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Pensioenovereenkomst 1 juli 2019 tot en met 31 december 2021 behorende bij de CAO NN 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

1. Deze pensioenovereenkomst

1.1 Looptijd
Deze pensioenovereenkomst loopt van 1 juli 2019 tot en 
met 31 december 2021. De bepalingen in deze pensioen-
overeenkomst maken integraal onderdeel uit van de  
CAO NN 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 
(hierna: de “cao”).

1.2 Tussentijds aanpassen van de pensioenovereenkomst
Cao-partijen onderkennen dat er sprake kan zijn van  
politieke ontwikkelingen ten aanzien van pensioenregelin-
gen in Nederland die tussen werkgevers en werknemers 
worden overeengekomen, die invloed (kunnen) hebben  
op de gemaakte afspraken als neergelegd in deze  
pensioenovereenkomst en voor (een of meerdere)  
cao-partijen aanleiding (kunnen) zijn voor:
• het opnieuw bespreken (heroverwegen) van het bereikte

onderhandelingsresultaat wat geleid heeft tot deze
pensioenovereenkomst; en/of

• het aanpassen van deze pensioenovereenkomst.

Eventuele politieke ontwikkelingen tijdens de looptijd van 
deze pensioenovereenkomst kunnen aanleiding geven 
voor cao-partijen om deze pensioenovereenkomst 
opnieuw te bespreken en zo nodig met wederzijds  
goedvinden aan te passen. Indien (een of meerdere)  
cao-partijen het wenselijk vinden om deze pensioenover-
eenkomst opnieuw te bespreken dan wel aan te passen, 
treden cao-partijen met elkaar in overleg om te bezien:
• wat het effect van de betreffende politieke ontwikkeling

is op de gemaakte afspraken; en
• of dit aanleiding geeft om deze afspraken te wijzigen en/

of te laten vervallen dan wel aanvullend nieuwe
afspraken te maken.

Eventuele (aanvullende) nieuwe afspraken gelden vanaf  
de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde 
pensioen overeenkomst c.q. een gezamenlijk vast te stellen 
datum voor een door cao-partijen overeengekomen  
contractduur. Over een gewijzigde pensioenovereenkomst 
word je tijdig geïnformeerd. 

Enkele voorbeelden van de hiervoor bedoelde politieke 
ontwikkelingen zijn:
• het moment waarop duidelijk wordt dat de door de

overheid afgekondigde AOW-leeftijd hoger wordt dan
de in deze pensioenovereenkomst vastgelegde
pensioendatum.

• de situatie waarin het kabinet op basis van een SER-
voorstel over de toekomst van het pensioenstelsel
wetswijzigingen aankondigt ten aanzien van het tweede
pijler pensioen en die wetswijzigingen in werking treden
binnen de overeengekomen contractduur.

• de situatie waarin het kabinet vanwege het uitblijven van
een SER-voorstel over de toekomst van het
pensioenstelsel wetswijzingen aankondigt ten aanzien
van het tweede pijler pensioen en die wetswijzigingen in
werking treden binnen de overeengekomen
contractduur.

• de situatie waarin duidelijk is dat er geen SER-voorstel
over de toekomst van het pensioenstelsel komt en het
kabinet in navolging hiervan niet overgaat tot
wetswijzigingen ten aanzien van het tweede pijler
pensioen en in dit naar de mening van cao-partijen noopt
tot aanpassing van de pensioenovereenkomst.

• De situatie dat het kabinet een wetswijziging afkondigt
ten aanzien van de definitie van ‘duurzaam
arbeidsongeschikt’ dan wel elke andere wijziging ten
aanzien van arbeidsongeschiktheid die een negatief
gevolg heeft voor de premievrije voortzetting van de
pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid c.q. de
WGA en/of IVA-uitkering zoals vastgelegd in deze
pensioenovereenkomst respectievelijk in de geldende cao.

1.3 Voor wie geldt deze pensioenovereenkomst?
Deze pensioenovereenkomst is:
a. vanaf 1 juli 2019 van toepassing op degene die in dienst

is van NN Insurance Personeel B.V. en op wie de cao van
toepassing is;

b. vanaf 1 januari 2020 van toepassing op degene die tot
de fusie van NN Insurance Personeel B.V. met Delta
Lloyd Services B.V. (hierna: de ‘Fusie’) in dienst is
geweest van Delta Lloyd Services B.V. en vanaf de Fusie
in dienst is bij NN Insurance Personeel B.V. en op wie de
cao van toepassing is.
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Voor degene als bedoeld onder b) hierboven geldt tot en 
met 31 december 2019 de pensioenovereenkomst zoals 
opgenomen in de CAO Delta Lloyd Groep 1 januari 2017 – 
1 januari 2020. De pensioenovereenkomst zoals opgeno-
men in de CAO Delta Lloyd Groep 1 januari 2017 – 1 januari 
2020 wordt uitgevoerd door Stichting Pensioenfonds Delta 
Lloyd (hierna: Delta Lloyd Pensioenfonds). 

1.4 Nawerking pensioenovereenkomst die gold tot en met 
31 december 2018
De pensioenovereenkomst zoals opgenomen in de CAO 
NN met een looptijd tot en met 31 december 2018, geldt 
voor degene die vóór 1 juli 2019 in dienst is van NN 
Insurance Personeel B.V. en op wie de cao van toepassing 
is eveneens gedurende de periode van 1 januari 2019 tot en 
met 30 juni 2019. Op grond van hiervoor bedoelde 
pensioen overeenkomst vindt de pensioenopbouw plaats 
tot en met 30 juni 2019.

1.5 Inhoud van deze pensioenovereenkomst
In deze pensioenovereenkomst worden de volgende 
onderwerpen besproken:
• Overzicht pensioenregelingen
• Huidige pensioenregelingen
• Overgangsbepalingen
•  Verhoging van de tot en met 31 december 2013 

opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten 
uitgevoerd door Pensioenfonds ING

• Verhoging van de tot en met 31 december 2019 
opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten 
uitgevoerd door Delta Lloyd Pensioenfonds

• Betalingsvoorbehoud
• Wijziging pensioenovereenkomst
• Pensioenopbouw voor overgangsbeleid medewerkers 

geboren vóór 1955

Pensioenovereenkomst 1 juli 2019 tot en met 31 december 2021 behorende bij de CAO NN 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.



39

<Inhoud

1  Uitkeringsovereenkomst: er zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de premie. Omdat voor deze premie een pensioenregeling wordt 
nagestreefd waarvan de hoogte van het pensioen vooraf bekend is (zie §3), is dit voor de Pensioenwet een uitkeringsovereenkomst.

2. Overzicht pensioenregelingen

2.1 Huidige pensioenregelingen
De volgende pensioenregelingen gelden: 

Je neemt deel aan een hiervoor opgenomen pensioen-
regelingen als je voldoet aan de criteria die in het  
betreffende pensioenreglement staan. In paragraaf 3 
wordt de inhoud (op hoofdlijnen) van de huidige pensioen-
regelingen beschreven. De volledige inhoud van de  
pensioenregelingen is nader uitgewerkt in de betreffende 
pensioenreglementen.

2.2 Pensioenregelingen die tot en met 31 december 2013 
werden uitgevoerd door Pensioenfonds ING
De pensioenregelingen die tot en met 31 december 2013 
werden uitgevoerd door Pensioenfonds ING zijn op 31 
december 2013 gesloten. Vanaf 1 januari 2014 vindt er 
geen pensioenopbouw meer plaats bij Pensioenfonds ING. 
De tot en met 31 december 2013 opgebouwde pensioen-
aanspraken en pensioenrechten worden nog steeds  
uitgevoerd door Pensioenfonds ING. Op de opgebouwde 
pensioenaanspraken en pensioenrechten wordt door 
Pensioenfonds ING een voorwaardelijke toeslag verleend. 
De voorwaardelijke toeslagverlening wordt in paragraaf 5 
beschreven.

2.3 Pensioenregeling die tot en met 31 december 2019 
wordt uitgevoerd door Delta Lloyd Pensioenfonds
Vanaf 1 januari 2020 is deze pensioenovereenkomst van 
toepassing op degene die:
a. tot de Fusie in dienst is geweest bij van Delta Lloyd 

Services B.V. en waarop de CAO Delta Lloyd Groep 1 
januari 2017 – 1 januari 2020 van toepassing was; en

Pensioenuitvoerder Karakter Deelname

NN basispensioenregeling NN CDC Pensioenfonds Uitkeringsovereenkomst1 Verplicht

IVA-aanvullingspensioen Nationale-Nederlanden Uitkeringsovereenkomst Verplicht

Anw-hiaatpensioen elipsLife Uitkeringsovereenkomst Vrijwillig

WGA-aanvullingspensioen Nationale-Nederlanden Uitkeringsovereenkomst Vrijwillig

b. vanaf de Fusie in dienst is bij NN Insurance Personeel 
B.V. en op wie de cao van toepassing is. 

Vanaf 1 januari 2020 vindt er geen pensioenopbouw meer 
plaats bij Delta Lloyd Pensioenfonds. De tot en met 31 
december 2019 opgebouwde pensioenaanspraken en  
pensioenrechten worden vanaf 1 januari 2020 nog steeds 
uitgevoerd door Delta Lloyd Pensioenfonds. Op de  
opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten 
wordt door Delta Lloyd Pensioenfonds een voorwaardelijke  
toeslag verleend. De voorwaardelijke toeslagverlening 
wordt in paragraaf 6 beschreven.

