar te vervallen;

4. Op grond van Hoofdstuk 3, art. 3 heeft de werknemer het recht zijn arbeidsduur jaarlijks,
met ingang van het daarop volgende kalenderjaar, met gemiddeld 2 uur per week te ver-
korten of te verlengen. Bij het verlengen van de arbeidsduur kan in plaats van extra salaris
gekozen worden voor het aanwenden van de extra gewerkte tijd voor een doel binnen het 
keuzesysteem.

5. Een voor een bepaald jaar gemaakte keuze kan niet worden teruggedraaid, tenzij bijzondere 
persoonlijke omstandigheden een rol spelen. Hiertoe dient de werknemer in een voorko-
mend geval via zijn of haar leidinggevende contact op te nemen met de betreffende advi-
seur van HR. 

6. Indien de werknemer tijdens de keuzeronde arbeidsongeschikt is kan de keuze pas worden
gemaakt zodra de werknemer weer hersteld is. De gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkne-
mer kan geen gebruik maken van de keuzemogelijkheden met betrekking tot arbeidsduur
omdat hiervoor speciale afspraken worden gemaakt via de Arbodienst.

5.7 Ontwikkeling van het systeem 

De keuzemogelijkheden worden aangeboden onder voorbehoud van wijziging van fiscale wet en 
regelgeving. Eventuele inhoudelijke wijzigingsvoorstellen zullen door partijen in het eerstvol-
gende CAO-overleg worden ingebracht.
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6. Pensioen 

6.1. Jaarlijkse bijdrage van de werkgever in de pensioenregeling en in-
dexatie van de pensioenen.

1. De werkgever zal zich inspannen om met het Pensioenfonds overeen te komen dat de 
bijdrage die Delta Lloyd aan het Pensioenfonds dient te betalen, uitsluitend bestaat uit
een jaarlijkse premie (bestaande uit de werkgevers en werknemerspremie gezamenlijk).
Deze jaarlijkse premie is de som van de actuariële premie op basis van een rekenrente
van 3% die nodig is voor de aangroei van de nominale pensioenaanspraken en risicodek-
kingen in het betreffende jaar op basis van de door CAO-partijen overeengekomen mid-
delloonregeling, vermeerdert met de administratiekosten, de verschuldigde garantiepre-
mie en de overige kosten van het pensioenfonds. Het resultaat van het Pensioenfonds
komt volledig ten gunste of ten laste van het Pensioenfonds.

2. De kosten van de indexatie van de opgebouwde pensioenen van de deelnemers en ex-
deelnemers komen geheel voor rekening van het Pensioenfonds.

3. Partijen bij de CAO doen de aanbeveling aan het pensioenfondsbestuur om bij voldoende
middelen deze te gebruiken voor indexatie, waarbij de indexatie voor de deelnemers ge-
baseerd wordt op de CAO-loonindex en voor de gewezen deelnemers op de CBS-
prijsindex. Wanneer het pensioenfondsbestuur vanaf het jaar 2011 in enig jaar daarna 
besluit de indexatie niet volgens de aanbeveling van CAO partijen toe te kennen, zal de 
werkgever onverwijld de vakorganisaties schriftelijk in kennis stellen.

4. De werkgever betaalt gedurende de jaren 2006 t/m 2010 (laatste maal per 31.12.2010)
de koopsom die nodig is voor de indexatie van de opgebouwde rechten volgens de aan-
beveling als vermeld bij 6.1.3. Op 1-01-2011 zal het pensioenfonds de bijdrage van de 
werkgever eenmalig verminderen indien de reële marktrente dekkingsgraad meer be-
draagt dan 100%. De vermindering van de bijdrage is in dat geval gelijk aan 50% van 
het meerdere met een maximum van de betaalde koopsommen voor indexatie gedurende
de jaren 2006 t/m 2010 

5. De werkgever behoudt zich de bevoegdheid voor tot vermindering of beëindiging van de 
betaling van zijn jaarlijkse premie als bovenvermeld onder 6.1.1 en de bijdrage voor in-
dexatie als bovenvermeld onder 6.1.4, indien zijn financiële toestand van dien aard is, dat 
hij de kosten van de pensioenregeling slechts gedeeltelijk of niet meer kan dragen. Indien
de werkgever van deze bevoegdheid gebruik maakt zal de werkgever de deelnemers, het 
pensioenfondsbestuur en de vakorganisaties onverwijld schriftelijk in kennis stellen.

6.2 Bijdrage van de werknemer in de pensioenregeling

De werknemers dragen bij in de kosten van de pensioenregeling in de verhouding van 1/3 
voor alle werknemers en 2/3 voor de werkgever. De bijdrage van een werknemer is ge-
maximeerd op 6 2/3% van de voor hem geldende pensioengrondslag.
Voor de werknemers die op 31 augustus 2004 al deelnemer aan het pensioenfonds waren en 
sindsdien onafgebroken deelnemer zijn geweest, is een overgangsregeling getroffen. Voor de
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werknemers die op 31 augustus 2004 een tijdelijk dienstverband hadden, geldt de over-
gangsregeling tot de einddatum van dat tijdelijke dienstverband.

De bijdrage in de pensioenpremie van de werknemers die niet onder de overgangsregeling
vallen wordt berekend volgens onderstaande criteria: 

a. Jaarlijks wordt de totale pensioenlast 1 voor de pensioenregeling door het pensioenfonds
vastgesteld. Bij de bepaling van de totale pensioenlast wordt de eenmalige bijdrage van 
de werkgever voor de overgang naar de nieuwe regeling (zoals omschreven in paragraaf 
6.2) gedurende 10 jaar voor 1/10e deel meegenomen (voor het laatst in 2015).

b. Deze totale pensioenlast wordt uitgedrukt in een percentage van de som van de voor dat 
jaar geldende pensioengrondslagen van alle actieve deelnemers in het pensioenfonds.

c. De werknemersbijdrage bedraagt 1/3 van het bij lid b van dit artikel berekende percen-
tage, met een maximum van 6 2/3% van de pensioengrondslag van de werknemer.

De bijdrage in de pensioenpremie van de werknemers die wel onder de overgangsregeling
vallen wordt als volgt berekend: 

A. Hoofdregel

Indien de totale pensioenlast 20% of minder is dan de som van de pensioengrondslagen
wordt geen werknemersbijdrage ingehouden.

Indien de totale pensioenlast meer dan 20% is van de som van de pensioengrondslagen,
bedraagt de bijdrage van de werknemers 50% van het meerdere met een maximum van
6 2/3% van de som van de pensioengrondslagen.

B. Ingroeimodel

Het streven van CAO-partijen is om de totale eigen bijdrage van de werknemers die sinds
31.08.2004 onafgebroken deelnemen aan de pensioenregeling niet meer dan 50% van de 
som van de collectieve salarisverhogingen vanaf 1 juni 2004 te laten bedragen, met een 
maximum van 6 2/3% van de pensioengrondslag.
Omdat de eigen bijdrage wordt bepaald over de pensioengrondslag wordt dit streven als
volgt vormgegeven. 

a Jaarlijks wordt in december de verhouding tussen de totale som van de pensioengevende
inkomens en de pensioengrondslagen op basis van de dan bij het pensioenfonds bekende
gegevens vastgesteld en gebruikt voor de berekening van de eigenbijdrage in het vol-
gende jaar. De verhouding bedraagt voor 2005: 1,42, voor 2006: 1,37 en voor 2007: 
1,35.

b Vervolgens wordt 50% van het percentage van de algemene loonronde na 1-06-2004 
vermenigvuldigd met het voor dat jaar volgens lid a vastgestelde verhoudingsgetal. Deze 
uitkomsten worden bij elkaar opgeteld en geldt dan tot de volgende algemene loonronde.

c De eigen bijdrage wordt verkregen door het onder b berekende percentage te vermenig-
vuldigen met de pensioengrondslag.

Op basis van lid a, b en c is het eigen bijdrage percentage
van 1-02-2005 tot 1-01-2006: 50%*1,35%*1,42=0,96% van de pensioengrondslag

1 Onder de totale pensioenlast wordt verstaan de kostendekkende premie die de werkgever op grond 
van de overeenkomst van de werkgever met het pensioenfonds verschuldigd is om de pensioenregeling
door het pensioenfonds af te dekken
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van 1-01-2006 tot 1-02-2006: 50%*1,35%*1,37=0,92% van de pensioengrondslag
van 1-02-2006 tot 1-02-2007: 50%*1,50*1,37+0,92%=1,95% van de pensioengrondslag
van 1-02-2007 tot 1-06-2007: 50%*1,50%*1,35+1,95%=2,96% van de pensioengrondslag

Voor deze CAO periode van 1-06-07 tot 1-06-09 is een matiging afgesproken.
Dit betekent dat de verhoging van de eigen bijdrage per 1-06-2007 stijgt naar 4 % van de 
pensioengrondslag en per 1-06-2008 naar 5% van de pensioengrondslag.

6.3 Pensioenopbouw in het pensioenfonds

1. Alle werknemers die onder de werkingssfeer van de CAO vallen en 18 jaar of ouder zijn,
worden als deelnemer opgenomen in de pensioenregeling van de Stichting Pensioenfonds
Delta Lloyd.

2. De pensioenregeling is een middelloonregeling, het pensioenfondsbestuur beslist op basis
van de in het pensioenfonds beschikbare middelen over de indexatie van de opgebouwde
aanspraken en ingegane pensioenen.

3. De pensioenrichtleeftijd is 65 jaar.

4. De franchise bedraagt per 1 januari 2007 13.195 euro, en wordt daarna jaarlijks op 1 
januari geïndexeerd met het percentage van de salarisaanpassingen van de Delta Lloyd
CAO.

5. Het pensioengevend inkomen wordt vastgesteld op 1 januari en bedraagt het uurloon
(inclusief de tijdelijke functioneringstoeslag en de ploegendienstvergoeding) maal het 
aantal betaaluren, vermeerderd met de daarbij horende vakantietoeslag en de jaarlijkse
uitkering.
Voor een medewerker waarop de regeling Variabele Beloning Buitendienst van toepas-
sing is, wordt het bedrag van de uitgekeerde variabele beloning in het achterliggende ka-
lenderjaar mede gerekend tot het pensioengevend inkomen.

6. De pensioengrondslag is het pensioengevend inkomen verminderd met de franchise.

7. Het ouderdomspensioen bedraagt 2,15% per dienstjaar van de pensioengrondslag.

8. Voor werknemers die minder werken dan het overeengekomen aantal normuren wordt 
het pensioengevend inkomen herrekend naar een pensioengevend inkomen op basis van 
het aantal normuren. De pensioenopbouw wordt daarbij gecorrigeerd met de deeltijdfac-
tor, waarbij de deeltijdfactor wordt gesteld op het aantal betaaluren/het aantal normu-
ren.

9. Het arbeidsongeschiktheidspensioen bedraagt bij een arbeidsongeschiktheid van 80-
100%, 75% van het pensioengevend inkomen boven het maximum jaarloon waarover de 
uitkering ingevolge de IVA wordt berekend. Bij een arbeidsongeschiktheid van minder
dan 80% wordt een aflopende staffel gehanteerd.

10. Het nabestaandenpensioen bedraagt 60% van het te bereiken ouderdomspensioen en 
wordt uitgekeerd aan de (ex)echtgeno(o)t(e) of (ex)partner van de deelnemer.

11. Het wezenpensioen per kind bedraagt 14% van het ouderdomspensioen en wordt uitge-
keerd zolang het kind nog geen 18 jaar is dan wel indien en zolang het kind een dagstu-
die volgt en nog geen 27 jaar is.

12. De pensioenregeling kent een aantal flexibele elementen. Het is mogelijk om: 

- het pensioen eerder of later dan de richtpensioendatum te laten ingaan
- het pensioen gedeeltelijk te laten ingaan(parttime-pensioen)
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- de pensioenhoogte te variëren
- het nabestaandenpensioen om te zetten naar een hoger ouderdomspensioen
- een deel van het ouderdomspensioen om te zetten naar het nabestaandenpensioen

6.4 ANW-hiaat pensioen

Alle werknemers worden buiten het pensioenfonds verzekerd voor een ANW-hiaat pensioen,
tenzij men uitdrukkelijk afstand doet van de verzekering. Het bedrag van het pensioen is
gelijk aan de uitkering van de ANW voor een nabestaande zonder kinderen. Het pensioen
wordt uitgekeerd aan de echtgenoot of partner en stopt bij overlijden van de echtgenoot of
partner doch uiterlijk op 65 jaar van de nabestaande. De werkgever betaalt een bijdrage van 
20% van de jaarlijkse risicopremie.
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7. Persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid 

7.1 Algemeen

Persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid zijn belangrijke kernpunten van deze CAO. Ge-
streefd wordt naar een optimale inzetbaarheid van alle werknemers voor het Delta Lloyd van
nu en in de toekomst en tegelijkertijd tot het kansrijker maken van de werknemers op de 
interne en externe arbeidsmarkt. Delta Lloyd vindt dit onderwerp belangrijk omdat het de 
organisatie in staat stelt om de werknemers te ontwikkelen in de richting waar de organisatie
naar toe gaat. Hierdoor wordt Delta Lloyd in staat gesteld om de doelstellingen op de lange
termijn te bereiken. Voor de werknemer ontstaat door dit beleid een werkomgeving waarin
de ontwikkeling en de loopbaan van de werknemer centraal staan.

Delta Lloyd zal bij de uitvoering van het beleid rekening houden met de pluriformiteit en 
diversiteit van het werknemersbestand en wil met het beleid bereiken dat gedurende de ge-
hele loopbaan van binnenkomst tot vertrek veel aandacht is voor:

- Verhogen en verbreden van het opleidingsniveau van de werknemers;
- Bevorderen van de interne doorstroom:
- Behoud van de werknemers door het inzichtelijk maken van loopbaanmogelijkheden en 

deze ook faciliteren;
- Het positioneren van Persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid als speerpunt van het 

HRM-beleid
- Werknemers er van bewust maken dat men zich actief voorbereidt op de toekomst en 

zich niet onnodig afhankelijk maakt van de ontwikkelingen binnen Delta Lloyd.

In de uitvoering van het sociaal beleid houdt Delta Lloyd rekening met de persoonlijke om-
standigheden en levensfasen waarin de werknemer zich bevindt. In dat verband zal tijdens
de looptijd van deze CAO de mogelijkheden om tot een samenhangend inzetbaarheids-/ leef-
tijdsfasebewust personeelsbeleid te komen worden onderzocht; zie verder Hoofdstuk 15,
studieafspraken.

7.2 Kader/verantwoordelijkheden

Ontwikkelingen en veranderingen in de verzekeringsmarkt, bankwezen en in informatietech-
nologie hebben tot gevolg dat organisatie- en functiewijzigingen regelmatig aan de orde zijn.
Een "functie of zelfs een baan voor het leven" kunnen de meeste bedrijven dan ook niet ga-
randeren. Vervolgens kunnen organisaties alleen concurreren en blijven bestaan als de men-
sen die er werken beschikken over de capaciteiten en de wil om zich aan te passen aan de
nieuwe omstandigheden: andere taken en verantwoordelijkheden, nieuwe afdeling, nieuwe
systemen en werkmethoden. Hierin hebben zowel de werknemer als Delta Lloyd eigen ver-
antwoordelijkheden.

Delta Lloyd als werkgever zal naar vermogen inzicht geven in ontwikkelingen binnen en bui-
ten het bedrijf, en wat die kunnen betekenen voor werknemers. Deze ontwikkelingen worden
vertaald naar afdelingsplannen, waarin een schets wordt gegeven van de toekomstige kwali-
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teitseisen die aan het werk verbonden zijn. Hieruit kunnen de opleidingsplannen voor afde-
lingen en individuen samengesteld worden. Op individueel niveau vinden deze opleidings-
plannen, samen met de ambities en persoonlijke ontwikkelbehoeften van de werknemer zelf,
dan weer hun weerslag in het Persoonlijke Ontwikkel Plan (POP). Zie onder punt 7.3. 

In het beoordelings- en beloningsbeleid zal extra aandacht geschonken worden aan de mate 
waarin de werknemer zich daadwerkelijk heeft ontwikkeld. Leidinggevenden worden beoor-
deeld op het maken van ontwikkelafspraken met hun werknemers en op de kwaliteit daar-
van.

De werknemer is verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling en inzetbaarheid en moet zich
inspannen om zijn inzetbaarheid op een zo breed en hoog mogelijk peil te houden. De ver-
antwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling van de werknemer komt voort uit het feit dat 
de werknemer zelf het best de eigen arbeidsbeleving kan inschatten en kan aangeven in
welke richting zijn of haar ontwikkeling moet gaan. En er staat een heel belangrijk aspect op 
het spel: WERK. Hierbij moet men zich niet te veel afhankelijk maken van één bepaalde
werkgever en zich mogelijkheden creëren om een eigen weg te gaan als de wensen en be-
hoeften niet overeenkomen met die van de werkgever.

7.3 Instrumenten

Aan het voorgaande geeft Delta Lloyd uitvoering door: 

� het jaarlijkse functionerings- en POP-gesprek: hierin staat het verbeteren van de functie-
vervulling en de ontwikkeling van de werknemer centraal;

� het aanbieden van een Persoonlijke Ontwikkelingsscan. De Persoonlijke Ontwikke-
lingsscan kan maximaal een maal per drie jaar plaatsvinden. Voorwaarde is dat de werk-
nemer minimaal 1 jaar in dienst is van werkgever. In het kader van de Persoonlijke Ont-
wikkelingsscan wordt aan de werknemer een Persoonlijk Opleidingsbudget (POB) ter be-
schikking gesteld van 1 % van drie jaarsalarissen, met een minimum van 1200 euro,
hetgeen gericht kan worden besteed aan toekomstgerichte opleidingen.

� het hanteren van een studiefaciliteitenregeling waarin afspraken zijn opgenomen over 
vergoeding van de opleidingskosten, opleidingstijd en ondersteuning op de werkplek;

� aandacht te geven aan de verantwoordelijkheden van leidinggevenden in de manage-
mentleergangen;

� het bepalen van de ontwikkelingsmogelijkheden bij indiensttreding van de werknemers;
� het begeleiden van nieuwe werknemers om deze wegwijs te maken in hun werk en in de 

organisatie;
� uniform opererende Loopbaan Advies Centra binnen de verschillende divisies. In deze 

Loopbaancentra zijn loopbaanadviseurs aanwezig om op initiatief van de werknemer de-
ze te adviseren en te begeleiden bij een gewenste functiewijziging of om te helpen tot 
een trefzekere keuze voor de toekomst te komen;

� het bieden van bedrijfsstages aan eigen werknemers, teneinde andere divisies en onder-
delen te leren kennen;

� het bieden van divisieoverstijgende loopbaanstappen voor specifieke beroepsgroepen als
actuarissen en financieel specialisten;

� een vast budget als percentage van de bruto loonsom vast te stellen, samen te stellen
uit de POP’s van de individuele werknemer;

� te bevorderen dat het beleid ter zake van Persoonlijke Ontwikkeling en inzetbaarheid
tenminste twee keer per jaar in het werkoverleg aan de orde wordt gesteld;
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� het faciliteren van netwerkbijeenkomsten die werknemers in staat stellen elkaar en de 
organisatie beter te leren kennen, actuele ontwikkelingen te bespreken en nieuwe kennis
en vaardigheden op te doen.

7.4 Budget

Het budget voor Persoonlijke Ontwikkeling en Inzetbaarheid wordt jaarlijks vastgesteld in de
budgetcyclus. Voor 2007 en 2008 bedraagt dit op jaarbasis 4% van de bruto loonsom. In 
voornoemd percentage wordt het budget voor het POB zoals genoemd in artikel 7.3 niet
geacht te zijn opgenomen. Onder opleidingen vallen alle vaktechnische opleidingen die nodig
zijn om bij te blijven in het vakgebied, alsmede alle studies die gericht zijn op de individuele
ontwikkeling voor mogelijk toekomstige functies.

Collectieve opleidingen op initiatief van Delta Lloyd in verband met organisatie-aanpassingen
vallen buiten dit budget. Dit geldt ook voor de kosten van collectieve managementleergan-
gen en voor de kosten van de Loopbaanadviescentra.

Het opleidingsbudget komt voor een belangrijk deel tot stand uit de afspraken die in de Per-
soonlijke Ontwikkel Plannen tussen leidinggevenden en werknemers zijn gemaakt. Deze af-
spraken hebben het karakter van een overeenkomst. Beiden zijn verantwoordelijk voor het 
daadwerkelijk uitvoeren van de afspraken. Dit betekent ook, dat de werknemer hierop aan-
spraken kan en moet maken. Mocht de uitvoering niet op initiatief van de leidinggevende tot
stand komen dan zal de werknemer hierin actie dienen te nemen. 

Jaarlijks zullen de Ondernemingsraden en de Vakorganisaties rapportages ontvangen over de 
mate waarin de POP-gesprekken zijn gevoerd en de besteding van het beschikbare budget.
Hierover zal met de Ondernemingsraden nader overleg worden gevoerd.

7.5 Studiefaciliteitenregeling

7.5.1. Algemeen en toepassingsgebied

1. In beginsel kan iedere werknemer voor de studiefaciliteitenregeling in aanmerking
komen, mits naar het oordeel van de werkgever de door de werknemer te volgen
studie wenselijk of nuttig is of kan zijn voor het bedrijf. Voor studiefaciliteiten in het
kader van een reorganisatie is het Sociaal Plan van toepassing;

2. De studiefaciliteitenregeling is van toepassing op collectieve opleidingen, individuele
dagopleidingen, avondstudies, korte trainingen of workshops, congressen, seminars,
examentrainingen, schriftelijke studies, en e-learning modules;

3. De studiefaciliteitenregeling kent de volgende drie toepassingsgebieden:

- Functienoodzakelijke bank- en verzekeringsgerichte opleidingen. Deze opleidin-
gen worden verplicht gesteld door het management bij aanstelling, doorstroom
en/of onderhoud

- Opleidingen tot een totaalbedrag van 4500 euro (incl. verblijf- en reiskosten)
- Kostbare opleidingen of opleidingstrajecten vanaf 4500 euro 

4. De werkgever maakt onderscheid tussen:

- Functiegebonden opleidingen:
Doel: bewerkstelligen dat werknemers kennis, vaardigheden en/of attitude ont-
wikkelen, noodzakelijk voor het adequaat uitoefenen van de huidige functie van

7 Persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid 31



COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Delta Lloyd Groep

1 juni 2007 - 31 mei 2009

de werknemer of van een andere functie die de werknemer in de toekomst zal
vervullen.

- Toekomstgerichte opleidingen:
Doel: stimuleren van werknemers om zich te ontwikkelen in een richting, die
van waarde is in het kader van het vergroten van loopbaanmogelijkheden en in-
zetbaarheid van de werknemer binnen en buiten het bedrijf en/of afdeling.

5. De verantwoordelijk manager beoordeelt welk toepassingsgebied aan de orde is en 
of er sprake is van een functiegebonden of toekomstgerichte opleiding. Vergoedin-
gen en studieverlof kunnen uitsluitend worden toegekend, als de verantwoordelijk
manager van oordeel is, dat een opleiding aan de doelstelling van een functiege-
bonden of toekomstgerichte opleiding beantwoordt.

7.5.2 Vergoeding

Vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten is mogelijk voor de volgende studiekos-
ten:

- opleidingskosten (incl. inschrijfkosten);
- tentamen en examenkosten;
- aanschaf studieboeken en –hulpmiddelen;
- verblijfkosten;
- noodzakelijke reiskosten worden vergoed op basis van tarief openbaar vervoer

tweede klas.
- bij een functiegebonden opleiding volgens artikel 7.5.1 lid 4 worden de noodzakelijk

geachte kosten voor 100% vergoed
- bij een toekomstgerichte opleiding volgens artikel 7.5.1. lid 4 worden de kosten als

regel voor 100 % vergoed. Indien de werknemer voor zijn persoonlijke ontwikkeling
een opleiding wil volgen die niet logisch voortbouwt op eerder gevolgde opleidingen
en ook minder aansluit bij de verwachte ontwikkelingen in de functie en/of organi-
satie zal de leidinggevende een vergoeding toekennen van 75 % of 50 %. Het per-
centage wordt vastgesteld op grond van de verwachte waarde van de opleiding voor 
de werkgever en voor de werknemer. Ter beoordeling hiervan zal zonodig het ad-
vies van de afdeling HR betrokken worden.

7.5.3 Terugbetaling bij beëindiging van de dienstbetrekking

De terugbetaling van studievergoedingen is aan bovengenoemde toepassingsgebieden
(art. 7.5.1) gerelateerd:

1. Functienoodzakelijke/verplichtgestelde bank- en verzekeringsgerichte opleidingen:
geen terugbetaling;

2. Alle andere opleidingen tot 4500 euro: opleidingskosten, die de werknemer over de 
laatste 12 maanden voorafgaande aan de datum van beëindiging van de dienstbe-
trekking heeft gemaakt en die door de werkgever zijn vergoed, worden lineair naar
rato teruggevorderd. Dit betekent dat iedere maand, dat het dienstverband na het 
voltooien van de studie korter duurt dan 12 maanden, 1/12 door de werknemer 
dient te worden gerestitueerd.

3. Kostbare opleidingen/opleidingstrajecten van de studie vanaf 4500 euro: oplei-
dingskosten worden in een periode van 2 jaar lineair naar rato teruggevorderd. Dit
betekent dat iedere maand, dat het dienstverband na het voltooien van de studie
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korter duurt dan 24 maanden, 1/24 door de werknemer dient te worden gerestitu-
eerd.

4. In geval van beëindiging van de dienstbetrekking op initiatief van de werkgever,
anders dan wegens dringende of gewichtige redenen, geldt deze terugbetalingsver-
plichting niet.

7.5.4 Terugbetaling bij tussentijdse beëindiging van de studie

De studiefaciliteiten worden verleend voor het tijdvak dat redelijkerwijs voor het vol-
brengen van de studie als normaal kan worden beschouwd. Deze termijn kan op ver-
zoek van de werknemer worden verlengd in geval van ziekte en bijzondere omstandig-
heden na overleg met en toestemming met de leidinggevende.

Indien de werknemer de studie voortijdig afbreekt, zonder - naar oordeel van de ver-
antwoordelijk manager – gegronde reden, worden de reeds betaalde studiekosten via
de maandelijkse salarisbetaling teruggevorderd.

7.5.5 Studieverlof

Algemeen:

- Functiegebonden opleidingen:
Studieverlof (100%) wordt uitsluitend verleend voor het volgen van lessen, colle-
ges, tentamens en voor de daarbij benodigde reistijd voor zover dit plaatsvindt in
werktijd. Uitgangspunt hierbij is dat lessen en colleges zoveel mogelijk in eigen tijd
gevolgd worden. Buiten de studiedagen en buiten de tentamen en examendagen
(zie onderstaand) wordt er geen studieverlof verleend.

- Toekomstgerichte opleidingen:
In principe dienen toekomstgerichte opleidingen waar mogelijk buiten werktijd
plaats te vinden. Voor zover deze onder werktijd vallen en niet buiten werktijd kun-
nen plaatsvinden: studieverlof naar rato van het vastgestelde percentage studiekos-
tenvergoeding (50-100%).