 
3. Huidige pensioenregelingen
 
3.1 NN basispensioenregeling

3.1.1 Inleiding
In deze paragraaf wordt de NN basispensioenregeling 
beschreven, inclusief de keuzes die je kunt maken. De NN 
basispensioenregeling wordt uitgevoerd door het NN CDC 
Pensioenfonds (hierna te noemen: het pensioenfonds). 

3.1.2 Karakter en inhoud van de pensioenregeling
Cao-partijen (vakorganisaties en NN Insurance Personeel 
B.V.) hebben afspraken gemaakt over een vaste CDC-
premie die verschuldigd is voor de NN basispensioen-
regeling. Deze vaste CDC-premie bedraagt 30% van de 

Pensioenovereenkomst 1 juli 2019 tot en met 31 december 2021 behorende bij de CAO NN 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.
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pensioengrondslagsom (inclusief de werknemersbijdrage), 
plus een opslag voor kosten voor de uitvoering van de  
pensioenregeling. De opslag voor kosten voor de uit-
voering van de pensioenregeling wordt betaald door  
NN Insurance Personeel B.V.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat voor de vaste  
CDC- premie van 30% van de pensioengrondslagsom een  
pensioenregeling op basis van voorwaardelijk middelloon 
wordt nagestreefd met voorwaardelijke toeslagen.  
Deze methodiek, waarbij er sprake is van een vaste  
CDC-premie waarbij gestreefd wordt naar een voor-
waardelijke pensioenopbouw volgens een middelloon-
regeling, wordt ook wel CDC genoemd. CDC staat  
voor “collective defined contribution” dat “collectieve  
premieregeling” betekent. Omdat de vaste CDC-premie 
voor de pensioenregeling leidend is, wordt hierna eerst 
ingegaan op de afspraken die gemaakt zijn over de  
vaste CDC-premie en wordt daarna beschreven hoe  
de voorwaardelijke middelloonregeling die wordt nage-
streefd er uit ziet.

Over de vaste CDC-premie zijn de volgende afspraken 
gemaakt:
• De vaste CDC-premie die betaald wordt, is alleen 

bedoeld voor de inkoop van pensioenaanspraken in dat 
jaar (het jaar van premiebetaling) voor alle deelnemers 
samen. De vaste CDC-premie is nadrukkelijk niet 
bestemd om dreigende kortingen van al opgebouwde 
pensioenaanspraken en pensioenrechten te voorkomen 
en/of om kortingen uit het verleden te compenseren.

• Wanneer de vooraf afgesproken vaste CDC-premie van 
30% van de pensioengrondslagsom niet voldoende is om 
de nagestreefde pensioenopbouw voor dat jaar te 
financieren, wordt er voor alle deelnemers navenant 
minder ouderdomspensioen in dat jaar opgebouwd.

• De vaste CDC-premie wordt nadrukkelijk niet verhoogd.
• Met het betalen van de vaste CDC-premie en de opslag 

voor kosten voor de uitvoering van de pensioenregeling, 
heeft NN Insurance Personeel B.V. aan zijn financiële 
verplichtingen voldaan. Er bestaat nadrukkelijk geen 
bijstortingsverplichting voor NN Insurance Personeel B.V. 
of NN Group N.V. Een eventueel overschot in de vaste 
CDC-premie vloeit in de algemene middelen van het 
pensioenfonds, en komt daarmee ten goede aan de 
dekkingsgraad.

• Als het pensioenfonds in een situatie van onderdekking 
of reservetekort komt en niet zelfstandig binnen de 
wettelijke termijnen haar dekkingsgraad weet te 
herstellen, worden de opgebouwde pensioenaanspraken 
en pensioenrechten gekort.

• Evenmin wordt door NN Insurance Personeel B.V. of NN 
Group N.V. bijgestort in verband met (de te verwachten 
mate van) toeslagverlening.

• Wanneer de dekkingsgraad van het pensioenfonds 
volgens de wettelijke normen een premiekorting of een 
premierestitutie zou toestaan, wordt deze niet verleend.

• Het bestuur van het pensioenfonds kan besluiten extra 
toeslagen te geven, indien en voor zover dit volgens het 
bepaalde in de Pensioenwet en de fiscale wet en 
regelgeving mogelijk is.

Omdat de pensioenregeling gebaseerd is op een vooraf 
vastgestelde vaste CDC-premie is deze pensioenovereen-
komst volgens de internationale boekhoudregels een  
premieovereenkomst. Omdat er nadrukkelijk wordt 
gestreefd naar pensioenopbouw op basis van een voor-
waardelijke middelloonregeling, is de pensioenregeling in 
de zin van de Pensioenwet een uitkeringsovereenkomst.

3.1.3 Aanvang van deelname
Als je in dienst bent of treedt bij NN Insurance Personeel 
B.V. en de cao is op jou van toepassing, dan neem je vanaf 
1 juli 2019 of latere datum van indiensttreding deel aan de 
NN basispensioenregeling. Als je tot de Fusie in dienst 
geweest bent bij Delta Lloyd Services B.V. en vanaf de 
Fusie in dienst bent bij NN Insurance Personeel B.V. en de 
cao is op jou van toepassing, dan neem je vanaf 1 januari 
2020 deel aan de NN basispensioenregeling.

3.1.4 Wanneer stopt je pensioenopbouw
Je pensioenopbouw stopt op het moment dat:
• je de pensioenrichtleeftijd als opgenomen in het 

geldende pensioenreglement of de eerder gekozen 
pensioendatum bereikt; of

• je uit dienst gaat vóórdat je pensioen in gaat; of
• je niet langer onder de cao valt; of
• je overlijdt.

Ga je uit dienst terwijl je geheel of gedeeltelijk arbeids-
ongeschikt bent, dan stopt je pensioenopbouw voor je 
arbeidsgeschikte deel. Voor je arbeidsongeschikte deel 
geldt dat de pensioenopbouw onder voorwaarden wordt 
voortgezet. Dit wordt in paragraaf 3.1.12 beschreven. 

3.1.5 Wanneer ontvang je ouderdomspensioen
Vanaf 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019 bouw je 
ouderdomspensioen op met een pensioenrichtleeftijd van 
67 jaar. Vanaf 1 januari 2020 wordt de pensioenrichtleeftijd 
verhoogd en bouw je ouderdomspensioen op met een  
pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Dit houdt in dat er vanuit 
gegaan wordt dat je ouderdomspensioen ingaat op de
dag waarop je 67 (2019) of 68 (vanaf 2020) jaar wordt. 
Vanaf deze datum krijg je je ouderdomspensioen.

Je mag er voor kiezen om je ouderdomspensioen eerder  
in te laten gaan. Je ontvangt je ouderdomspensioen tot en 
met de maand waarin je overlijdt.

Pensioenovereenkomst 1 juli 2019 tot en met 31 december 2021 behorende bij de CAO NN 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.
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3.1.6 Hoe bouw je je pensioen op
Je pensioenopbouw die op basis van de vaste CDC-premie 
jaarlijks wordt nagestreefd, hangt af van de volgende 
onderdelen:
• je inkomen dat meetelt voor je pensioenopbouw;
• de grensbedragen voor de pensioenopbouw;
• het percentage waarmee je je pensioen opbouwt.
Je uiteindelijke pensioen hangt verder af van de toeslagen 
die worden verleend of kortingen die worden toegepast.

3.1.7 Je inkomen dat meetelt voor je pensioen
Tot 1 oktober 2019 bouw je pensioen op over de volgende 
beloningscomponenten:
• je maandsalaris
• een deel van je Persoonlijk Keuze Budget, namelijk 16,33% 
• je Persoonlijke Toeslag met Afbouw

Vanaf 1 oktober 2019 bouw je pensioen op over de  
volgende beloningscomponenten:
• je maandsalaris
• je Persoonlijke Toeslag behoud salaris
• je Persoonlijke Toeslag geïndexeerd
• je vakantietoeslag
• je 13e maand 

De beloningscomponenten worden vastgesteld op basis 
van de overeengekomen uren en noemen we tezamen 
jouw pensioensalaris. 

3.1.8 Grensbedragen voor de pensioenopbouw

Minimum jaarbedrag voor de pensioenopbouw
Pas als je pensioensalaris boven een minimumbedrag
uitkomt, bouw je pensioen op. Dit minimum bedrag heet 
franchise. De franchise op jaarbasis bedraagt op 1 juli 2019
€ 13.785. De franchise wordt daarna jaarlijks per 1 januari 
verhoogd conform het bedrag dat op grond van de
Wet op de loonbelasting 1964 minimaal als franchise in 
aanmerking moet worden genomen. Het franchisebedrag 
geldt bij een volledige arbeidsduur van 36 uur of meer per 
week. Werk je minder dan 36 uur per week, dan wordt de 
franchise naar rato verlaagd.