� Definitieve toekenning van studieverlof ligt bij de verantwoordelijk manager 

Studieverlof ter voorbereiding op tentamens of examens: 

- Dagopleidingen: niet van toepassing; opleiding wordt al in werktijd gevolgd.

- Avondopleidingen of combinatie van dag/avondlessen: dag van het tentamen of 
examen + maximaal 2 studieverlofdagen per studiejaar.

� Definitieve toekenning van studieverlof ligt bij de verantwoordelijk manager 

7.6 Diversiteitsbeleid

Delta Lloyd legt zich vast op het grondbeginsel van gelijke kansen voor iedereen in het be-
drijf, en streeft daarbij naar een personeelsbestand dat representatief is gezien de markten 
en gemeenschappen waarin het opereert. Vanuit de teamfilosofie betekent het een opbouw 
van een team met gemotiveerde werknemers die elkaar in diverse opzichten aanvullen (ken-
nis, kunde, achtergrond, geslacht en dergelijke).
Delta Lloyd is de mening toegedaan dat het herkennen van individuele bekwaamheden en 
verdiensten, de afwezigheid van discriminatie en het bevorderen van een positieve houding
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tegenover diversiteit, uiteindelijk zal resulteren in een zo productief mogelijk gebruik van 
deskundigheid, ervaring en motivatie door de gehele organisatie heen. 

De doelstelling is om diversiteit in alle aspecten van onze business te integreren. In deze
CAO wordt een pilot gedaan op welke wijze de business gefaciliteerd kan worden in de toe-
passing van diversiteit binnen hun eigen bedrijfsonderdeel.

7.7 Loopbaanombuiging

De werkgever voert een personeelsbeleid dat erop gericht is werknemers van alle leeftijden
zo lang mogelijk gemotiveerd en inzetbaar te houden. Hierbij is uitgangspunt dat de wensen
en behoeften van het bedrijf zo goed mogelijk samengaan met de wensen en capaciteiten
van werknemers. Gaandeweg kan een hiaat ontstaan in de respectieve mogelijkheden en 
wensen.
Om te bevorderen dat de werknemer een goede balans weet te behouden tussen werk en 
privé biedt de werkgever voor werknemers tegen de leeftijd 55 jaar en ouder de mogelijk-
heid op vrijwillige basis te kiezen voor een lichtere functie waarbij de arbeidsvoorwaardelijke
aanpassing binnen redelijke grenzen blijft. Voor de organisatie betekent dit dat, rekening
houdend met de natuurlijke loop van de levensfasen, de kwaliteiten van de werknemers op-
timaal ingezet blijven.
In bovengenoemd kader wordt een regeling gehanteerd die, gelet op het eigen initiatief en
de genoemde doelstelling, is opgenomen onder Hoofdstuk Werk en Leven (8.9).

Indien deze regeling niet toepasbaar blijkt omdat men een zodanige functie vervult dat een 
lichtere functie niet beschikbaar is zal in overleg met de werknemer naar een maatwerkop-
lossing worden gezocht. Deze kan bestaan uit zowel een vermindering van taken als uit ver-
mindering van de arbeidsduur met 10 %. De voor de salarisvermindering vastgestelde ga-
rantiepercentages zullen hierbij eveneens van toepassing zijn. Zie verder voor dit onderwerp 
onder artikel 8.8.

NB: deze bepaling zal in het kader van de studie naar samenhangend inzetbaarheids-/ leef-
tijdsfasebewust personeelsbeleid (zie: Hfdst. 15) nader worden onderzocht en zonodig wor-
den aangepast.

7.8 Evaluatie

Jaarlijks zal het voorgenomen beleid ten aanzien van Persoonlijke Ontwikkeling en inzet-
baarheid met de Medezeggenschap worden geëvalueerd. De resultaten van deze evaluatie
zullen aan de vakorganisaties beschikbaar gesteld worden. 
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8 Werk en leven 

Iedere werknemer van Delta Lloyd moet een goede balans kunnen vinden en krijgen tussen 
werk en leven. Delta Lloyd wil met andere woorden zo goed mogelijk tegemoetkomen aan de 
wensen van werknemers ten aanzien van de inrichting van het werk. Echter het bedrijfsbe-
lang is uiteindelijk van doorslaggevende betekenis; er kan bij bepaalde problemen dus wor-
den afgeweken van de wensen van de werknemer. 

Delta Lloyd respecteert de wetgeving en volgt minimaal de wettelijke regelingen, waarbij in
alle redelijkheid kan worden besloten om in positieve zin van de wet af te wijken. Delta Lloyd 
zal niet in negatieve zin van de wetgeving afwijken.

8.1 Algemeen

Delta Lloyd kent drie categorieën regelingen op het gebied van Werk en Leven:

- Werk en tijd voor jezelf.
- Werk en zorg voor zieken.
- Werk en kinderen.

In onderstaand overzicht is de relatie te zien tussen de verschillende regelingen die Delta
Lloyd aanbiedt om de balans tussen werk en leven te stimuleren toebedeeld per categorie.
Indien de regeling niet in dit hoofdstuk wordt beschreven, staat tussen haakjes vermeld bij
welk hoofdstuk meer informatie te vinden is over de regeling.

Regelingen

Werk

en tijd

voor jezelf

Werk

en zorg

voor zieken

Werk

en

kinderen

Vakantie (arbeidsduur) � � �

Meer of minder uren werken (arbeidsduur)x � �

Arbeidspatroon (arbeidsduur) � � �

Overwerk uren compenseren in tijd (arbeidsduur) �

Flexibele pensionering (pensioen) �

Studieverlof (Persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid �

Bijzonder verlof � � �

Zorgverlof �

Verlof i.v.m. kinderen �

Langdurig verlofsparen � � �

Onbetaald verlof/Levensloopverlof � � �

Thuiswerken � � �

Loopbaanombuiging �
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Binnen elke categorie is er een pakket aan maatregelen en richtlijnen, waarvan een deel
vaststaat en een deel flexibel door de werknemer is in te vullen dan wel te gebruiken.

Delta Lloyd gaat uit van volwassen arbeidsverhoudingen tussen werkgever en werknemer. 
Uitgaande van die volwassen arbeidsverhoudingen moet tussen manager en werknemer
overleg plaatsvinden over de invulling van een regeling in details. De regelingen geven als
het ware een kader waarbinnen manager en werknemer samen op detailniveau de individue-
le invulling voor de werknemer moeten bewerkstelligen.

8.2 Bijzonder verlof

8.2.1 Feestdagen

De feestdagen, die voor werknemers niet als werkdagen worden aangemerkt, zijn:

- Nieuwjaarsdag
- Goede vrijdag
- Tweede paasdag
- Hemelvaartsdag
- Tweede pinksterdag
- Eerste en tweede kerstdag
- Koninginnedag
- 5 mei om de vijf jaar (vanaf 1995) 

Als het gaat om erkende feestdagen van andere religies heeft de werknemer het recht
om daarvoor een verlofdag op te nemen

8.2.2 Buitengewoon verlof

1. Waar in deze regeling een relatie wordt gelegd naar verwanten van een partner op 
basis van burgerlijk huwelijk of naar gebeurtenissen met betrekking tot bedoelde
partner, geldt een analoge toepassing ten aanzien van de partner op basis van gere-
gistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst als bedoeld in bijlage 1.

2. Onverminderd het bepaalde in de Wet Arbeid en Zorg (Staatsblad 2001, 567) waarin
de werknemer op grond van zeer persoonlijke omstandigheden recht heeft op verlof,
welk verlof ten laste komt van het door de werknemer opgebouwde vakantierecht,
wordt buitengewoon verlof met behoud van salaris verleend:

a  bij overlijden van de partner of een inwonend kind zonder partner: twee kalen-
derweken;

b bij overlijden van (schoon)ouder(s) of een kind niet vallend onder sub a: één dag 
en bovendien voor bijwoning van de begrafenis/crematie een tweede dag. Indien
de werknemer is aangewezen de begrafenis/crematie te regelen: één dag of de
tijd die daarvoor nodig is met een maximum van vijf dagen;

3. In voorkomend geval kan de werknemer verzoeken om doorbetaald calamiteitenver-
lof. Het is ter beoordeling van de werkgever of sprake is van een calamiteit, alsmede
de duur van het daarvoor benodigde verlof.

4. In aanvulling op deze artikelen wordt de werknemer buitengewoon verlof met be-
houd van salaris verleend in geval van:
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- Verplichtingen die niet in vrije tijd kunnen worden nagekomen: voor maximaal de 
tijdsduur die die verplichting vergt;

- Huwelijk van de werknemer: 1 dag;
- Huwelijk van een bloed- of aanverwant in de rechte lijn mits het huwelijk wordt 

bijgewoond (dit geldt alleen als het huwelijk op een werkdag valt): 1 dag;
- Bevalling van de echtgenote: 1 dag of de tijd dat de bevalling duurt;
- Kraamverlof: 2 dagen, binnen vier weken vanaf de eerste dag dat het kind feite-

lijk op hetzelfde adres woont als werknemer;
- Verhuizing op verzoek van de werkgever: 2 dagen;
- Verhuizing op eigen initiatief: 1 dag;
- Jubileum - bij 25- of 40-jarig dienstjubileum van de werknemer zelf: 1 dag;
- Pensionering of Vut van de partner: 1 dag. 

8.3 Zorgverlof

8.3.1 Calamiteitenverlof

De werknemer kan voor de allereerste opvang in verband met zorg aanspraak maken op 
calamiteitenverlof. Zie hiervoor buitengewoon verlof 8.2.2.3.

8.3.2 Kortdurend zorgverlof

1. De werknemer kan in geval van noodzakelijke verzorging van een zieke partner, kind 
of bloedverwant in de eerste lijn en er niemand anders voorhanden is om de verzor-
ging op zich te nemen een beroep doen op kortdurend zorgverlof;

2. De werknemer dient bij dit verzoek aan te tonen dat het zorgverlof noodzakelijk is;

3. De werkgever kan het verzoek alleen weigeren in verband met een zwaarwegend 
bedrijfsbelang;

4. De maximale periode waarop de werknemer aanspraak kan maken in het kader van 
kortdurend zorgverlof bedraagt twee maal de arbeidsduur per week, gedurende een 
periode van twaalf maanden;

5. Tijdens het kortdurend zorgverlof wordt 85% van het maandsalaris doorbetaald.

6. Tijdens het kortdurend zorgverlof wordt de opbouw van vakantieuren voortgezet;

7. De pensioenopbouw wordt gedurende het kortdurend zorgverlof voortgezet op basis
van de overeengekomen arbeidsduur;

8. In het geval dat calamiteitenverlof samenloopt met kortdurend zorgverlof, gaat het 
calamiteitenverlof na één dag over in zorgverlof;

9. De overige wettelijke bepalingen omtrent het kortdurend zorgverlof zijn van toepas-
sing.

8.3.3 Palliatief verlof

1. De werknemer kan ten behoeve van de verzorging van een terminaal zieke of bij le-
vensbedreigende ziekte van een kind aanspraak maken op palliatief verlof;

2. In geval van palliatief verlof, kan onbetaald verlof worden opgenomen gedurende
maximaal zes maanden; 

3. Tijdens het palliatiefverlof wordt het maandsalaris niet doorbetaald.

8. Werk en leven 37



COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Delta Lloyd Groep

1 juni 2007 - 31 mei 2009

4. Tijdens het palliatief verlof vindt geen opbouw van vakantie-uren plaats.
5. Voor zover vereist op grond van de sociale wetgeving, zal de werknemer tijdens deze 

periode zelf zorgdragen voor zijn sociale verzekeringen en bijbehorende premies.

6. Tijdens het onbetaald palliatief verlof blijft de werknemer deelnemer in de pensioen-
regeling en blijft de werknemer de eigen bijdrage in de pensioenregeling verschul-
digd.

8.4 Verlof in verband met kinderen

8.4.1 Zwangerschaps- en bevallingsverlof

1. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof bedraagt 16 weken, met in achtneming van 
de leden 6 en 7 van dit artikel;

2. Om aanspraak te maken op zwangerschaps- en bevallingsverlof te maken dient de 
vrouwelijke werknemer tijdig een verklaring van een arts of verloskundige aan de 
werkgever over te leggen;

3. De uitkering bedraagt 100% van het laatstgenoten maandsalaris, mits de vrouwelij-
ke werknemer door tussenkomst van werkgever de uitkering aanvraagt en deze ce-
deert aan werkgever.

4. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof kan tot op zekere hoogte flexibel worden 
opgenomen. Uitgangspunt van de wet is, dat de zwangerschapsuitkering zes weken 
voor de vermoedelijke bevallingsdatum ingaat. Indien de werknemer het wil kan zij 
langer doorwerken. Het zwangerschapsverlof mag echter niet later ingaan dan de 
eerste dag van de vierde week voor de vermoedelijke datum van bevalling;

5. De periode waarin voor de bevalling langer is doorgewerkt kan na de bevalling bij
het bevallingsverlof worden geteld;

6. Als het kind eerder dan de uitgerekende bevallingsdatum wordt geboren, blijft de to-
tale verlofduur 16 weken; 

7. Vindt de bevalling later dan de vermoedelijke datum plaats, dan loopt het zwanger-
schapsverlof langer door. Na de bevalling heeft de werknemer recht op het oor-
spronkelijk geplande bevallingsverlof (minimaal 10- maximaal 12 weken).

8. Tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt de opbouw van vakantie-uren
voortgezet.

8.4.2 Kraamverlof

Aansluitend op de bevalling van diens partner kan de werknemer aanspraak maken op 
kraamverlof. Zie hiervoor buitengewoon verlof 8.2.2.4.