Maximum jaarbedrag voor de pensioenopbouw
Het pensioensalaris op jaarbasis voor de opbouw van  
het ouderdomspensioen en het verzekerde partner en 
wezenpensioen bedraagt ten hoogste € 107.593 (2019).  
Dit maximum wordt aangepast telkens wanneer het  
maximum pensioengevend salaris volgens de Wet op de 
loonbelasting 1964 wordt aangepast. Werk je minder dan 
36 uur per week, dan wordt het maximum pensioensalaris 
naar rato verlaagd.

3.1.9 Streefniveau ouderdomspensioen
Er wordt naar gestreefd om op basis van de vaste  
CDC-premie per maand een ouderdomspensioen op te 
bouwen van 1,738% in 2019 en 1,875% vanaf 2020 van je 
maandelijkse pensioengrondslag. Je maandelijkse pensi-
oengrondslag is gelijk aan je maandelijks pensioensalaris, 
nadat dit is verminderd met 1/12e deel van de franchise. 
Als blijkt dat de vaste CDC-premie onvoldoende is om  
het in enig jaar na te streven ouderdomspensioen op te 
bouwen, dan wordt het opbouwpercentage voor dat jaar 
verlaagd. Door een verlaging van het opbouwpercentage 
van het ouderdomspensioen, wijzigen het meeverzekerde 
partner- en wezenpensioen niet. 

3.1.10 Partnerpensioen
Zolang je deelnemer bent aan de NN basispensioen 
regeling, is voor je partner een partnerpensioen mee-
verzekerd op risicobasis. Kom je in 2019 te overlijden dan 
bedraagt het partner pensioen op risicobasis:
a. 1,2166% per maand van je pensioengrondslag in de 

betreffende maanden (gerekend vanaf 1 juli 2019 of 
latere datum van indiensttreding) tot aan je overlijden, 
vermeerderd met:

b. 1,2166% van je pensioengrondslag in de maand direct 
voorafgaand aan je overlijden vermenigvuldigd met het 
aantal maanden vanaf het moment van overlijden tot 
aan de pensioenrichtleeftijd (67 jaar). 

Je partner heeft daarnaast eventueel ook recht op  
partnerpensioen dat vóór 1 juli 2019 bij het pensioenfonds 
is opgebouwd (inclusief de eventueel hierop verleende 
jaarlijkse toeslagen).

Kom je op of na 1 januari 2020 te overlijden dan bedraagt 
het partnerpensioen op risicobasis:
a. 1,2166% per maand van je pensioengrondslag in de 

betreffende maanden in de periode vanaf 1 juli 2019 tot 1 
januari 2020 (inclusief de eventueel vanaf 1 januari 
2020 op grond van paragraaf 3.1.13 hierop verleende 
jaarlijkse toeslagen), vermeerderd met; 

b. 1,3125% per maand van je pensioengrondslag in de 
betreffende maanden in de periode vanaf 1 januari 2020 
tot aan je overlijden (inclusief de eventueel vanaf 1 
januari 2021 op grond van paragraaf 3.1.13 hierop 
verleende jaarlijkse toeslagen), vermeerderd met;

c. 1,3125% van je pensioengrondslag in de maand direct 
voorafgaand aan je overlijden vermenigvuldigd met het 
aantal maanden vanaf het moment van overlijden tot 
aan de pensioenrichtleeftijd (68 jaar).  

Je partner heeft daarnaast eventueel ook recht op  
partnerpensioen dat vóór 1 juli 2019 bij het pensioenfonds 
is opgebouwd (inclusief de eventueel hierop verleende 
jaarlijkse toeslagen). 

Pensioenovereenkomst 1 juli 2019 tot en met 31 december 2021 behorende bij de CAO NN 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.



42

<Inhoud

Ben je tot de Fusie in dienst geweest van Delta Lloyd 
Services B.V. en vanaf de Fusie in dienst van NN Insurance 
Personeel B.V. en kom je op of na 1 januari 2020 te 
overlijden? Dan bedraagt het partnerpensioen op 
risicobasis:
a.   1,3125% per maand van je pensioengrondslag in de 

betreffende maanden in de periode vanaf 1 januari 2020 
tot aan je overlijden (inclusief de eventueel vanaf 1  
januari 2021 op grond van paragraaf 3.1.13 hierop  
verleende jaarlijkse toeslagen), vermeerderd met;

b. 1,3125% van je pensioengrondslag in de maand direct 
voorafgaand aan je overlijden vermenigvuldigd met het 
aantal maanden vanaf het moment van overlijden tot 
aan de pensioenrichtleeftijd (68 jaar), vermeerderd met; 

c. het partnerpensioen dat in de periode vanaf 1 januari 
2017 tot en met 31 december 2019 voor je op risicobasis 
verzekerd was bij het Delta Lloyd Pensioenfonds 
(inclusief de eventueel vanaf 1 januari 2021 op grond van 
paragraaf 3.1.13 hierop verleende jaarlijkse toeslagen). 

Ga je uit dienst?
Zodra je uit dienst gaat, vervalt het partnerpensioen op 
risicobasis dat is meeverzekerd en wordt een gedeelte  
van het vanaf 1 juli 2019 of, als je in dienst geweest bent  
bij Delta Lloyd Services B.V., vanaf 1 januari 2020  
opgebouwde ouderdomspensioen automatisch uitgeruild 
voor partnerpensioen. Door deze automatische uitruil is 
het partnerpensioen na de uitruil gelijk aan 70% van het 
vanaf 1 juli 2019 of, als je in dienst geweest bent bij 
 Delta Lloyd Services B.V., vanaf 1 januari 2020  
opgebouwde ouderdomspensioen. Dit gebeurt niet  
als je binnen de termijn en onder de voorwaarden als 
opgenomen in het geldende pensioenreglement aangeeft 
dat je dit niet wilt. 

Pensioneer je?
Indien je pensioneert vervalt het partnerpensioen op  
risicobasis dat is meeverzekerd en wordt als je een partner 
hebt een gedeelte van het vanaf 1 juli 2019 of, als je in 
dienst geweest bent bij Delta Lloyd Services B.V., vanaf 1 
januari 2020 opgebouwde ouderdomspensioen automa-
tisch uitgeruild voor partnerpensioen. Door deze automati-
sche uitruil is het partnerpensioen na de uitruil gelijk aan 
70% van het vanaf 1 juli 2019 of, als je in dienst geweest 
bent bij Delta Lloyd Services B.V., vanaf 1 januari 2020 
opgebouwde ouderdomspensioen. Dit gebeurt niet als je 
binnen de termijn en onder de voorwaarden als opgeno-
men in het geldende pensioenreglement aangeeft dat je 
dit niet wilt. Indien je pensioneert en geen partner hebt 
vindt er geen automatische uitruil plaats. Heb je bij uit-
diensttreding aangegeven geen uitruil te willen, dan kan je 
bij pensionering alsnog kiezen om ouderdomspensioen uit 
te ruilen voor partnerpensioen. 

Ingang partnerpensioen
Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de 
maand volgend op je overlijden en wordt uitbetaald tot en 
met de maand waarin je partner overlijdt.

Wie is je partner
“Partner” is degene met wie je gehuwd bent of een  
geregistreerd partnerschap bent aangegaan voor de  
pensioendatum. Ook als je samenwoont, kun je je partner 
aanmelden voor partnerpensioen. Er gelden dan wel aan-
vullende voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden 
kun je terug vinden in het geldende pensioenreglement.

3.1.11 Wezenpensioen
Voor je kinderen is een wezenpensioen op risicobasis  
meeverzekerd zolang je deelnemer bent aan de NN 
basispensioenregeling.
Kom je in 2019 te overlijden, dan bedraagt het wezen-
pensioen op risicobasis:
a. 0,2433% per maand van je pensioengrondslag in de 

betreffende maanden (gerekend vanaf 1 juli 2019 of 
latere datum van indiensttreding) tot aan je overlijden, 
vermeerderd met:

b. 0,2433% van je pensioengrondslag in de maand direct 
voorafgaand aan je overlijden vermenigvuldigd met het 
aantal maanden vanaf het moment van overlijden tot 
aan de pensioenrichtleeftijd (67 jaar). 

Er bestaat daarnaast eventueel ook recht op wezen-
pensioen dat vóór 1 juli 2019 opgebouwd is bij het  
pensioenfonds (inclusief de eventueel hierop verleende 
jaarlijkse toeslagen).

Kom je op of na 1 januari 2020 te overlijden dan bedraagt 
het wezenpensioen op risicobasis:
a. 0,2433% per maand van je pensioengrondslag in de 

betreffende maanden in de periode vanaf 1 juli 2019 tot 1 
januari 2020 (inclusief de eventueel vanaf 1 januari 
2020 op grond van paragraaf 3.1.13 hierop verleende 
jaarlijkse toeslagen); vermeerderd met 

b. 0,2625% per maand van je pensioengrondslag in de 
betreffende maanden in de periode vanaf 1 januari 2020 
tot aan je overlijden (inclusief de eventueel vanaf 1 
januari 2021 op grond van paragraaf 3.1.13 hierop 
verleende jaarlijkse toeslagen), vermeerderd met;

c. 0,2625% van je pensioengrondslag in de maand direct 
voorafgaand aan je overlijden vermenigvuldigd met het 
aantal maanden vanaf het moment van overlijden tot 
aan de pensioenrichtleeftijd (68 jaar).