8.4.3 Adoptieverlof

1. De werknemer kan vier aaneengesloten weken adoptieverlof opnemen gedurende
een periode van achttien weken, beginnend twee weken voor de eerste dag dat de 
feitelijke adoptie plaatsvindt;

2. Opname van het verlof dient uiterlijk drie weken van tevoren bij de leidinggevende
te worden aangemeld onder opgave van de periode en de duur van het verlof, als-
mede onder overlegging van de bescheiden waaruit de adoptie blijkt;

3. Bij adoptie van meerdere kinderen tegelijk geldt toch maar één verloftermijn;
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4. De werknemer heeft op grond van de Wet Arbeid en Zorg recht op een uitkering via
het UWV, bij wie hij door tussenkomst van de werkgever een aanvraag daartoe doet.
De uitkering wordt vastgesteld volgens de dagloonbepalingen van de Ziektewet en 
wordt door de werkgever aangevuld tot 100% van het laatste maandsalaris, mits de 
werknemer door tussenkomst van de werkgever de uitkering aanvraagt en deze ce-
deert aan werkgever. De werknemer blijft alsdan deelnemer in de pensioenregeling.

5. Tijdens het adoptieverlof wordt de opbouw van vakantie-uren voortgezet.

6. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het opnemen van een pleegkind.

8.4.4 Ouderschapsverlof

1. De werknemer kan aanspraak maken op het wettelijk ouderschapsverlof, met dien
verstande dat de wettelijke basistermijn (met vier weken) wordt verlengd, en (der-
halve) zeventien weken bedraagt; 

2. De werknemer die gebruik maakt van het ouderschapsverlof, heeft na beëindiging
ervan recht op terugkeer in de oude functie op basis van de oorspronkelijke over-
eengekomen arbeidsduur;

3. Tijdens de ouderschapsverlofperiode blijft hij deelnemer in de pensioenregeling en 
mag hij blijven deelnemen in de personeelsregelingen alsof zijn arbeidsduur niet is
gewijzigd.

4. Tijdens het ouderschapsverlof wordt het salaris niet doorbetaald.

5. Het is mogelijk het totale verlof op te nemen verspreid over drie perioden; iedere
periode dient tenminste een maand te bedragen en voor iedere periode kan slechts 
eenmaal een vast aantal uren worden vastgelegd.

6. Ouderschapsverlof kan alleen worden geweigerd als een zwaarwegend bedrijfsbelang
zich daartegen verzet; als het verlof binnen één jaar wordt opgenomen, wordt er ge-
acht geen zwaarwegend bedrijfsbelang tot weigering te zijn.

7. Tijdens het ouderschapsverlof vindt geen opbouw van vakantie-uren plaats.

8. In overleg met de leidinggevende kan de werknemer ook een afspraak maken om 
zeventien weken voor 100% afwezig te zijn.

8.5 Langdurig verlofsparen

Sinds 1 januari 2006 is het niet meer mogelijk om verlof te sparen via de regeling
langdurig verlofsparen. Opname van in het verleden gespaarde uren is nog wel 
mogelijk

1. Eén keer per drie kalenderjaren kan een verlofperiode genoten worden van minimaal zes 
weken tot maximaal zesentwintig weken, uit te breiden met de aaneengesloten vakantie
van het jaar van opname; 

2. De regeling van Delta Lloyd is een tijd-spaarregeling: gaandeweg de tijd opgebouwd die
nodig is voor het gewenste langdurig verlof. Een gespaard uur behoudt bij aanwending
de waarde van een uur ook al is het onderliggende salaris op dat moment anders dan ten 
tijde van de inleg.

3. De werkgever is bereid mee te werken aan een versnelde procedure bij de behandeling
van het verzoek om verlof als een werknemer het verlof moet opnemen voor zorgplich-
ten voor zieken of kinderen.

4. Op jaarbasis dient de ureninleg minimaal 2 maal de gemiddelde arbeidsduur per week te 
bedragen.
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5. Zie verder de bijzonderheden van de regeling in de Personeelsgids.

8.6 Onbetaald verlof/Levensloopverlof

1. Indien een werknemer een verzoek indient om onbetaald verlof op te nemen zal de 
werkgever hieraan zo goed mogelijk meewerken. Met behulp van de levenslooprege-
ling kunnen werknemers perioden van onbetaald verlof financieren.

2. De periode van onbetaald verlof bedraagt maximaal 6 maanden, tenzij het verlof
wordt opgenomen direct voorafgaande aan de ingangsdatum van het pensioen.

3. Bij onbetaald verlof dat niet direct voorafgaande aan de ingangsdatum van het pen-
sioen wordt opgenomen en een duur heeft van meer dan 13 maal de wekelijkse ar-
beidsduur maken de werknemer en de werkgever schriftelijke afspraken over het al
dan niet terugkeren in de functie die de werknemer voor aanvang van het verlof ver-
vulde.

4. Bij aanvang van de periode van onbetaald verlof wordt de werknemer uitdienst ge-
meld bij het pensioenfonds, tenzij de werknemer ervoor kiest de volledige pensioen-
premie (werkgevers en werknemersdeel) voor aanvang van het verlof te betalen aan 
de werkgever. De werknemer blijft alsdan deelnemer in de pensioenregeling.

5. In geval van ziekte die naar verwachting langer zal duren dan drie weken (te bepalen
door de bedrijfsarts), wordt de opname van het levenslooploon op verzoek van de 
werknemer opgeschort

6. Bij terugkeer na een periode van onbetaald verlof waarin de werknemer uitdienst is
gemeld bij het pensioenfonds, wordt de werknemer als een nieuwe deelnemer aan-
gemeld bij het pensioenfonds.

7. Voor zover vereist op grond van de sociale wetgeving zal de werknemer tijdens deze 
periode zelf zorgdragen voor zijn sociale verzekeringen en bijbehorende premies.

8. Tijdens de periode van onbetaald verlof vindt geen opbouw van vakantie-uren plaats.

9. Onbetaald verlof kan niet worden opgenomen in combinatie met verlofsparen

8.7 Werkgeversbijdrage levensloopregeling

De werkgever stelt maandelijks als bijdrage in de levensloopregeling aan de werknemer een 
bedrag ter beschikking van 0,5 % van het uitbetaalde maandsalaris.

De Werkgeversbijdrage levensloopregeling maakt geen deel uit van de grondslag voor de 
berekening van het pensioen, het variabel inkomen of van andere toeslagen en uitkeringen,
maar telt wel mee voor de berekening van de vakantietoeslag en de jaarlijkse uitkering.

8.8 Loopbaanombuiging

8.8.1 Algemeen

Om te bevorderen dat de werknemer een goede balans weet te behouden tussen werk 
en privé biedt Delta Lloyd in een regeling voor werknemers tegen de leeftijd van 55 jaar 
en ouder de mogelijkheid op vrijwillige basis te kiezen voor een lichtere functie waarbij
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de arbeidsvoorwaardelijke aanpassing binnen redelijke grenzen blijft.  Zie ook hetgeen 
onder Hoofdstuk 7.7 staat vermeld.

In bovengenoemd kader wordt onderstaande regeling gehanteerd.

8.8.2 Aanpassing arbeidsvoorwaarden

Bij de overgang naar een lichtere functie hoort een aanpassing van de arbeidsvoorwaar-
den. Daarbij gelden de volgende punten:

1. er wordt een procedure gevolgd via de leidinggevende en de afdeling HR; 

2. de nieuwe functie dient te passen bij de kennis en ervaring van de werknemer en tot 
voldoende uitdaging en werkplezier te kunnen leiden;

3. het initiatief komt van de werknemer;

4. het nieuwe salaris en overige arbeidsvoorwaarden worden in eerste instantie bepaald
door de functiegroep en de inhoud van de nieuwe functie;

5. garantiepercentage: het nieuwe salaris zal tot aan de pensionering niet lager zijn
92% van het oude salaris. Bij het ingaan van de loopbaanombuiging vanaf de leeftijd
van 60 jaar is dit percentage 95%

6. eventuele functiegebonden voorwaarden komen te vervallen of worden toegevoegd;

7. de pensioenopbouw en eventueel van toepassing zijnde overgangsmaatregelen in de 
pensioenregeling worden berekend over het laatst genoten salaris van vòòr de loop-
baanombuiging. Hierop zijn de jaarlijkse indexaties van toepassing;

8. deze regeling is niet van toepassing bij organisatiewijzigingen en bij onvoldoende
functievervulling. In die situaties gelden de bepalingen in de ter zake geldende rege-
lingen.

NB: deze bepaling zal in het kader van de studie naar samenhangend inzetbaarheids-/
leeftijdsfasebewust personeelsbeleid (zie: Hfdst. 15) nader worden onderzocht en zono-
dig worden aangepast
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9 Ziekte en re-integratie

9.1 Ziekteverzuim en re-integratiebeleid

De werkgever voert een actief beleid gericht op het voorkomen van ziekteverzuim en langdu-
rige arbeidsongeschiktheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de diensten van een externe
ARBO-dienst en andere externe dienstverleners. Daarnaast wordt voorzien in verzuimbege-
leiding (Case management).
Binnen de kaders van de wetgeving Verbetering Poortwachter richten werkgever en werkne-
mer zich op re-integratie zonodig in een andere, of aangepaste functie. Hierbij zijn de hierna
vermelde bepalingen van toepassing.

1. De werkgever verplicht zich om op basis van de probleemanalyse van de Arbodienst bin-
nen twee weken een plan van aanpak op te stellen samen met de werknemer.

2. re-integratie zal bij voorkeur plaatsvinden in de oude functie. Passende arbeid in de ei-
gen onderneming gaat voor een aanbod voor extern werk. De werkgever is verplicht een 
aanbod tot passende arbeid, zowel naar een interne als externe functie schriftelijk te (la-
ten) doen.

3. Indien sprake is van passend extern werk worden de eerste zes maanden van re-
integratie bij een andere werkgever vormgegeven als een proefplaatsing.

4. Wanneer na zes maanden blijkt, dat de herplaatsing bij een andere werkgever niet tot 
een arbeidscontract voor onbepaalde tijd zal leiden, worden door werkgever met werk-
nemer de mogelijke vervolgacties besproken. In dit gesprek komen expliciet de moge-
lijkheden aan de orde tot individuele begeleiding gefinancierd uit re-integratie subsidies
en het persoonsgebonden Re-integratiebudget.

5. Elk aanbod vermeldt tevens het wettelijke recht van de werknemer om bij twijfel of het 
aanbod passend is, een deskundigen oordeel aan te vragen bij het UWV.

6. Indien de werknemer van het recht op deskundigen oordeel gebruik maakt en tevens het 
aanbod van werkgever weigert, geldt het volgende: Als het UWV oordeelt dat de werk-
nemer onterecht het (aanbod tot vervangend) werk bij een andere werkgever heeft ge-
weigerd, zal deze weigering (die ter toetsing aan UWV is voorgelegd) geen reden zijn tot
maandsalarisinhouding en/of ontslag door werkgever mits werknemer de aangeboden
arbeid alsnog direct (de dag volgend op ontvangst UWV beschikking) aanvaardt.

7. De werkgever kan de werknemer een sanctie, arbeidsrechtelijke maatregelen daaronder 
begrepen, opleggen indien de werknemer de voor hem geldende regels en aanwijzingen
bij ziekte niet naleeft. Nadere uitwerking van het in dit artikel lid bepaalde vindt plaats in
overleg met de COR. De verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer conform 
de Wet Verbetering Poortwachter zijn uitgewerkt in een ‘Handleiding verzuim’ die is op-
genomen in de Personeelsgids.

8. Indien werkgever in verband met de arbeidsongeschiktheid van de werknemer jegens 
één of meer derden een vordering tot schadevergoeding kan doen gelden, zal de werk-
nemer daaraan zijn volledige medewerking verlenen.
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9.2 Arbeidsongeschiktheid en arbeidsovereenkomst

1. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst, behoudens het bepaalde in de leden 2 en 3,
niet opzeggen zolang de arbeidsongeschiktheid voortduurt. Indien de werknemer niet
meewerkt aan re-integratie kan de arbeidsovereenkomst op basis van de Wet verbete-
ring Poortwachter uiteindelijk eerder worden beëindigd.

2. De werkgever zal de arbeidsovereenkomst van de werknemer die volledig en duurzaam
arbeidsongeschikt is en uit dien hoofde een IVA uitkering ontvangt beëindigen indien
blijkt dat buiten wil en toedoen van de werknemer geen perspectief op terugkeer op de 
arbeidsmarkt is.

3. Indien de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is en uit dien hoofde een WGA uitke-
ring ontvangt zal, onder handhaving van de overige bepalingen in de bestaande arbeids-
overeenkomst, zonodig sprake zijn van een aanpassing van de feitelijk werkzame uren 
op basis van het advies van de bedrijfsarts onder gelijktijdige aanpassing van het salaris.

4. Indien de werknemer door het UWV voor 35 % of minder arbeidsongeschikt (met lichte
beperkingen) wordt bevonden zal de bestaande arbeidsovereenkomst gehandhaafd blij-
ven. Op basis van het advies van de bedrijfsarts kan er sprake zijn van het aanpassen
van de feitelijk werkzame uren. Het salaris wordt gebaseerd op de feitelijk werkzame
uren en aangevuld volgens de systematiek in artikel 9.4. Werkgever en werknemer stre-
ven gezamenlijk naar een zo groot mogelijke inzetbaarheid van de werknemer.

5. Als er sprake is van een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid op grond van de IVA of 
de WGA en er vindt nog aanvulling plaats van de kant van de werkgever, kan de werk-
gever de werknemer verplichten tot cessie van die uitkering wil de werknemer voor de 
aanvulling in aanmerking komen. 

9.3 Arbeidsongeschiktheid gedurende de eerste 24 maanden

1. Indien een werknemer ten gevolge van ziekte niet in staat is de bedongen arbeid te ver-
richten, gelden voor hem de bepalingen van artikel 7:629 BW, en alle bepalingen van de 
Wet verbetering Poortwachter. 

2. De werkgever zal tijdens de arbeidsongeschiktheid gedurende een tijdvak van 24 maan-
den aan de werknemer het maandsalaris doorbetalen als volgt:

a gedurende de eerste 6 maanden 100% van het bruto maandsalaris;

b gedurende de 7e t/m de 12e maand 90 % van het bruto maandsalaris;

c gedurende de 13e t/m de 24e maand 75 % van het bruto maandsalaris.

3. De werknemer kan in aanmerking komen voor voorwaardelijke loonaanvulling, mits uit
een toetsing blijkt dat de werknemer actief meewerkt aan zijn re-integratie, en voor zo-
ver mogelijk productieve arbeid verricht. Deze voorwaardelijke aanvulling bedraagt: 

a gedurende de 7e t/m de 12e maand 10 %; 

b gedurende de 13e t/m de 24e maand 25 %.
Deze loonaanvullingen zijn tevens grondslag voor de berekening van vakantietoeslag
en jaarlijkse uitkering en de pensioenopbouw.

4. De voorwaarden waaronder toekenning van een voorwaardelijke loonaanvulling plaats-
vindt, zijn vastgelegd in een Uitvoeringsprotocol bij dit CAO-artikel.
Indien blijkt dat buiten wil en toedoen van de werknemer er geen perspectief op terug-
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keer op de arbeidsmarkt is zal de werkgever tot het einde van de 24e maand aan de 
werknemer 100 % van het salaris doorbetalen.

5. In het geval dat een werknemer binnen 2,5 jaar na de datum van een eerdere toeken-
ning, herziening of intrekking van uitkering ingevolge de WAO/WIA2, of nadat hij de 
wachttijd als bedoeld in artikel 19 lid 1 van de WAO/WIA heeft doorgemaakt, maar aan-
sluitend geen recht had op toekenning van een WAO/WIA-uitkering omdat hij niet ar-
beidsongeschikt was, opnieuw arbeidsongeschikt wordt en deze arbeidsongeschiktheid
voortkomt uit dezelfde oorzaak, dan zal de aanvullingsperiode als bedoeld onder lid 2 
sub a in duur beperkt worden tot vier weken.

6. Na ommekomst van de onder lid 2 sub c genoemde periode geldt onverkort de Wet Werk 
en Inkomen naar Arbeidsvermogen.

7. Een uitkering in het kader van een proefplaatsing ingevolge de Wet REA3 wordt voor lid 2 
van dit artikel gelijk gesteld met een uitkering krachtens de WAO/WIA.

8. Eventuele salarisdoorbetaling en loonaanvullingen worden beëindigd zodra de arbeids-
overeenkomst met de werknemer eindigt. De aanvullingen worden, voor werknemers in
dienst getreden op of na 1 januari 2006, niet toegekend aan werknemers van 65 jaar en 
ouder, en voor werknemers, in dienst getreden voor 1 januari 2006, niet toegekend aan 
werknemers van wie de datum als vermeld in de brief van 5 december 2005 is gepas-
seerd

Uitvoeringsprotocol bij CAO art 9.3, lid 3

Het aanvragen van een loonaanvulling is onderdeel van de procedures van de VMC, en 
maakt tevens onderdeel uit van het re-integratiedossier.

Indien een werknemer in aanmerking wil komen voor de loonaanvulling dient hij/zij dat aan 
te vragen: 
- in week 22 voor het tweede deel 1e ziektejaar

- in week 48 voor het 2e ziektejaar.

De aanvraag wordt ingediend bij de casemanager. De toetsing van deze aanvraag vindt
plaats in het Medisch Poortwachter Overleg (“MPO”), onder regie van de casemanager.

Voorwaarde voor een positieve uitkomst van de toetsing van het verzoek is een "ja" score bij
de volgende vier vragen: 

1. Is er perspectief op terugkeer op de arbeidsmarkt (vast te stellen door de bedrijfsarts).
Indien hier een “nee-score” wordt per omgaande overgegaan tot aanvulling en vervalt de 
aanvraag in week 52 en de vraagstelling 2 t/m 4.

2. Is de werknemer akkoord met het plan van aanpak? (vast te stellen door de casemana-
ger).In geval de werknemer een second opinion heeft gevraagd over de inhoud van het 
plan van aanpak zal de betaling van de aanvulling worden opgeschort totdat de uitslag
van de second opinion bekend is. Indien deze in voor de werknemer gunstige zin uitvalt,
zal alsnog achteraf aanvulling kunnen plaatsvinden.

3. Wordt de (aangeboden) re-integratie actief gevolgd? (Bij re-integratie via de VMC vindt
vaststelling plaats door de re-integratiesupplier. Bij re-integratie elders zal de bedrijfs-

2 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) 
3 Wet Re-integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA)
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arts bij de supplier informeren. De bedrijfsarts heeft hiervoor voorafgaande toestemming
nodig van de medewerker).

4. Zijn de afspraken met de leidinggevende, die zijn vastgelegd in het Plan van Aanpak,
opgevolgd?

Tijdens het re-integratie traject worden in het MPO toetsingsmomenten bepaald. Dit kan,
mits met redenen omkleed, leiden tot een (tijdelijke) stopzetting van de voorwaardelijke
loonaanvulling.

9.4 Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid na 24 maanden 
      (vanaf 1 januari 2006) 

1. De werkgever zal haar re-integratie inspanningen zoals vastgelegd in artikel 9.1 ook in
de WGA-periode voortzetten.

2. De werknemer die werkzaamheden verricht, niet zijnde werkzaamheden op arbeidsthe-
rapeutische basis, en die een WGA-uitkering ontvangt, heeft gedurende 60 maanden
recht op een aanvulling van 70% van het verschil tussen het maandsalaris direct vooraf-
gaand aan de ziekte en het maandsalaris dat verdiend wordt met werkhervatting. De 
WGA-uitkering wordt met deze aanvulling verrekend. 

3. De werknemer die werkzaamheden verricht, niet zijnde werkzaamheden op arbeidsthe-
rapeutische basis, en die door het UWV voor 35 % of minder arbeidsongeschikt (met 
lichte beperkingen) wordt bevonden, heeft gedurende 60 maanden recht op een aanvul-
ling van 70% van het verschil tussen het maandsalaris direct voorafgaande aan de ziekte
en het maandsalaris dat verdiend wordt met werkhervatting.

4. De periode van 60 maanden zoals bedoeld in dit artikel gaat in op de eerste dag na af-
loop van de periode van 24 maanden zoals bedoeld in artikel 9.3 van deze CAO. Een 
werknemer kan gedurende zijn dienstverband met een werkgever per ziektegeval nooit
langer dan in totaal 60 maanden aanspraak maken op een aanvulling.

5. De werknemer die een IVA uitkering ontvangt heeft tot de pensioendatum recht op een 
aanvulling op de IVA uitkering tot 75 % van het maandsalaris direct voorafgaande aan 
de ziekte.

6. Aan werknemers van wie de arbeidsovereenkomst geheel wordt beëindigd voor het ver-
strijken van de periode van 60 maanden loonaanvulling worden de resterende aanvul-
lingstermijnen bij de beëindiging uitbetaald.

7. Voortzetting van pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid (IVA/WGA) vindt plaats
op basis van het laatstverdiende salaris.

8. Voor de werknemer die op of na 1 januari 2008 de WIA instroomt is de periode van 60 
maanden waarnaar in dit artikel wordt verwezen beperkt tot maximaal 38 maanden.

9. Dit artikel komt met uitzondering van de leden 1, 5 en 7 te vervallen voor de werknemer 
die op of na 1 juni 2009 ziek wordt en als gevolg hiervan de WIA instroomt. CAO-partijen
verbinden zich jegens elkaar om in de opvolgende CAO afspraken te maken voor deze 
werknemers.

9. 5 Ziektekostenverzekering

1. De werkgever zal ten behoeve van de werknemers en zijn gezinsleden een collectieve
ziektekostenverzekering afsluiten.

9. Ziekte en re-integratie 45



COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Delta Lloyd Groep

1 juni 2007 - 31 mei 2009

2. De werkgever zal aan de werknemers die een basisverzekering hebben afgesloten bij
Delta Lloyd Zorgverzekering NV, over 2007 een eenmalige bijdrage in de premie ver-
strekken ter grootte van 180 euro netto. Dit bedrag zal worden uitbetaald in augustus
2007. Per 1 januari 2008 komt deze regeling te vervallen.

9.6 Overlijdensuitkering

1. Bij overlijden van de werknemer zal de werkgever conform artikel 7:674 BW aan de na-
gelaten betrekkingen van de werknemer een uitkering doen van drie maal het bruto
maandsalaris inclusief vakantietoeslag jaarlijkse uitkering geldend op de dag van overlij-
den. Onder nagelaten betrekkingen wordt hier verstaan de partner van wie de werkne-
mer niet duurzaam gescheiden leefde, of bij ontstentenis van deze, de minderjarige wet-
tige of natuurlijke kinderen.

2. De werkgever zal bij overlijden van de werknemer overwegen de in lid 1 genoemde uit-
kering aan te vullen met een bedrag van ten hoogste drie maal het bruto maandsalaris
inclusief vakantietoeslag en jaarlijkse uitkering geldend op de dag van overlijden.

9.7 Opbouw vakantie-uren bij arbeidsongeschiktheid

Bij volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid die langer dan zes maanden duurt, bouwt 
de werknemer alleen over de laatste zes maanden vakantie-uren op. Bij volledige arbeidson-
geschiktheid vindt daarna geen opbouw meer plaats, bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid
vindt gedeeltelijke opbouw plaats.
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10 Arbeidsklimaat 

10.1 Algemeen

Delta Lloyd voert een beleid dat tot doelstelling heeft het laten functioneren van een gezonde
en vitale werknemer in een gezonde organisatie. De onderneming is zich bewust van het 
belang dat een gezonde werkomgeving heeft voor het welzijn van de werknemer, zowel bin-
nen en buiten de arbeidssituatie. Een grote mate van betrokkenheid van de werknemers en 
gedeelde verantwoordelijkheid van de werkgever en de werknemer liggen ten grondslag aan 
het te voeren beleid.

Op grond hiervan zullen individugerichte en omgevingsgerichte maatregelen worden geno-
men die risicoreductie combineren met het ontwikkelen van beschermingsfactoren en ge-
zondheidskansen.

De maatregelen om de doelstellingen te realiseren zullen in het ARBO jaarplan met instem-
mingsrecht van de medezeggenschap worden vastgesteld. Speerpunten voor deze CAO peri-
ode zijn: beeldschermwerk, werkdruk en re-integratie, alsmede het invoeren van een inte-
graal vitaliteitsplan.

Bij de uitvoering van het beleid maakt Delta Lloyd gebruik van de diensten van een gecertifi-
ceerde Arbodienst.

10.2 Beeldschermwerk

Delta Lloyd voert een actief beleid tegen de gezondheidsrisico's van beeldschermwerk.
Speerpunt hierin is bestrijding en preventie van RSI.

De aanpak hiervan bestaat uit de volgende onderdelen:

- Preventieve maatregelen
Voorlichting aan alle werknemers 
Inzetten van integraal pauzesoftware
Beschikbaarstelling van pauzesoftware voor de pc werkplek thuis

- Curatieve maatregelen
In-huis re-integratieprogramma
Extern re-integratieprogramma voor zware gevallen
Management informatie

10.3 Werkdruk

Binnen het concern Delta Lloyd zijn voortdurend veranderingen aan de gang. Dit legt zijn
beslag op de werknemers en hun beleving van werkdruk. Het ervaren van continue werkdruk 
brengt een gezondheidsrisico met zich mee voor de werknemer en houdt ook in dat de kwali-
teit van het werk negatief wordt beïnvloed.
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Het beheersbaar maken van werkdruk leidt tot grotere tevredenheid en verbeterde presta-
ties. De aanpak van werkdruk is binnen Delta Lloyd één van de aandachtsgebieden binnen
het gehele arbobeleid. Delta Lloyd spant zich in om het management hulpmiddelen te bieden
om preventieve en curatieve maatregelen te treffen ter bestrijding van (de negatieve gevol-
gen van) werkdruk. 

De leidinggevende is primair verantwoordelijk voor een goede organisatie van de werkzaam-
heden en het aanpakken van werkdruk. Ook bij het inrichten van werkprocessen speelt het
beheersbaar maken van werkdruk een rol. Verder is het met name van belang dat de lei-
dinggevende een klimaat creëert, waarbij werkdruk bespreekbaar wordt gemaakt.

Ook de werknemer heeft zijn verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid bestaat vooral
uit het signaleren van werkdruk, het bespreken daarvan, het actief meedenken over verbete-
ringen op het gebied van werkdruk en het actief toepassen van de ter beschikking staande 
instrumenten om werkdruk te verminderen.

10.4 Ongewenst gedrag

1. De werkgever voert een samenhangend beleid, dat gericht is op het voorkomen en be-
strijden van ongewenste intimiteiten en gedrag in de organisatie. Het samenhangend be-
leid bestaat uit de volgende onderdelen:

- Het ontwikkelen en uitvoeren van preventief beleid;
- Het aanstellen van een vertrouwenspersoon
- Het vaststellen en tot uitvoering brengen van een klachtenprocedure.