Er bestaat daarnaast eventueel ook recht op wezen-
pensioen dat vóór 1 juli 2019 opgebouwd is bij het  
pensioenfonds (inclusief de eventueel hierop verleende 
jaarlijkse toeslagen). 

Pensioenovereenkomst 1 juli 2019 tot en met 31 december 2021 behorende bij de CAO NN 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.
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Ben je tot de Fusie in dienst geweest van Delta Lloyd 
Services B.V. en vanaf de Fusie in dienst van NN Insurance 
Personeel B.V. en kom je op of na 1 januari 2020 te overlij-
den? Dan bedraagt het wezenpensioen op risicobasis: 
a. 0,2625% per maand van je pensioengrondslag in de 

betreffende maanden in de periode vanaf 1 januari 2020 
tot aan je overlijden (inclusief de eventueel vanaf 1 
januari 2021 op grond van paragraaf 3.1.13 hierop 
verleende jaarlijkse toeslagen), vermeerderd met;

b. 0,2625% van je pensioengrondslag in de maand direct 
voorafgaand aan je overlijden vermenigvuldigd met het 
aantal maanden vanaf het moment van overlijden tot 
aan de pensioenrichtleeftijd (68 jaar), vermeerderd met; 

c. het wezenpensioen dat in de periode vanaf 1 januari 
2017 tot en met 31 december 2019 voor je op risicobasis 
verzekerd was bij het Delta Lloyd Pensioenfonds 
(inclusief de eventueel vanaf 1 januari 2021 op grond van 
paragraaf 3.1.13 hierop verleende jaarlijkse toeslagen). 

Ga je uit dienst?
Zodra je uit dienst gaat vervalt het wezenpensioen op  
risicobasis dat is meeverzekerd en wordt een gedeelte  
van het vanaf 1 juli 2019 of, als je in dienst geweest bent  
bij Delta Lloyd Services B.V., vanaf 1 januari 2020 opge-
bouwde ouderdomspensioen automatisch uitgeruild  
voor een wezenpensioen dat bij je overlijden vóór de  
pensioendatum aan je kinderen wordt uitgekeerd. 
Door deze automatische uitruil blijft, na de uitruil, bij  
overlijden vóór de pensioendatum een wezenpensioen  
op risicobasis meeverzekerd gelijk aan 14% van het  
vanaf 1 juli 2019 of, als je in dienst geweest bent bij Delta 
Lloyd Services B.V., vanaf 1 januari 2020 opgebouwde 
ouderdomspensioen. Dit gebeurt niet als je binnen de  
termijn en onder de voorwaarden als opgenomen in het 
geldende pensioenreglement aangeeft dat je dit niet wilt.

Pensioneer je?
Indien je pensioneert vervalt het wezenpensioen op  
risicobasis dat is meeverzekerd. Bij overlijden na de  
pensioendatum hebben je kinderen bij het pensioenfonds 
dan ook alleen recht op wezenpensioen dat eventueel is 
opgebouwd vóór 1 juli 2019.

Totaal aan wezenpensioen
Het totale wezenpensioen van alle kinderen samen kan 
niet meer zijn dan 70% van het ouderdomspensioen.  
Als bij je overlijden ook je partner niet meer in leven is,  
of als je partner na jou komt te overlijden, wordt het 
wezenpensioen verdubbeld en geldt een totaal wezen-
pensioen van maximaal 140% in plaats van 70% van het 
ouderdomspensioen. 

Ingang wezenpensioen
Het wezenpensioen gaat in op de eerste dag van de 
maand volgend op je overlijden. Ieder kind krijgt het 

wezenpensioen uitgekeerd tot en met de maand waarin 
hij/zij 18 jaar wordt, of eerder overlijdt. De uitbetaling van 
het wezenpensioen wordt verlengd indien hij/zij 18 jaar is 
of ouder maar nog geen 27 jaar en zolang hij/zij een dag-
studie volgt of het ouderlijke huishouden verzorgt. Als er 
meer dan vijf kinderen zijn die wezenpensioen ontvangen, 
dan wordt het totale wezenpensioen van 70% van het 
ouderdomspensioen gelijk verdeeld over alle kinderen.

3.1.12 Voortzetting pensioenopbouw bij 
arbeidsongeschiktheid
Als je eerste ziekte dag is gelegen op of nadat je in dienst 
bent getreden bij NN Insurance Personeel B.V. en je  
vervolgens arbeidsongeschikt wordt en een WIA-uitkering 
ontvangt, wordt je pensioenopbouw geheel of gedeeltelijk 
premievrij voortgezet. Voor welk deel de pensioenopbouw 
premievrij wordt voortgezet is afhankelijk van de mate van 
arbeidsongeschiktheid volgens het UWV.

De pensioenopbouw waarvoor geen premie en/of eigen 
bijdrage verschuldigd is, wordt gebaseerd op het gemid-
delde pensioensalaris in de laatste 12 maanden vooraf-
gaande aan de eerste ziektedag. Indien de mate van 
arbeidsongeschiktheid wijzigt, wordt eveneens uitgegaan 
van het gemiddelde pensioensalaris in de laatste 12 
maanden voor de eerste ziektedag.

Werkte je in de 12 maanden voorafgaande aan de eerste 
ziektedag minder dan 36 uur per week, dan wordt rekening 
gehouden met het aantal contracturen dat je werkte direct 
voorafgaand aan de eerste ziektedag.

Daarnaast bouw je nog actief pensioen op over het 
pensioensalaris waarvoor je nog arbeidsgeschikt bent. 
Actief houdt in dat NN Insurance Personeel B.V. en jij  
hiervoor samen de pensioenpremie betalen. Uitgangspunt 
voor deze actieve pensioenopbouw is het inkomen en  
je arbeidsduur die zouden gelden indien je niet arbeids-

Pensioenovereenkomst 1 juli 2019 tot en met 31 december 2021 behorende bij de CAO NN 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Mate van 
arbeidsongeschiktheid 
volgens het UWV

Percentage  
premievrije  
pensioenopbouw

0 – 35% 0%

35 – 45% 40%

45 – 55% 50%

55 – 65% 60%

65 – 80% 80%

80 – 100% 100%
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ongeschikt zou zijn. Het deel waarover je nog actief  
pensioen opbouwt hangt af van de mate waarin je 
arbeidsongeschikt bent:

Zodra je niet langer arbeidsongeschikt bent in het kader 
van de WIA, stopt je premievrije pensioenopbouw vanaf 
het moment waarop je geen uitkering meer ontvangt op 
grond van de WIA.

Indien je op grond van de wet Amber opnieuw aanspraak 
kunt maken op een uitkering op grond van de WAO, geldt 
de premievrijstelling voor jou op gelijke wijze. Indien  
cao-partijen de inhoud van deze pensioenovereenkomst 
wijzigen, kunnen zij de wijzigingen eveneens, in zijn geheel 
of gedeeltelijk, van toepassing verklaren op de premievrije 
pensioenopbouw op grond van arbeids ongeschiktheid. 
Cao-partijen hebben bij het tot stand komen van deze 
pensioenovereenkomst afgesproken dat deze pensioen-
overeenkomst ook geldt voor degene aan wie op 1 juli 2019 
reeds premievrije pensioenopbouw is verleend door het 
NN CDC Pensioenfonds.

3.1.13 Voorwaardelijke toeslagverlening bij het 
pensioenfonds

Voorwaardelijkheidsverklaring
Op de pensioenaanspraken en pensioenrechten worden  
in beginsel jaarlijks toeslagen verleend. Het bestuur van 
het pensioenfonds beslist evenwel jaarlijks in hoeverre 
pensi oenaanspraken en pensioenrechten worden  
aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is 
geen reserve gevormd. De hoogte van de toeslagverlening 
is onder meer afhankelijk van het voor toeslagen  
beschikbare eigen vermogen van het pensioenfonds.

Toeslagmaatstaf
toeslagmaatstaf is de in een percentage uitgedrukte  
ontwikkeling van de door het Centraal Bureau voor de 

Statistiek gepubliceerde consumentenprijsindex alle  
huishoudens, afgeleid, over de laatst verstreken periode 
van oktober tot oktober. Er is geen vooraf bepaalde  
toeslagambitie. Voor de voorwaardelijke toeslagverlening 
is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. 
NN Insurance Personeel B.V. of NN Group N.V. zal onder 
geen enkele omstandigheid een aanvullende premie of  
bij storting verschuldigd zijn.

Hoogte toeslagverlening
In beginsel worden jaarlijks per 1 januari de pensioen-
aanspraken en pensioenrechten van deelnemers, gewezen 
deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraak-
gerechtigden aangepast met een toeslag. De hoogte van 
de toeslagverlening is afhankelijk van de toeslaggraad-
meter van het pensioenfonds per de datum bepaald in het 
toeslagbesluit van het pensioenfonds.