2. Van ongewenste intimiteiten is sprake indien een werknemer in de werkrelatie uitdrukke-
lijk tegen haar/zijn wil wordt gedwongen seksuele handelingen te ondergaan en/of in de 
werksituatie wordt geconfronteerd met woorden of daden op seksueel gebied, waarvan 
betrokkene laat blijken en/of de pleger redelijkerwijs moet begrijpen, dat betrokkene de-
ze ongewenst vindt.

3. De werkgever zal de werknemer via de gebruikelijke informatiekanalen informeren over
het beleid ter voorkoming en bestrijding van ongewenste intimiteiten. Tevens zullen de
procedures bekend gemaakt worden.

4. Het bovenstaande geldt ook voor het beleid tegen ongewenst gedrag zoals bijvoorbeeld
agressie en pesten.

5. Een persoon van buiten de organisatie zal worden belast met de eerste opvang van de 
werknemer die ongewenste intimiteiten heeft ondergaan. Gelet op de aard van de pro-
blematiek zal de vertrouwenspersoon bij voorkeur iemand moeten zijn die het vertrou-
wen geniet van het (vooral vrouwelijke) personeel.

6. De werkgever verschaft de vertrouwenspersoon de nodige faciliteiten ten behoeve van 
de doelmatige uitoefening van haar/zijn taak.
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11 Overige regelingen

11.1 Jubileumgratificatie

1. Bij een dienstjubileum heeft de werknemer recht op een jubileumgratificatie. Deze uitke-
ring is voor de werknemer, voor zover dit volgens de fiscale wetgeving is toegestaan, vrij
van loonheffing;

2. De gratificaties bedragen voor:

- 12,5 jarig dienstjubileum: 0,5 maal het bruto maandsalaris
- 25-jarig dienstjubileum:  1   maal het bruto maandsalaris
- 40-jarig jubileum 1,5 maal het bruto maandsalaris

3. De hoogte van de gratificatie wordt afgeleid uit het op de dag van het desbetreffende
jubileum geldende bruto maandsalaris behorende bij het maximum gemiddeld aantal
werkuren per week (=38). De gratificatie wordt vastgesteld op basis van de arbeidsduur
gedurende de laatste vijf jaren, tenzij dit tot een kennelijk onredelijke uitkomst leidt. In
geval van (partieel) ouderschapsverlof vindt volledige opbouw plaats als werd er geen 
ouderschapsverlof genoten;

4. De regeling is niet van toepassing op arbeidsongeschikte werknemers, die langer dan
twee jaar volledig arbeidsongeschikt zijn.

Bij een 25- of 40 jarig dienstjubileum kan de werknemer aanspraak maken op 1 dag bijzon-
der verlof, zie hiervoor paragraaf 8.2 lid 4.

11.2 Reiskosten woonwerk verkeer

1 Werknemers hebben ten behoeve van het dagelijks woon-werkverkeer recht op een reis-
kostenbudget. Zij hebben hierbij twee keuzemogelijkheden:

� een reiskostentegemoetkoming in geld, ongeacht de wijze van vervoer;
� een OV-abonnement verstrekt door de werkgever indien de werknemer uitsluitend

per openbaar vervoer reist.

2 Van de regeling zijn uitgesloten werknemers die gebruik maken van een lease- of dienst-
auto.

3 Na een aaneengesloten periode van ziekte/arbeidsongeschiktheid en/of verlof van twee 
maanden of langer vervalt het recht op het reiskostenbudget. Dit recht herleeft na her-
stel dan wel na afloop verlof.

4 Het in lid 1 genoemd reiskostenbudget bedraagt, ongeacht de wijze van vervoer, maan-
delijks bruto 1/12e deel van de kosten van een jaartrajectkaart (2e klasse) of ster-
jaarabonnement over de reisafstand tussen de woning en het werk. Hierbij geldt als mi-
nimum de kosten van een 1 ster-abonnement lokaal tarief en als maximum de kosten 
van een jaartrajectkaart over 60 km enkele reis.

5 De werkgever gaat voor de vaststelling van de waarde van de in lid 4 genoemde OV-
abonnementen uit van de gebruikelijke tarieven van vervoersbedrijven zoals NS en GVB.
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In het geval de werkgever een grootgebruikcontract heeft afgesloten met een vervoers-
bedrijf wordt uitgegaan van de tarieven zoals tussen werkgever en vervoersbedrijf over-
eengekomen.

6 Indien de kosten van een door de werkgever verstrekt OV-abonnement het in lid 4 ge-
noemde reiskostenbudget overschrijden dient de werknemer een eigen bijdrage te beta-
len

7 Het volledige reiskostenbudget ziet op vier of meer reisdagen woon-werkverkeer per 
week. Bij minder dan vier reisdagen geldt de volgende staffel:

�3 reisdagen: 75 % van het reiskostenbudget

�2 reisdagen:  50 % van het reiskostenbudget

�1  reisdag   :  25 % van het reiskostenbudget

Deze staffel geldt eveneens voor werknemers die telewerken.

8 De reiskostentegemoetkoming in geld wordt iedere maand achteraf uitbetaald, gelijk met
de maandelijkse salarisbetaling. In het geval de werkgever zelf de OV-abonnementen
verstrekt ontvangt de werknemer het OV-abonnement in plaats van de reiskostentege-
moetkoming in geld.

9 Voor zover het reiskostenbudget niet fiscaal onbelast kan worden uitbetaald worden de 
noodzakelijke inhoudingen in mindering gebracht. Bij de vaststelling van de noodzakelij-
ke inhoudingen gaat de werkgever uit van de werkelijke wijze van vervoer.

10 Indien de werknemer verhuist wordt het reiskostenbudget, met inachtneming van het 
bepaalde in deze regeling, aangepast aan de nieuwe situatie.

11 In het Reglement Reiskosten woon-werkverkeer uit de personeelsgids is de berekening
van het reiskostenbudget nader uitgewerkt.

11.3 Spaarloon

Werknemers die hun proeftijd hebben doorlopen kunnen gebruik maken van de spaarloonre-
geling, doch slechts per 1 januari van enig jaar.

De spaarloonregeling biedt de mogelijkheid om te sparen uit het brutosalaris (wettelijk max.
613 euro per jaar), met als voordeel dat het gespaarde bedrag na de blokkeringsperiode van
vier jaar netto beschikbaar komt.

De werkgever streeft ernaar om de wettelijke bestedingsdoeleinden zoveel mogelijk toe te 
staan.
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12 Vakbondswerk

Ten behoeve van een doelmatige communicatie en overleg van een vakorganisatie, partij bij
deze CAO, met de werknemers in de zin van deze CAO die lid zijn van die organisatie worden
afspraken gemaakt en procedureregels overeengekomen over de toekenning van die facilitei-
ten.

12.1 Algemeen

1. Indien een vakorganisatie ten behoeve van haar activiteiten binnen de onderneming een 
formele organisatievorm heeft gekozen, zal zij de ondernemingsleiding tijdig op de hoog-
te brengen en daarbij tevens de samenstelling van dat orgaan bekendmaken.

2. Faciliteiten ten behoeve van de vakorganisaties in de onderneming hebben betrekking op 
communicatie en het overleg, enerzijds tussen het onder lid 1 genoemd orgaan en de le-
den van de vakorganisatie in de onderneming en anderzijds tussen dat orgaan en de be-
stuurders van de vakorganisatie.

3. Bestuurders van de vakorganisatie hebben toegang tot de onderneming binnen het kader 
van vooraf afgesproken en gereguleerde contacten met de ondernemingsleiding.

4. Het contact tussen de ondernemingsleiding en haar vertegenwoordigers en de vakorga-
nisatie vindt plaats via de bestuurders van de vakorganisatie, of door daartoe door de 
vakorganisatie aangewezen perso(o)n(en).

12.2 Faciliteiten

De toekenning en gebruikmaking van faciliteiten binnen de onderneming aan de vakorgani-
saties hebben betrekking op: 

1. De ter beschikkingstelling van (digitale) publicatiemogelijkheden voor:

- het doen van mededelingen van zakelijke en informatieve aard ten aanzien van de 
eigen onderneming of de eigen bedrijfstak;

- het bekendmaken van de namen van vertegenwoordigers of contactpersonen van de 
vakorganisaties;

- het aankondigen van vergaderingen van de vakorganisaties;
- het publiceren van beknopte verslagen van deze vergaderingen;
- de kandidaatstelling van leden voor de ondernemingsraad.
- Mits passend staat voor het bovenstaande tevens het interne mailsysteem van de 

onderneming ter beschikking.
2. Een exemplaar van de te publiceren berichten en mededelingen wordt ter kennis van de 

ondernemingsleiding gebracht;
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3. Het ter beschikking stellen van vergadertijd en vergaderruimte in de onderneming voor 
het verenigingskader van de betrokken vakorganisaties (met verenigingskader wordt be-
doeld de bestuursleden van een bedrijfsledengroep);

4. Het ter beschikking stellen van de vergaderruimte in de onderneming buiten of aanslui-
tend aan kantoortijden ten behoeve van vergaderingen van het verenigingsorgaan met 
de leden van de vakorganisatie in de onderneming. Indien de omstandigheden binnen de 
onderneming zulks toelaten kan eventueel ook vergaderruimte ter beschikking worden
gesteld tijdens de lunchpauze;

5. Het gebruik in voorkomende gevallen van de interne postdienst van de onderneming
voor de verspreiding van geadresseerde stukken aan de vertegenwoordigers of contact-
personen van de vakorganisaties. 

12.3 Vakbondsverlof

Extra verlof met behoud van salaris wordt gegeven:

1. Voor het bijwonen van vergaderingen van vakorganisaties, partij bij deze CAO, mits de 
werknemer deel uitmaakt van besturende colleges of afgevaardigde is van een onderdeel
van die vakorganisaties tot een maximum van tien dagen per kalenderjaar, voor zover 
de eisen van de organisatie dit toelaten en het verlof tijdig is aangevraagd;

2. Indien de werknemer geen deel uitmaakt van besturende colleges, of afgevaardigde is
van een onderdeel van die vakorganisaties, bedraagt het overeenkomstige maximum
vier dagen per kalenderjaar.
Voor het volgen van door of namens de vakorganisaties georganiseerde cursussen, of 
studiebijeenkomsten, indien dit ook voor de onderneming van direct belang is. In dat ge-
val geldt een maximum van zes dagen per kalenderjaar, voor zover de werkzaamheden 
dit toelaten en het verlof tijdig is aangevraagd.

3. In het kader van overleg over de CAO of een Sociaal Plan. Een vakorganisatie kan met 
de ondernemingsleiding nadere afspraken maken over de overschrijding van het maxi-
mum van tien dagen bijzonder verlof voor werknemers die deel uitmaken van besturende
colleges of afgevaardigden zijn van een onderdeel van die vakorganisatie.

12.4 Bescherming van vertegenwoordigers van de vakorganisatie

De vertegenwoordiger van de vakorganisatie is de in de onderneming werkzaam zijnde per-
soon, die een bestuurlijke of vertegenwoordigende functie uitoefent in het kader van zijn
vereniging en die als zodanig door de betrokken vakorganisatie bij de ondernemingsleiding
schriftelijk is aangemeld.

De ondernemingsleiding draagt er zorg voor dat de vertegenwoordiger van een vakorganisa-
tie uit hoofde van zijn verenigingswerk in de onderneming niet in zijn positie als werknemer
wordt geschaad. De wederzijdse naleving van de rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit
de arbeidsovereenkomst zal niet worden beïnvloed door het functioneren als vertegenwoor-
diger van een vakorganisatie.

12.5 Vergoeding vakbondscontributies

Leden van vakorganisaties kunnen hun vakbondscontributies eenmaal per jaar in november
netto laten vergoeden door de werkgever onder gelijktijdige inhouding van een even groot
bedrag van een, door de werkgever voor verrekening aan te wijzen, bruto looncomponent.
Een en ander onder overlegging van een bewijs waaruit (eerdere) betaling blijkt.
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12.6 Jaarlijkse bijdrage vakbondswerk

De werkgever verstrekt jaarlijks een bijdrage aan de vakorganisaties, partij bij deze Collec-
tieve Arbeidsovereenkomst. Deze bijdrage bedraagt voor het jaar 2007, respectievelijk 2008
65.000 euro.
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13 Reorganisaties

Voorgenomen activiteiten, respectievelijk ontwikkelingen, die belangrijke gevolgen hebben
voor de werkgelegenheid in kwantitatieve of kwalitatieve zin of een aantasting van de be-
staande rechtspositie van een groep of categorie van werknemers met zich meebrengen,
zullen tijdig, onverkort de rechten van de ondernemingsraad, aan de vakorganisaties worden
gemeld.

De melding dient op een zodanig tijdstip te geschieden dat, alvorens tot uitvoering wordt 
overgegaan, over de voorgenomen activiteiten zinvol overleg mogelijk is.

Onder zinvol wordt in ieder geval verstaan de mogelijkheid van de vakorganisaties tot het
raadplegen van hun leden.

De door de ondernemer te verstrekken informatie zal de vakorganisaties en de onderne-
mingsraad inzicht moeten geven in de motieven die aan de voorgenomen activiteiten ten 
grondslag liggen, de aard, de omvang en de plaats ervan, alsmede de te verwachten werk-
gelegenheidseffecten en/of de gevolgen voor de bestaande rechtspositie van de werknemers.

Teneinde de eventuele nadelige gevolgen voor individuele werknemers zoveel mogelijk te 
voorkomen respectievelijk te beperken is met vakorganisaties een Sociaal Plan overeenge-
komen.
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14 Interpretatie CAO

De interpretatie van de bepalingen van deze CAO is voorbehouden aan partijen bij de CAO.
De COR is belast met het toezicht op de naleving van de CAO-bepalingen. Indien zich een 
onduidelijkheid voordoet met betrekking tot de interpretatie van de CAO zullen partijen bij 
deze CAO overleggen over de interpretatie.