Het bestuur van het pensioenfonds hanteert bij haar 
besluitvorming de toeslaggraadmeter als leidraad.
De toeslaggraadmeter is de in een percentage uitgedrukte 
mate waarin het pensioenfonds naar verwachting in de 
toekomst toeslagen op basis van de toeslagmaatstaf kan 
verlenen, zoals bepaald met behulp van de rekenregel van 
artikel 15 lid 3 van het Besluit financieel toetsingskader
pensioenfondsen. Omdat er geen vooraf bepaalde  
toeslagambitie is, wordt bij de berekening uitgegaan van 
de minimale verwachtingswaarde van de toeslagmaatstaf. 
De toeslaggraadmeter is 0% bij een beleidsdekkingsgraad 
tot 110%.

Het bestuur kan onder bijzondere omstandigheden  
besluiten om een lagere toeslag toe te kennen dan  
volgens de toeslaggraadmeter mogelijk is. 

Let op: toeslagen zijn voorwaardelijk, de stand  
van de toeslaggraadmeter geeft geen garantie  
voor de toekomst.

Mate van 
arbeidsongeschiktheid 
volgens het UWV

Percentage  
voor actieve 
pensioenopbouw

0 – 35% 100%

35 – 45% 60%

45 – 55% 50%

55 – 65% 40%

65 – 80% 20%

80 – 100% 0%
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percentage:

Kleiner dan 0% 0%

Groter dan 0% 
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Toeslagmaatstaf 
vermenigvuldigd met de 
toeslaggraadmeter

100% 100%

Groter dan 100%
Groter dan 100%  
(zie Extra toeslagen)
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Extra toeslagen
Extra toeslagen zijn toeslagen boven het niveau van de  
toeslagmaatstaf voor het betreffende jaar. In de situatie 
dat de toeslaggraadmeter groter is dan 100% en de 
beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds na toeken-
ning van extra toeslagen het niveau van het vereist eigen 
vermogen ten minste behoudt, kan het pensioenfonds ten 
hoogste een vijfde van het eigen vermogen dat voor extra 
toeslagen beschikbaar is daarvoor aanwenden. Onder 
beleidsdekkingsgraad wordt verstaan het gemiddelde van 
de dekkingsgraden per het einde van de 12 maanden voor-
afgaand aan het moment van vaststelling per het einde van 
een kalendermaand. Het pensioenfonds houdt hierbij reke-
ning met de fiscale ruimte die er voor toeslagverlening is.

3.1.14 Vermindering van pensioenrechten en 
pensioenaanspraken
In de situatie dat het pensioenfonds een dekkingstekort 
heeft (de dekkingsgraad van het pensioenfonds ligt dan 
onder het minimaal vereist eigen vermogen, ofwel ca. 
105%), en de beleidsdekkingsgraad vijf jaren opeen-
volgend (gemeten vanaf het einde van het kwartaal waarin 
het eigen vermogen van het pensioenfonds voor het eerst 
onder het vereist eigen vermogen is komen te liggen)  
ligt onder het minimaal vereist eigen vermogen, zal het 
pensioenfonds de pensioenaanspraken en pensioen-
rechten van deelnemers, gewezen deelnemers,  
pensioengerechtigden en overige aanspraakgerechtigden 
evenredig verminderen zodat er niet langer sprake is van 
een dekkingstekort. 

Het pensioenfonds beslist of deze vermindering overeen-
komstig de wet direct of gespreid in de tijd plaatsvindt. 
Wanneer overeenkomstig de Pensioenwet vermindering van 
pensioenrechten en pensioenaanspraken noodzakelijk is 
om tijdig te voldoen aan de wettelijke vereisten omtrent het 
vereist eigen vermogen, zal het pensioenfonds conform de 
wettelijke regels tot een dergelijke vermindering besluiten.

3.1.15 Eigen bijdrage
Zolang je pensioen opbouwt, betaal je een deel van de 
pensioenpremie zelf. Je eigen bijdrage is vanaf 1 juli 2019 
6% van je maandelijkse pensioengrondslag. Je eigen bij-
drage wordt maandelijks ingehouden op je brutosalaris.

3.1.16 Keuzes in pensioen
De pensioenrichtleeftijd in 2019 is de dag waarop je 67  
jaar wordt en vanaf 2020 de dag waarop je 68 jaar wordt. 
Je kunt voor je pensioen de volgende keuzes maken:
• Je kunt eerder met pensioen dan op de 

pensioenrichtleeftijd. Dit mag alleen niet eerder dan op 
de dag waarop je 60 jaar wordt. Zodra je eerder volledig 
met pensioen gaat, bouw je geen pensioen meer op.  
Als je gedeeltelijk met pensioen gaat, bouw je over het 

deel dat je niet meer werkt geen pensioen meer op  
(over de rest wel);

• Je kunt vanaf de dag dat je 60 jaar wordt met 
deeltijdpensioen gaan. Je kunt kiezen om 25%, 50%  
of 75% van je pensioen eerder in te laten gaan; je kiest 
zelf de datum waarop je volledig met pensioen gaat.  
Dit kan echter niet later dan het moment waarop je 68 
jaar wordt;

• Als je met pensioen gaat en er is bij beëindiging van je 
deelneming aan deze pensioenregeling een deel van je 
ouderdomspensioen opgebouwd vanaf 1 juli 2019 of 
vanaf 1 januari 2020 uitgeruild voor partnerpensioen,  
dan kun je het partnerpensioen weer omzetten in 
ouderdomspensioen. Voor de omzetting van het 
partnerpensioen is instemming van je partner vereist. 
Daarnaast kun je het partnerpensioen uitruilen dat is 
opgebouwd voor 1 juli 2019. Voorts kun je, als je met 
pensioen gaat en bij uitdiensttreding aangegeven hebt 
geen uitruil te willen, alsnog kiezen om 
ouderdomspensioen uit te ruilen voor partnerpensioen; 

• Op de pensioendatum kun je kiezen om tijdens de eerste 
jaren een hogere dan wel lagere pensioenuitkering te 
krijgen. De verhouding tussen de hoge uitkering en de 
lage uitkering is 100:75;

• Als je eerder met (deeltijd)pensioen gaat dan op de 
pensioenrichtleeftijd en je ontvangt op dat moment nog 
geen AOW, kun je kiezen om tot het moment waarop je 
AOW ontvangt een hoger pensioen te krijgen en daarna 
een lager pensioen.

De hiervoor opgenomen keuzes dien je binnen de termijn 
als opgenomen in het geldende pensioenreglement door te 
geven aan het pensioenfonds. Je pensioenaanspraken 
worden dan opnieuw berekend. Het pensioenfonds stelt 
vast hoe jouw pensioen wordt herrekend. 

3.1.17 Pensioenopbouw tijdens onbetaald verlof
Als je onbetaald verlof opneemt, zoals bedoeld in de cao, 
bouw je je pensioen als volgt op (voor zover dit wettelijk  
en fiscaal mag):
• Je blijft je pensioen onveranderd opbouwen totdat je 13 

keer je persoonlijke arbeidsduur per week aan verlof hebt 
opgenomen;

• Nadat je meer dan 13 keer je persoonlijke arbeidsduur 
per week aan onbetaald verlof hebt opgenomen, geeft 
NN Insurance Personeel B.V. ook dan risicodekking voor 
het partnerpensioen, het wezenpensioen en voor 
voortzetting van je pensioenopbouw bij arbeids-
ongeschiktheid. Dit geldt tot maximaal 18 maanden  
na ingang van het onbetaald verlof.

 
Voorwaarden voor het onveranderd opbouwen van je  
pensioen, is dat je tijdens je onbetaald verlof de eigen  
bijdrage betaalt.

Pensioenovereenkomst 1 juli 2019 tot en met 31 december 2021 behorende bij de CAO NN 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.
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3.2 IVA-aanvullingspensioen

3.2.1 Inleiding
In deze paragraaf wordt het IVA-aanvullingspensioen 
beschreven. Het IVA-aanvullingspensioen is een verplichte 
verzekering voor als je volledig en duurzaam arbeids-
ongeschikt geraakt. Deze verzekering wordt uitgevoerd 
door Nationale-Nederlanden. 

3.2.2 Aanvang deelname
Je neemt deel aan deze regeling als je onder de cao valt.  
Je deelname start op het moment dat je pensioensalaris  
op jaarbasis meer bedraagt dan het maximum premieloon 
voor de WIA op jaarbasis. 
Je pensioensalaris voor het IVA-aanvullingspensioen is  
tot 1 oktober 2019 opgebouwd uit:
• je maandsalaris (op basis van de overeengekomen uren)
• een deel van je Persoonlijk Keuze Budget, namelijk 16,33% 
• je Persoonlijke Toeslag met Afbouw
• je Toelage Individueel Sparen

Je pensioensalaris voor het IVA-aanvullingspensioen is 
vanaf 1 oktober 2019 opgebouwd uit:
• je maandsalaris (op basis van de overeengekomen uren)
• je Persoonlijke Toeslag behoud salaris
• je Persoonlijke Toeslag geïndexeerd
• je vakantietoeslag
• je 13e maand
• je Toelage Individueel Sparen.

3.2.3 Wat wordt verzekerd
Er wordt een IVA-aanvullingspensioen verzekerd van 75% 
van je pensioensalaris voor zover dit meer bedraagt dan 
het maximum premieloon voor de WIA op jaarbasis. 
Er wordt uitgegaan van je pensioensalaris zoals dat geldt 
op 1 april van het jaar waarin je voor het eerst recht hebt 
op een IVA-aanvullingspensioen. Je pensioensalaris dat in 
aanmerking wordt genomen voor het IVA-aanvullings-
pensioen bedraagt maximaal € 375.000. 

Het IVA-aanvullingspensioen wordt, nadat je voor het eerst 
een IVA-aanvullingspensioen ontvangt, jaarlijks op 1 januari 
verhoogd met 2%.

3.2.4 Wanneer eindigt je deelname
Je deelname eindigt op het moment dat:
• je uit dienst gaat; of
• je niet langer verzekerd bent op grond van de WIA; of
• je pensioensalaris op jaarbasis minder bedraagt dan  

het maximum premieloon voor de WIA op jaarbasis; of
• je komt te overlijden.

3.2.5 Wanneer ontvang je het IVA-aanvullingspensioen
Je ontvangt het IVA-aanvullingspensioen zodra je een  

IVA-uitkering ontvangt, maar niet eerder dan 104 weken 
nadat je ziek werd. 

3.2.6 Wanneer stopt je IVA-aanvullingspensioen
Is je 1e ziektedag gelegen op of na 1 april 2018 dan stopt 
het IVA-aanvullingspensioen op het moment dat:
• je overlijdt; of
• je niet langer een IVA-uitkering ontvangt; of
• je de AOW-leeftijd bereikt, maar uiterlijk de 68-jarige 

leeftijd bereikt.

Is je 1e ziektedag gelegen op of na 1 januari 2014 maar  
vóór 1 april 2018 dan stopt het IVA-aanvullingspensioen  
op het moment dat:
• je overlijdt; of
• je niet langer een IVA-uitkering ontvangt; of
• je de 67-jarige leeftijd bereikt.

3.2.7 Eigen bijdrage
Voor het IVA-aanvullingspensioen betaal je geen eigen 
bijdrage. 

3.3 Anw-hiaatpensioen
 
3.3.1 Inleiding
In deze paragraaf wordt het Anw-hiaatpensioen  
beschreven. Het Anw-hiaatpensioen is een vrijwillige  
verzekering voor als je overlijdt en je partner geen of  
geen volledige Anw-uitkering ontvangt. Deze verzekering 
wordt uitgevoerd door elipsLife. 

3.3.2 Aanvang deelname
Je neemt deel aan deze regeling als je onder de cao valt en 
je een partner hebt en:
• vóór 1 juli 2019 al vrijwillig deelnam aan het Anw-hiaat-

pensioen; of
• binnen 3 maanden nadat je in dienst treedt hiervoor 

kiest; of 
• binnen 3 maanden nadat je een partner hebt gekregen 

hiervoor kiest. 
• Je keuze om deel te nemen aan deze regeling dien je 

door te geven aan de NN Insurance Personeel B.V.
• 
3.3.3 Wanneer eindigt je deelname
Je deelname eindigt op het moment dat:
• je de pensioenrichtleeftijd als opgenomen in het 

geldende pensioenreglement of de eerder gekozen 
pensioendatum bereikt; of

• je partner de AOW leeftijd bereikt; of
• er geen sprake meer is van een partner als bedoeld in het 

geldende pensioenreglement; of
• je uit dienst gaat vóórdat je overlijdt; of
• je niet langer een Anw-hiaatpensioen wenst te 

verzekeren.

Pensioenovereenkomst 1 juli 2019 tot en met 31 december 2021 behorende bij de CAO NN 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.
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Ga je uit dienst terwijl je geheel of gedeeltelijk arbeids-
ongeschikt bent, dan wordt de verzekering van het  
Anw-hiaatpensioen als je voldoet aan de hiervoor  
geldende voorwaarden volledig of deels voortgezet  
zonder dat je hiervoor premie verschuldigd bent. 

3.3.4 Wat wordt verzekerd
Er wordt een Anw-hiaatpensioen verzekerd ter hoogte van 
de wettelijke Anw-uitkering inclusief vakantiegeld per 1 
januari van het jaar waarin het overlijden plaatsvindt. 
De hoogte van het Anw-hiaatpensioen wordt vastgesteld op 
het moment dat je overlijdt. Het Anw-hiaatpensioen wordt, 
nadat je partner voor het eerst een Anw-hiaatpensioen  
ontvangt, jaarlijks op 1 januari verhoogd met 2%.

3.3.5 Wanneer ontvangt je partner het Anw-hiaatpensioen
Je partner ontvangt het Anw-hiaatpensioen vanaf je  
overlijden, maar alleen als je gekozen hebt om een  
Anw-hiaat te verzekeren.

3.3.6 Wanneer stopt het Anw-hiaatpensioen
Het Anw-hiaatpensioen wordt uitgekeerd tot de AOW-
leeftijd van je partner, maar uiterlijk tot de 68-jarige leeftijd 
van je partner of de dag waarop je partner voordien komt 
te overlijden. 

3.3.7 Eigen bijdrage
Je betaalt zelf 80% van de premie voor de verzekering  
van het Anw-hiaatpensioen. NN Insurance Personeel B.V. 
betaalt 20% van de premie. De eigen bijdrage (80%) wordt 
maandelijks op je brutosalaris ingehouden. 

3.4 WGA-aanvullingspensioen

3.4.1 Inleiding
In deze paragraaf wordt het WGA-aanvullingspensioen 
beschreven. Het WGA-aanvullingspensioen is een vrijwil-
lige verzekering voor als je arbeidsongeschikt bent en een 
arbeidsongeschiktheidspensioen wenst te ontvangen als 
aanvulling op de uitkering die je vanuit de WIA ontvangt. 
Het WGA-aanvullingspensioen wordt uitgevoerd door 
Nationale-Nederlanden. 

3.4.2 Aanvang deelname
Je neemt deel aan deze regeling als je onder de cao valt en 
bij aanvang van je dienstverband ervoor gekozen hebt om 
deel te nemen aan het WGA-aanvullingspensioen. Je keuze 
om deel te nemen aan deze regeling dien je door te geven 
aan de NN Insurance Personeel B.V.. 

3.4.3 Wanneer eindigt je deelname
Je deelname eindigt op het moment dat:
• je uit dienst gaat; of
• je niet langer verzekerd bent op grond van de WIA; of

• je niet langer het WGA-aanvullingspensioen wenst te 
verzekeren: of

• je komt te overlijden.

3.4.4 Wat wordt verzekerd
Er wordt een WGA-aanvullingspensioen verzekerd voor 
zolang je een WIA-uitkering ontvangt. De hoogte van het 
WGA-aanvullingspensioen bedraagt 10% van je 
pensioensalaris. 
Je pensioensalaris voor het WGA-aanvullingspensioen is 
tot 1 oktober 2019 opgebouwd uit:
• je maandsalaris (op basis van de overeengekomen uren)
• een deel van je Persoonlijk Keuze Budget, namelijk 16,33% 
• je Persoonlijke Toeslag met Afbouw

Je pensioensalaris voor het WGA-aanvullingspensioen is 
vanaf 1 oktober opgebouwd uit:
• je maandsalaris (op basis van de overeengekomen uren) 
• je Persoonlijke Toeslag Behoud Salaris
• je Persoonlijke Toeslag Geïndexeerd
• je vakantietoeslag
• je 13e maand

Er wordt uitgegaan van je pensioensalaris zoals dat geldt 
op 1 januari van het jaar waarin je voor het eerst recht hebt 
op een WGA-aanvullingspensioen. Je pensioensalaris dat 
in aanmerking wordt genomen voor het WGA-aanvullings-
pensioen bedraagt maximaal EUR 375.000. 

Het WGA-aanvullingspensioen wordt, nadat je voor het 
eerst een WGA-aanvullingspensioen ontvangt, jaarlijks  
op 1 januari verhoogd met 2%.

3.4.5 Wanneer ontvangt je het WGA-aanvullingspensioen
Je ontvangt het WGA-aanvullingspensioen vanaf de eerste 
dag waarop je recht hebt op een WIA-uitkering, maar 
alleen als je gekozen hebt om een WGA-aanvullings-
pensioen te verzekeren. 

3.4.6 Wanneer stopt het WGA-aanvullingspensioen
Is je 1e ziektedag gelegen op of na 1 januari 2018 dan stopt 
het WGA-aanvullingspensioen op het moment dat:
• je overlijdt; of
• je niet langer een WIA-uitkering ontvangt;
• je de AOW-leeftijd bereikt, maar uiterlijk de 68-jarige 

leeftijd bereikt.

Is je 1e ziektedag gelegen op of na 1 januari 2013 maar 
vóór 1 januari 2018 dan stopt het WGA-aanvullings-
pensioen op het moment dat:
• je overlijdt; of
• je niet langer een WIA-uitkering ontvangt;
• je de 67-jarige leeftijd bereikt.
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Is je 1e ziektedag gelegen vóór 1 januari 2013 dan stopt  
het WGA-aanvullingspensioen op het moment dat:
• je overlijdt; of
• je niet langer een WIA-uitkering ontvangt;
• je de 65-jarige leeftijd bereikt.

3.4.7 Eigen bijdrage
Je betaalt zelf 100% van de premie voor de verzekering 
van het WGA-aanvullingspensioen. NN Insurance 
Personeel B.V. betaalt geen premie. De premie wordt 
maandelijks op je brutosalaris ingehouden.