Indien dit overleg niet leidt tot overeenstemming tussen partijen bij deze CAO, wordt de 
bemiddeling van een CAO-commissie, een door partijen paritair samengestelde commissie
met een onafhankelijke voorzitter, gevraagd. Deze commissie zal de partijen horen en pro-
beren een minnelijke schikking te bereiken. Als een dergelijke schikking niet mogelijk blijkt,
zal de commissie schriftelijk een oplossing van het geschil aangeven. 

Delta Lloyd en de vakorganisaties benoemen ieder een lid. De aldus gekozen leden benoe-
men vervolgens een derde lid van de commissie, die tevens de commissie voorzit. De com-
missie neemt beslissingen bij meerderheid van stemmen en regelt zelf haar werkwijze.

Voor geschillen tussen Delta Lloyd en een individuele werknemer is de Concern Geschillenre-
geling van toepassing.
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15. Studieafspraken

15.1 Flexibiliteit in werktijden en-vormen

Partijen zullen tijdens de looptijd van de CAO een studie verrichten naar de mogelijkheden
om de flexibiliteit in werktijden en –vormen af te stemmen op de behoeften van zowel werk-
nemer als werkgever binnen door de werkgever vast te stellen kaders. In deze studie worden
onder meer de onderwerpen thuis- en telewerken, verruiming van het dagvenster en het 
arbeidspatroon van de individuele werknemer nader onderzocht. Partijen streven ernaar om 
deze studie op 1 juni 2008 te hebben afgerond en zo spoedig mogelijk de hieruit voortvloei-
ende maatregelen te hebben geïmplementeerd

15.2 Leeftijdsbewust personeelsbeleid

Partijen zullen tijdens de looptijd van de CAO de mogelijkheden onderzoeken om te komen 
tot een samenhangend inzetbaarheids-/ leeftijdsfasebewust personeelsbeleid. Hierbij zullen
onder meer, in het kader van de gelijke behandelingwetgeving, de arbeidsvoorwaarden
waarbij onderscheid wordt gemaakt naar leeftijd worden betrokken. Partijen streven ernaar
om deze studie op 1 juni 2008 te hebben afgerond en zo spoedig mogelijk de hieruit voort-
vloeiende maatregelen te hebben geïmplementeerd.
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Bijlage 1 Begrippen 

Werkgever

Delta Lloyd Services BV 

Werknemer

Een natuurlijk persoon met een arbeidsovereenkomst met de werkgever

Vakorganisaties

FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht
CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp 
De Unie, gevestigd te Culemborg.

Leidinggevende

De functionaris belast met het toezicht op de werkzaamheden die door werknemer worden 
verricht.

Uurloon

Het te betalen bedrag aan loon per uur

Loonsom

De som van de in een jaar aan alle werknemers betaalde salarissen inclusief vakantietoeslag
en jaarlijkse uitkering

Omrekenfactor

Betreft het omrekenuurloon dat binnen het keuzesysteem wordt gebruikt. Het omrekenuur-
loon staat gelijk aan het uurloon, vermeerderd met vakantietoeslag en de jaarlijkse uitke-
ring.

Jaarsalaris

Het uurloon x het aantal overeengekomen uren per jaar. 

Maandsalaris

Het jaarsalaris gedeeld door 12.
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Extra uren

Uren die boven de overeengekomen individuele arbeidsduur in overleg met de leidinggeven-
de extra worden gewerkt. Dit betreft de uren tot en met de maximale jaarlijkse arbeidsduur
van 2080 uur.

Rest-uren

Uren waarvan tegen het eind van het jaar kan worden vastgesteld dat zij de maximale jaar-
lijkse arbeidsduur (2080 uur) overschrijden.

Overuren

Uren die in opdracht van de werkgever worden gemaakt buiten het voor de werknemer gel-
dende arbeidspatroon.

Partner

als partner wordt beschouwd

1. - de persoon met wie de werknemer is gehuwd of voor de burgerlijke stand een ge-
registreerd partnerschap heeft; 

- de man of vrouw met wie de werknemer onmiddellijk voor diens overlijden een 
gemeenschappelijke huishouding heeft gevoerd en voor het Pensioenfonds geldt als
(gewezen) deelnemer mits aan alle in het Pensioenreglement genoemde voorwaar-
den is voldaan, zijnde:

a. de partner is niet een bloed- of aanverwant van de (gewezen) deelnemer in
de rechte linie of in de tweede graad zijlinie;

b. de (gewezen) deelnemer en de partner zijn beiden ongehuwd of ongeregi-
streerd;

c. de (gewezen) deelnemer en de partner voeren uitsluitend met elkaar en 
eventueel met hun kinderen een gemeenschappelijke huishouding;

d. de gemeenschappelijke huishouding is aangevangen voor de pensioendatum
en heeft, na het verlijden van de onder 2b. genoemde samenlevingsovereen-
komst, ten minste zes volle maanden geduurd; 

e. de (gewezen) deelnemer en de partner hebben zich uitsluitend wegens de 
tussen hen bestaande affectieve relatie tegenover elkaar verbonden elkaar
het nodige te verschaffen. 

2. de (gewezen) deelnemer, die aan alle in lid 1 omschreven voorwaarden voldoet,
dient zich bij de werkgever c.q. het pensioenfonds te melden onder overlegging van: 

a. uittreksel uit het bevolkingsregister en –indien de werkgever cq het pensi-
oenfonds zulks verlangt- uit de registers van de burgerlijke stand, waaruit
blijkt dat aan de in lid 1 onder a. t/m d. omschreven voorwaarden is vol-
daan;

b. een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst of een gewaarmerkt uit-
treksel hiervan waarin ten minste zijn opgenomen
� de volledige namen en de geboortedata van de (gewezen) deelnemer en 

de partner;
� een regeling met betrekking tot de verdeling van de kosten van de ge-

meenschappelijke huishouding.
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De (gewezen) deelnemer dient in te staan voor de juistheid van de gegevens, zoals die in de
notarieel verleden samenlevingsovereenkomst of het gewaarmerkte uittreksel hiervan zijn
vermeld.
Aan het vereiste van een notarieel verleden akte behoeft niet te worden voldaan indien de 
gezamenlijke huishouding aantoonbaar reeds vijf jaar of langer bestaat 
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Bijlage 2 Overgangs- en garantiebepalingen 

A.  Overgang beloning binnendienst

Beloningsperspectief

� Gerekend vanaf het moment van invoering van de concern cao (1.01.2003) geldt een per-
spectiefperiode van zes jaar.

� De salarisverhoging per 1.01.2003 wordt aangemerkt als de 1e periodiek van deze per-
spectiefperiode.

� Tevens wordt op basis van het oude systeem per 1. 1. 2003 vastgesteld wat het perspec-
tief gedurende vijf jaar is bij een normaal/goed beoordeling. Binnen de perspectiefperiode
wordt vanaf 1 januari 2004 vijf jaar lang jaarlijks getoetst of de salarisstijging in het nieu-
we systeem niet lager uit komt dan de vastgelegde bedragen. Deze bedragen worden ge-
indexeerd met de algemene CAO-stijgingen en worden vastgelegd in het personeelssys-
teem.
NB. Op grond van de bestaande systematiek wordt bij Delta Lloyd Zorg uitgegaan van 
twee groeistappen per jaar.

� Indien de werknemer een schriftelijke toezegging heeft inzake indeling in een hogere sala-
risschaal danwel dit op basis van het promotiebeleid is vastgelegd, en deze toezegging zou
worden gerealiseerd in 2003 of uiterlijk per 1 januari 2004 zal alsdan het perspectief in die
hogere schaal in aanmerking worden genomen. 

� Als de werknemer normaal/goed functioneert of beter én het vastgelegde bedrag in het 
oude systeem hoger is dan de salarisstijging in het nieuwe systeem, geldt het verhogings-
bedrag van het oude systeem behorend bij normaal/goed functioneren.

� Als de werknemer slechter dan normaal/goed functioneert, vervalt het recht op het oude 
perspectief voor dat jaar. Als de werknemer het jaar daarop wel weer normaal/goed functi-
oneert, krijgt de werknemer minimaal de perspectiefgarantieverhoging van dat jaar.

� Indien na afloop van de perspectiefgarantieperiode in de situatie van de werknemer, die
op basis van de vaststelling in 2003 een perspectiefverlies van meer dan 10% zou lijden,
geen verandering blijkt gekomen zal alsdan in overleg tussen werkgever en vakorganisa-
ties naar een oplossing worden gezocht

Delta Lloyd Bank 

� De Delta Lloyd Bank winstgratificatieregeling zal nog gedurende 5 jaar worden voortgezet 
voor diegenen die op 31 december 2002 aanspraak op deze regeling hadden.

� Voor het einde van deze 5 jaar zal in het periodieke, reguliere overleg met de vakorgani-
saties de dan bestaande situatie voor de betreffende medewerkers worden besproken.
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�  Met ingang van 1 januari 2008 vervalt voortzetting van de winstgratificatieregeling. Aan
de werknemers die aanspraak hadden op deze overgangsregeling en aan wie dientenge-
volge in de afgelopen periode een winstuitkering is verstrekt, zal ter compensatie een 
structurele loonsverhoging van 7 % van het salaris worden toegekend met ingang van 
1 januari 2008 

B. Voortzetting rechten op basis van CAO Zorgverzekeraars

� Werknemers die aanspraak hebben op de wachtgeldregeling conform hoofdstuk XV van de 
CAO voor de Zorgverzekeraars behouden deze aanspraak zolang deze regeling deel blijft
uitmaken van voornoemde CAO. 

� Werknemers die op 31-12-1999 in dienst waren, 40 dienstjaren kunnen bereiken waarvan 
de laatste 25 jaar bij een Zorgverzekeraar, en geboren zijn voor 1-01-1961 zal op basis
van de per 1-01-2006 gewijzigde regeling van de CAO voor de Zorgverzekeraars, volgens
onderstaande tabel de duur van de VUT-uitkering worden vastgesteld.

Leeftijd waarop 40 dienstjaren worden bereikt

61 60 59 58 57 56 55

Geboortejaar

1946-1949 40 40 40 40 40 40 40

1950 40 40 40+2 40+5 40+7 40+10 41

1951 40+2 40+6 40+10 41 41+3 41+5 41+8

1952 40+2 40+6 40+11 41+3 41+6 41+8 41+11

1953 40+3 40+7 40+11 41+3 41+7 41+11 42+2

1954 40+3 40+7 40+11 41+3 41+8 42 42+4

1955 40+3 40+8 41 41+4 41+8 42 42+4

1956 40+4 40+8 41 41+4 41+9 42+1 42+5

1957 40+4 40+8 41 41+4 41+9 42+1 42+5

1958 40+4 40+8 41 41+4 41+9 42+1 42+5

1959 40+4 40+8 41 41+4 41+9 42+1 42+5

1960 40+4 40+8 41 41+4 41+9 42+1 42+5

De VUT uitkering is voor de werknemers
geboren voor 01-01-1951: 75% van het pensioengevend inkomen,
geboren in 1951 t/m 1955: 70% van het pensioengevend inkomen,
geboren in 1956 t/m 1960: gelijk aan de pensioenuitkering tot 65 jaar volgens de

pensioenregeling die voor  1-01-2006 van toepassing
was
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Voor de werknemers geboren voor 1-01-1950 wordt door de nieuwe fiscale regels de 
aanspraak op VUT getransformeerd in een spaar-VUT. De betreffende werknemers kun-
nen besluiten de ingangsdatum uit te stellen. Dan zal er conform de factoren die het pen-
sioenfonds gebruikt een actuariële herrekening plaatsvinden.
Voor de werknemers die aanspraken kunnen maken op deze regeling en geboren zijn na 
31 december 1949 zal een inventarisatie plaatsvinden van de VUT rechten die uit deze 
regeling voortvloeien. In overleg met de vakorganisaties zal tijdens de looptijd van de
CAO een studie worden uitgevoerd om deze rechten financieel neutraal om te zetten in
een extra werkgeversbijdrage aan de levensloopregeling.

� Voor werknemers die ingevolge deze CAO niet meer in aanmerking komen voor een toe-
slag in geval van overwerk geldt een 3-jarige afbouw periode, d.w.z. in 2003 wordt de 
toeslagpercentages voor 100 % toegepast, in 2004 voor 2/3 en in 2005 voor 1/3.

C. Vakantierechten

Indien een werknemer op 31 december 2002 aanspraak heeft op een hoger aantal vakantie-
uren dan voor hem uit deze CAO voortvloeit, blijft de huidige aanspraak bestaan totdat hij
ingevolge het CAO artikel aanspraak maakt op een hoger aantal vakantie-uren.

D. Arbeidsduurverkorting oudere werknemers

Werknemers die per 31 december 2002 aanspraak maken op arbeidsduurverkorting voor ou-
dere werknemers: behouden deze aanspraken. Daarnaast kunnen werknemers die binnen 4
jaar na 1 januari 2003 op basis van hun arbeidsvoorwaardenpakket aanspraak zouden verkrij-
gen op arbeidsduurverkorting op basis van leeftijd alsnog een beroep op de betreffende rege-
ling doen. 

E. Regeling voor vergoedingen voor het werken op avonden en op zaterdagen
binnen de overeengekomen arbeidsduur bij OHRA B.V. vanaf 1 juli 2001

1. Vergoedingen voor de avonden 

Voor werken van 18.00-21.00 uur in een vast patroon wordt een vergoeding betaald in
een percentage van het bruto maandsalaris.