 
4. Overgangsbepalingen
 
4.1 Overgangsbepaling bij arbeidsongeschiktheid 

4.1.1 Voor wie geldt deze overgangsregeling
Deze overgangsbepaling is alleen van toepassing indien je 
ziek of arbeidsongeschikt was in de vier weken vooraf-
gaand aan 1 december 2013. Deze overgangsbepaling  
is niet meer op je van toepassing zodra je volledig bent 
hersteld. Je bent volledig hersteld indien je vier weken 
onafgebroken je werkzaamheden volledig hebt hervat.

4.1.2 Zolang je gedeeltelijk of niet duurzaam volledig 
arbeidsongeschikt bent
Zolang deze overgangsbepaling voor jou geldt, ben je  
uitgesloten van:
• Voortzetting pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid 

als bedoeld in 3.1.12
• IVA-aanvullingspensioen als bedoeld in 3.2

Daarnaast gelden de volgende afwijkende bepalingen voor 
je pensioenopbouw:
• Je inkomen dat meetelt voor je pensioen als bedoeld in 

3.1.7. Er wordt voor de berekening van je 
pensioenaanspraken uitgegaan van het inkomen dat je 
zou verdienen indien je volledig arbeidsgeschikt zou zijn.

• Ouderdomspensioen als bedoeld in 3.1.9. Voor de 
opbouw van je ouderdomspensioen wordt uitgegaan van 
de arbeidsduur die voor jou zou gelden indien je volledig 
arbeidsgeschikt zou zijn.

• Eigen bijdrage als bedoeld in 3.1.15. Je betaalt een eigen 
bijdrage aan de pensioenregeling alsof je volledig 
arbeidsgeschikt bent.

4.1.3 Indien je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt wordt
Indien je ontslagen wordt wegens volledige en duurzame 
arbeidsongeschiktheid, dan geldt voor het arbeids-
ongeschiktheidspensioen en de voortzetting van de  
pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid de volgende 
bepalingen:

Arbeidsongeschiktheidspensioen (als je inkomen boven 
het maximum dagloon uit komt)
Vanaf het moment van ontslag ontvang je het arbeids-
ongeschiktheidspensioen zoals dat op 31 december 2013 is 
verzekerd bij Stichting Pensioenfonds ING uit hoofde van 
de Basisregeling Pensioen en bij Nationale-Nederlanden 
uit hoofde van de Beschikbare Premieregeling.

Voortzetting van de pensioenopbouw
Vanaf het moment van ontslag wordt je pensioenopbouw 
in de NN Basisregeling bij NN CDC Pensioenfonds premie-
vrij voortgezet. Deze voortzetting van de pensioenopbouw 
geldt zolang je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt 
bent en stopt uiterlijk op je pensioenrichtleeftijd. Deze  
pensioenopbouw wordt gebaseerd op je gemiddelde  
pensioensalaris en arbeidsduur van de laatste 12 maanden 
voorafgaand aan het ontslag. Deze overgangsregeling is 
ook van toepassing op werknemers die per 1 januari 2014 
ziek of arbeidsongeschikt zijn in de zin van de WAO en die 
wegens volledige of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 
worden ontslagen.

4.2 Overgangsbepaling bij ziekte of arbeidsongeschiktheid 
voor degene die in dienst geweest is bij Delta Lloyd 
Services B.V. 

4.2.1 Voor wie geldt deze overgangsregeling
Deze overgangsbepaling is vanaf 1 januari 2020 van  
toepassing als je:
• tot de Fusie in dienst geweest bent van Delta Lloyd 

Services B.V.; en
• vanaf de Fusie in dienst van NN Insurance Personeel B.V. 

bent; en
• vanaf het moment van indiensttreding bij NN Insurance 

Personeel B.V. ziek bent en op 1 januari 2020 nog steeds 
ziek bent; en

• aansluitend aan je ziekte arbeidsongeschikt wordt in  
de zin van de WIA en er een recht ontstaat op een WIA-
uitkering, of

• voor de Fusie in dienst geweest bent van Delta Lloyd 
Services B.V.; en

• op of na 1 januari 2017 reeds (gedeeltelijk) premievrije 
pensioenopbouw in verband met arbeidsongeschiktheid 
is verleend door Delta Lloyd Pensioenfonds.

Deze overgangsbepaling is niet meer op je van toepassing 
zodra je volledig bent hersteld. Je bent volledig hersteld  
als je vier weken zonder onderbreking je werkzaamheden 
volledig hebt hervat. 

4.2.2 Voortzetting van je pensioenopbouw
Voor degenen die vanaf het moment van indiensttreding bij 
NN Insurance Personeel B.V. ziek zijn en voldoen aan de 
voorwaarden als opgenomen in paragraaf 4.2.1 geldt vanaf 
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1 januari 2020 dat de premievrije pensioenopbouw wordt 
voortgezet bij het Delta Lloyd Pensioenfonds of, wanneer 
dit risico wordt ondergebracht bij het NN CDC pensioen-
fonds, dat de premievrije pensioenopbouw plaatsvindt als 
omschreven in paragraaf 3.1.12. 

Voor degenen die op of na 1 januari 2017 reeds (gedeelte-
lijk) premievrije pensioenopbouw in verband met arbeids-
ongeschiktheid is verleend door Delta Lloyd Pensioenfonds 
en voldoen aan de voorwaarden als opgenomen in para-
graaf 4.2.1 geldt vanaf 1 januari 2020 dat de premievrije 
pensioenopbouw wordt voortgezet bij het Delta Lloyd 
Pensioenfonds of, wanneer dit risico wordt ondergebracht 
bij het NN CDC pensioenfonds, wordt voortgezet als 
omschreven in 3.1.12.

Indien de premievrije pensioenopbouw als bedoeld in dit 
artikel plaatsvindt als omschreven in paragraaf 3.1.12, dan 
kunnen (toekomstige) wijzigingen hierin ook van toepas-
sing verklaard worden op de premievrije pensioenopbouw 
als bedoeld in dit artikel.

5.  Verhoging van de tot en met 31 
december 2013 opgebouwde 
pensioenaanspraken en 
pensioenrechten uitgevoerd  
door Pensioenfonds ING

5.1 Voorwaardelijke toeslagverlening bij Stichting 
Pensioenfonds ING

5.1.1 Inleiding
CAO-Partijen hebben op 8 januari 2014 in samenwerking 
met Stichting Pensioenfonds ING en met medebetrokken-
heid van de Centrale Ondernemingsraad van ING en de 
Vereniging Senioren ING een onderhandelings resultaat 
bereikt genaamd ‘Onderhandelingsresultaat pensioen ING’.

Het Onderhandelingsresultaat pensioen ING is op 27 
februari 2014 omgezet in definitieve overeenstemming 
conform hoofdstuk 10 van dit Onderhandelingsresultaat. 
Op grond van die definitieve overeenstemming heeft 
Stichting Pensioenfonds ING de verplichting om voor-
waardelijke toeslagen te financieren voor haar deel-
nemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden 
volledig overgenomen van NN Group en haar groepsmaat-
schappijen. Vanaf 1 januari 2015 hebben NN Group en haar 
groepsmaatschappijen tegenover die deelnemers, gewe-
zen deelnemers en pensioengerechtigden geen enkele 

verplichting (meer) om middelen voor de financiering van 
toeslagen aan Stichting Pensioenfonds ING ter beschikking 
te stellen. Op grond hiervan is deze pensioenovereenkomst 
voor de jaren 2014 – 2017 per 1 januari 2014 aangepast en 
het bepaalde in 5.1.2 tot en met 5.1.7 is daarvan de weerslag.

Deze aanpassingen gelden zowel voor huidige werknemers, 
als voormalige werknemers, arbeidsongeschikten voor 
zolang als zij respectievelijk actief dan wel arbeids-
ongeschikt zijn en pensioengerechtigden. De aangepaste 
bepalingen zoals opgenomen in 5.1.1 tot en met 5.1.7 hebben 
het karakter van een standaardbepaling en treden in de 
plaats van nawerkende bepalingen van alle eerdere binnen 
ING geldende cao’s ook voor zover deze gunstiger waren.

5.1.2 Deelnemers (Medewerkers in dienst sinds 31 
december 2013)
Op de bij Stichting Pensioenfonds ING ondergebrachte 
pensioenaanspraken van deelnemers (opbouw tot 1 januari 
2014) worden met ingang van 1 januari 2015 in beginsel 
toeslagen verleend op het moment dat er sprake is van 
een collectieve structurele verhoging van de lonen inge-
volge de cao.

Je bent deelnemer in de zin van deze paragraaf als je op 31 
december 2013 jonger bent dan 65 jaar en onder deze cao 
viel en blijft dat zolang je onafgebroken in dienst blijft van 
NN Group en nog geen ouderdomspensioen ontvangt van 
Stichting Pensioenfonds ING. Je bent slaper (en valt onder 
5.1.4) vanaf het moment dat jouw dienstverband met NN 
Group eindigt, tenzij je op dat moment een arbeidsonge-
schiktheidsuitkering ontvangt op basis van de WIA of 
WAO, waarbij de mate van arbeidsongeschiktheid ten min-
ste 35% is. In dat laatste geval blijf je deelnemer totdat je 
met pensioen gaat of de mate van arbeidsongeschiktheid 
daalt beneden de 35%.