Bij 1 avond per week is dit percentage 2,6 % 
Bij 2 avonden per week is dit percentage 5,2 % 
Bij 3 avonden per week is dit percentage 7,8 % 

Deze vergoedingen gaan direct in voor nieuwe medewerkers en bij overplaatsingen op ei-
gen initiatief van reeds in dienst zijnde medewerkers.

CAO Delta Lloyd Groep Bijlage 2 Overgangs- en garantiebepalingen 62



COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Delta Lloyd Groep

1 juni 2007 - 31 mei 2009

Voor de huidige medewerkers die reeds in avonddienst werkzaam zijn geldt het volgende.
Vanaf 1 juli 2001 ontvangen zij twee toeslagen:

a De toeslag volgens de nieuwe regeling
b Een vaste persoonlijke toeslag, gelijk aan het voor ieder persoonlijk vast te stellen

verschil tussen het voor hen bestaande percentage en het voor hen geldende nieuwe
percentage.

Deze toeslag wordt dus eenmalig vastgesteld en zal geen wijzigingen meer ondergaan,
ook niet in het kader van CAO-aanpassingen. De toeslag vormt wel basis voor het pensi-
oen, de jaarlijkse uitkering en de vakantietoeslag.

Als nadere bepalingen gelden:

� bij verlaten van de avonddienst op eigen initiatief komt, behalve de procentuele
toeslag, de persoonlijke toeslag te vervallen.

� bij vermindering van het aantal avonden wordt naast de procentuele toeslag de 
bestaande persoonlijke toeslag evenredig herrekend naar de nieuwe frequentie.

� bij uitbreiding naar meer avonden is het daarbij behorende percentage van toe-
passing en behoudt men de bestaande persoonlijke toeslag volgens de oorspron-
kelijke situatie.

2. Vergoedingen voor de zaterdagen (niet zijnde overwerk) 

Vanaf 1 juli 2001 ontvangen nieuwe medewerkers en op eigen initiatief overgeplaatste
reeds in dienst zijnde medewerkers een vergoeding van 35 % op het uurloon.

Voor de huidige medewerkers die reeds in regelmatig patroon op zaterdag werkten geldt:
Van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002 ontvangt men nog een vergoeding van 70 % op 
het uurloon.
Vanaf 1 juli 2002 ontvangen ook zij 35 % op het uurloon conform deze CAO.

Deze vergoedingen vormen geen basis voor pensioen, jaarlijkse uitkering, vakantietoeslag.

F. Vrijwillige pensioenspaarregeling

Deze mogelijkheid staat niet meer open voor nieuwe deelnemers. De werknemers die reeds
van deze regeling gebruik maken behouden hun rechten en aanspraken uit hoofde deze rege-
ling.
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Bijlage 3  Salarisschalen 

Salarisschaal per 1 juni 2007

Uurloon in euro Maandsalaris in euro 

Min. Max.
bij ....
uur/jr Min. Max.

Functiegroep

7,31 11,13 1976 1203,71 1832,74 A

7,65 11,69 1976 1259,70 1924,95 B

8,50 12,97 1976 1399,67 2135,73 C

9,10 16,21 1976 1498,47 2669,25 D

10,02 17,82 1976 1649,96 2934,36 E

12,85 19,60 1976 2115,97 3227,47 F

14,11 21,55 1976 2323,45 3548,57 G

15,67 23,91 1976 2580,33 3937,18 H

17,37 26,51 1976 2860,26 4365,31 I

19,99 30,39 1976 3291,69 5004,22 J

23,33 35,48 1976 3841,67 5843,37 K

Salarisschaal per 1 juni 2008

Uurloon in euro Maandsalaris in euro 

Min. Max.
bij ....
uur/jr Min. Max.

Functiegroep

7,53 11,47 1976 1239,94 1888,73 A

7,88 12,05 1976 1297,57 1984,23 B

8,76 13,36 1976 1442,48 2199,95 C

9,38 16,70 1976 1544,57 2749,93 D

10,33 18,36 1976 1701,01 3023,28 E

13,24 20,19 1976 2180,19 3324,62 F

14,54 22,20 1976 2394,25 3655,60 G

16,15 24,63 1976 2658,37 4055,74 H

17,90 27,31 1976 2947,53 4497,05 I

20,59 31,31 1976 3390,49 5155,71 J

24,03 36,55 1976 3956,94 6018,57 K
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Bijlage 4. Bezwarenprocedure Functie-indeling Delta Lloyd 

Procedure functie-indeling

Nadat een functie is beschreven, wordt deze ingedeeld met behulp van de HAY Methode voor
Functie– evaluatie en -profilering (hierna te noemen: HAY-methode). Deze indeling geschiedt
door de Indelingscommissie waaronder het betreffende bedrijfsonderdeel ressorteert, con-
form de daarvoor binnen de HAY-methode voor Delta Lloyd afgesproken procedure.

Het besluit van de Indelingscommissie wordt schriftelijk door afdeling HR aan de werknemer 
bekend gemaakt en omvat: 

� de functiegroepindeling van de betrokken functie;
� een toelichting op deze indeling, zoals bijvoorbeeld de functiegroepindeling van voor 

betrokkene relevante referentiefuncties en andere herkenbare functies die ingedeeld zijn
in dezelfde functiegroep, alsmede in de naast hogere en de naast lagere functiegroep.

Vooroverleg in geval van een geschil over de groepsindeling

Indien de individuele werknemer het niet eens is met het in artikel 1.2 bedoelde besluit, dan 
zijn de navolgende - in de artikelen 2.2 tot en met 2.4 beschreven -stappen aan de orde.

De werknemer bespreekt het onder 1.2 bedoelde besluit met zijn teamleider/manager bin-
nen 30 dagen nadat de teamleider/manager de gevolgen van de functie-indeling voor de 
salarisschaal aan de werknemer heeft meegedeeld.

Indien de werknemer na het in 2.2 bedoelde gesprek niet akkoord gaat: 

� rapporteert de teamleider/manager zijn bevindingen aan de Indelingscommissie en 
� stelt de werknemer binnen 14 dagen zijn bezwaren kort met redenen omkleed op schrift

en doet deze brief via zijn teamleider/manager toekomen aan de Indelingscommissie.

De Indelingscommissie beslist vervolgens opnieuw over de groepsindeling en deelt dit besluit
met redenen omkleed schriftelijk mee aan de werknemer. 

Inschakeling Concern Commissie Bezwaren Functie-indeling

Indien de werknemer zich niet kan verenigen met het besluit als bedoeld in artikel 2.4 kan 
de werknemer zich wenden tot de Concerncommissie Bezwaren Functie-indeling (hierna te 
noemen "de commissie").
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Samenstelling/zittingsduur Concern Commissie Bezwaren Functie-indeling

De commissie bestaat uit acht leden, die allen een arbeidsovereenkomst met werkgever heb-
ben.
De leden zijn of worden getraind in het toepassen van de Hay-methode. 

In de commissie hebben per bezwaar zitting:

� twee werknemers aangewezen door de Raad van bestuur; (de functie-
indelingsdeskundige(-en) en de leden van de Indelingscommissies van Delta Lloyd
kan/kunnen niet worden aangewezen).  Een commissielid mag niet werkzaam zijn in het 
onderdeel waar het desbetreffende bezwaar speelt.

� twee andere werknemers, aangewezen door de Centrale Ondernemingsraad; 

De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter.

Delta Lloyd draagt zorg voor een secretaris, die het secretariaat van de commissie voert. De 
secretaris maakt geen deel uit van de commissie.

De leden van de commissie worden benoemd voor een periode van vier jaar, behoudens het
bepaalde in de volgende zin. Zij treden af volgens een door de commissie vast te stellen
rooster van aftreden en wel zodanig dat telkens na twee jaar twee door de Raad van Bestuur 
èn twee door de Centrale Ondernemingsraad aangewezen leden aan de beurt van aftreden 
zijn. Zij zijn na aftreden direct herbenoembaar. In geval van een tussentijdse vacature wordt 
de opvolger benoemd voor de periode die zijn voorganger nog te vervullen had.

Taken van de Concern Commissie Bezwaren Functie-indeling

De commissie heeft tot taak om ingediende bezwaren met betrekking tot de indeling van 
functies in functiegroepen te onderzoeken. Dit onderzoek heeft betrekking op het aan de 
werknemer meegedeelde besluit met betrekking tot het voor de functie vastgestelde inde-
lingsresultaat als bedoeld in artikel 2.4;

De commissie geeft een bindend advies aan de Indelingscommissie, die conform dit advies
beslist.

Bezwarenprocedure

Iedere werknemer die het niet eens is met het in artikel 2.4 bedoelde besluit, kan bezwaar 
aantekenen tegen een functie-indeling als hij zich daardoor direct in zijn belang getroffen 
voelt. De werknemer kan bezwaar aantekenen wegens: 

� rangorde functies binnen het eigen bedrijfsonderdeel;
� rangorde functies binnen het concern (horizontale afstemming);
� materiaal op basis waarvan de functie is ingedeeld.

De werknemer dient daartoe een schriftelijk met redenen omkleed bezwaarschrift in bij het 
secretariaat van de commissie. Het bezwaarschrift bevat:

� naam, voornaam en adres van de werknemer; 
� naam van het team en het bedrijfsonderdeel;
� functienaam van de functie van de werknemer; dagtekening;
� redenen van het bezwaar (gemotiveerd)
� handtekening van de werknemer; 
� desgewenst naam en functie van degene door wie de werknemer zich wil laten bijstaan;
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Het bezwaarschrift is slechts ontvankelijk, indien het is ingediend binnen 30 dagen nadat de
betrokken werknemer schriftelijk het besluit omtrent de functie-indeling als bedoeld in artikel
2.4 heeft ontvangen.

De werknemer die bezwaar maakt, kan zich te allen tijde laten bijstaan door een door hem 
te kiezen vertrouwenspersoon.

Gedurende de bezwarenprocedure wijzigt de oorspronkelijke functie-indeling niet.

Behandeling door de Concern Commissie Bezwaren Functie-indeling

Na ontvangst van een bezwaarschrift stelt het secretariaat van de commissie de betrokken
werknemer, de teamleider/manager, de betrokken Verantwoordelijk Manager, de Indelings-
commissie en de betrokken HR-adviseur er schriftelijk van op de hoogte dat het bezwaar-
schrift in behandeling is genomen.

De commissie zal uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van het bezwaarschrift tot een
uitspraak komen.

De commissie onderzoekt conform artikel 5.1 of er sprake is van een juiste indeling in de
functiegroep.

Het secretariaat van de commissie kan ten behoeve van de behandeling van het bezwaar-
schrift nadere gegevens opvragen bij de werknemer of diens teamleider/manager.

De commissie kan zowel de werknemer die bezwaar maakt als de teamleider/manager en/of
(een lid van) de Indelingscommissie alsmede de functie-indelingsdeskundige van Delta Lloyd
oproepen.

De commissie bepaalt de eigen werkwijze, voor zover daarin niet in deze procedure is voor-
zien.

Uitspraak Concern Commissie Bezwaren Functie-indeling

De commissie zal tot één van de volgende uitspraken komen: 

� het bezwaarschrift is niet ontvankelijk;
� de bestreden indeling is juist.
� de bestreden indeling is onjuist.
� terugverwijzen naar Indelingscommmissie (indien uitspraak commissie is gebaseerd op

onjuist materiaal)

� De commissie kan unaniem of met meerderheid van stemmen tot een uitspraak komen 
(stemverhouding 4 - 0, of 3 - 1). Indien de commissie unaniem of met meerderheid van 
stemmen tot een uitspraak komt, geldt het hierna sub b tot en met e bepaalde.

� De uitspraak van de commissie is met redenen omkleed en is gebaseerd op alle relevan-
te informatie waarover zij beschikte.

� De uitspraak van de commissie wordt als bindend advies voorgelegd aan de Indelings-
commissie, die conform het advies beslist.

� De Indelingscommissie deelt de werknemer de beslissing schriftelijk mee via de betrok-
ken HR-adviseur.

Indien de stemmen in de Concern Commissie Bezwaren Functie-indeling staken
(stemverhouding 2 - 2), geldt het hierna sub b tot en met f bepaalde.
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� De commissie schakelt als extern deskundige Hay Management Consultants in. Hay 
toetst of de indeling van de functie gelet op de functie-inhoud en het binnen Delta Lloyd
beschikbare referentiemateriaal plausibel is.

� Hay Management Consultants legt haar oordeel aan de commissie voor. 
� Als de stemmen in de commissie, gehoord het oordeel van Hay Management Consul-

tants, bij de besluitvorming over het ingediende bezwaar niettemin opnieuw staken zal
de commissie een extern arbiter inschakelen. De commissie beslist met meerderheid van 
stemmen over de aan te wijzen arbiter. Deze arbiter dient te beschikken over grondige
kennis en ervaring op het gebied van functie-indeling.

� De externe arbiter heeft de beslissende stem. De commissie conformeert zich aan het 
oordeel van de arbiter.

� Nadat de commissie al dan niet met behulp van een extern arbiter tot een beslissing is
gekomen geldt het in 8.2 sub b tot en met d bepaalde.

Beslissing in afwijkend geval 

In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, neemt de Raad van Bestuur een beslis-
sing.

Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2003.

Wijziging reglement

De Raad van Bestuur van Delta Lloyd is bevoegd tot wijziging van het reglement na instem-
ming van de Centrale Ondernemingsraad.
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Ondertekening

De ondergetekenden

Delta Lloyd Services BV, gevestigd te Amsterdam

en

CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp;

FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht;

De Unie, gevestigd te Culemborg;

verklaren dat zij met ingang van 1 juni 2007deze collectieve arbeidsovereenkomst 
zijn aangegaan 

Aldus overeengekomen en getekend te Amsterdam,
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