De toeslagverlening is voorwaardelijk. De maatstaf voor 
de berekening van de hoogte van de toeslagen is de  
collectieve structurele verhoging van de lonen ingevolge 
de op dat moment bij NN Group geldende cao. De toeslag-
ambitie bedraagt 80% van de maatstaf. Voor deze  
voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd. 
De realisatie van deze ambitie is mede afhankelijk van de 
beleggingsrendementen van Stichting Pensioenfonds ING.

Wanneer de toeslagambitie niet in voldoende mate  
wordt gerealiseerd, zullen NN Group en haar groeps-
maatschappijen géén aanvullende premie of bij storting 
verschuldigd zijn. In een dergelijk geval zal door Stichting 
Pensioenfonds ING de toeslagambitie worden gewijzigd. 
Stichting Pensioenfonds ING kan in haar pensioen -
reglementen bepalingen opnemen over inhaal toeslagen  
en aanvullende toeslagen.
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De wettelijk vastgestelde voorwaardelijkheidsverklaring is 
van toepassing. Deze luidt als volgt: 

“Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken van  
de actieve Deelnemer wordt een toeslag verleend van 
maximaal de algemene salarisverhoging volgens de bij  
NN Group geldende cao. Het bestuur (van Stichting 
Pensioenfonds ING) beslist evenwel in hoeverre pensioen-
rechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Voor 
deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve 
gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverle-
ning wordt uit beleggingsrendement gefinancierd.”

5.1.3 Bestemmingsreserve voor deelnemers in dienst op  
1 januari 2014
Voor de groep van deelnemers die vanaf 1 januari 2014 
onafgebroken hebben deelgenomen aan de pensioen-
regeling (zie 5.1.2), geldt in aanvulling op het bepaalde in 
5.1.2 het volgende: Stichting Pensioenfonds ING houdt  
een bestemmingsreserve aan die is gevoed door een  
éénmalige storting van ING. Die bestemmingsreserve  
(de eenmalige storting van ING) bedroeg per 1 januari  
2014 € 170.000.000 (eenhonderd zeventig miljoen euro). 
De bestemmingsreserve wordt verhoogd dan wel verlaagd 
met het percentage van het rendement over het gemid-
delde vermogen van Stichting Pensioenfonds ING.

Voor zover het eigen vermogen van Stichting Pensioen-
fonds ING volgens haar bestuur ontoereikend is voor  
volledige toekenning van een toeslag op basis van  
collectieve structurele verhoging van de lonen ingevolge 
de cao (5.1.2), zal het tekort ten laste van de bestemmings-
reserve, zolang en voor zover deze een positief saldo heeft, 
worden aangevuld. De bestemmingsreserve wordt toege-
voegd aan de algemene reserve van het pensioenfonds:
a. op het moment dat geen deelnemers meer aanwezig 

zijn die aan de in dit lid genoemde voorwaarden 
voldoen, of

b. op het moment dat het pensioenfonds in dekkingstekort 
is geraakt; of

c. wanneer dit door een toezichthouder wordt vereist, of
d. door cao-partijen wordt verzocht; of
e. door toekomstige wijzigingen van het financieel 

toetsingskader handhaving van de bestemmingsreserve 
niet langer mogelijk is.

Cao-partijen hebben de intentie om indien zich dit voor 
doet, eerst een oplossing te bedenken die in lijn is met de 
intenties van cao-partijen bij de opzet van de bestem-
mingsreserve. Deze middelen komen ten goede aan de 
actieve deelnemers. 

Op het moment dat de bestemmingsreserve nihil wordt, 
wordt de bestemmingsreserve eveneens opgeheven. De 

stand van de bestemmingsreserve zal nooit aanleiding zijn 
voor wat voor bijdrage daaraan dan ook door NN Group of 
haar groepsmaatschappijen. In het geval er sprake is van 
extreme situaties, bijvoorbeeld loonontwikkelingen die  
significant uitkomen boven macro-economische ontwikke-
lingen, heeft het bestuur van Stichting Pensioenfonds ING  
de bevoegdheid bij het toekennen van toeslagen af te  
wijken van de toeslagmaatstaf als in 5.1.2. De evenwichtige 
belangenafweging en (het behoud van) de (toekomstige ) 
financiële draagkracht van Stichting Pensioenfonds ING 
zijn hierbij het uitgangspunt van deze afweging.

5.1.4 Slapers en pensioengerechtigden
Op de pensioenrechten van pensioengerechtigden en  
premievrije pensioenaanspraken van slapers die zijn 
ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds ING, worden  
in beginsel jaarlijks per 1 januari toeslagen verleend.  
De toeslagverlening is voorwaardelijk. De maatstaf voor 
de berekening van de hoogte van de toeslagen is de  
ontwikkeling van de door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek voor de eerste maal gepubliceerde consumen-
tenprijsindex alle huishoudens, afgeleid, over de laatst  
verstreken periode van oktober tot oktober. De toeslag 
bedraagt ten hoogste 3% per jaar. De toeslagambitie 
bedraagt 80% van de maatstaf. Voor deze voorwaardelijke 
toeslagverlening is geen reserve gevormd. De realisatie 
van deze ambitie is mede afhankelijk van de beleggings-
rendementen van Stichting Pensioenfonds ING.

Wanneer de toeslagambitie niet in voldoende mate wordt 
gerealiseerd, zal NN Group géén aanvullende premie of  
bijstorting verschuldigd zijn. In een dergelijk geval zal door 
Stichting Pensioenfonds ING de toeslagambitie worden 
gewijzigd. Stichting Pensioenfonds ING kan in haar 
pensioen reglementen bepalingen opnemen over inhaal-
toeslagen en aanvullende toeslagen. De wettelijk vastge-
stelde voorwaardelijkheidsverklaring is van toepassing. 
Deze tekst is als volgt: 

“Op de pensioenrechten en pensioenaanspraken wordt 
een toeslag verleend van de prijsontwikkeling met een 
maximum van 3% per jaar. Het bestuur (van Stichting 
Pensioenfonds ING) beslist evenwel in hoeverre pensioen-
rechten en pensioenaanspraken worden aangepast. Voor 
deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve 
gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverle-
ning wordt uit beleggingsrendement gefinancierd”.

5.1.5 Oud medewerkers (arbeidsovereenkomst beëindigd 
vóór 1 januari 2012)
De in 5.1.4 beschreven voorwaardelijke toeslagregeling is 
eveneens van toepassing op de pensioenrechten van  
pensioengerechtigden en de premievrije pensioenaan-
spraken van slapers van wie de arbeidsovereenkomst met 
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NN Group of een groepsmaatschappij van NN Group voor 
1 januari 2012 is beëindigd. Voor pensioengerechtigden en 
slapers van wie de voorwaardelijke toeslagverlening tot 1 
januari 2012 gebaseerd werd op structurele verhoging van 
de lonen van achtereenvolgens de Bank cao (tot 1 januari 
2002) en de ING cao (vanaf 1 januari 2002) en die ten tijde 
van de uitdiensttreding werkzaam waren in het verzeke-
ringsbedrijf van NN Group en haar rechtsvoor gangers, is 
de hiervoor beschreven voorwaardelijke toeslag   regeling 
van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat 
daarbij de volgende afwijkende bepalingen gelden (het in 
5.1.4 bepaalde is van overeenkomstige toepassing):
• De maatstaf voor de berekening van de hoogte van de 

toeslagen wordt met ingang van
• 1 januari 2012 de structurele verhoging van de lonen 

ingevolge de cao ING Verzekeren/ING Investment 
Management;

• De datum van toeslagverlening is de datum waarop een 
structurele verhoging van de lonen ingevolge de cao ING 
Verzekeren/ING Investment Management ingaat.

5.1.6 Hoogte toeslagverlening
De hoogte van de toeslagverlening als bedoeld in 5.1.2,  
5.1.4 en 5.1.5 is afhankelijk van het eigen vermogen van 
Stichting Pensioenfonds ING. Het bestuur van Stichting 
Pensioenfonds ING hanteert bij haar besluitvorming over  
de voorwaardelijke toeslagverlening een toeslagstaffel  
als leidraad. Onderstaande staffel is door de betrokken  
partijen bij het in de aanhef van 5.1.1. bedoelde onderhande-
lingsresultaat gebruikt als uitgangspunt voor het toekom-
stige beleid van Stichting Pensioenfonds ING met betrekking 
tot de toekenning van voorwaardelijke toeslagen. 

Wanneer dit naar de mening van het bestuur van  
Stichting Pensioenfonds ING op grond van wijzigingen in 
het financiële toetsingskader voor pensioenfondsen de 
pensioenwetgeving of vanwege andere beleidsmatige 
afwegingen noodzakelijk is, is het bestuur van Stichting 
Pensioenfonds ING bevoegd de vorengenoemde toeslag-
staffel aan te passen. Als het pensioenfonds besluit om van 
een andere staffel uit te gaan, zal zij dit aan cao-partijen 
gemotiveerd meedelen.

De discretionaire bevoegdheid voor het toekennen van de 
voorwaardelijke toeslagen berust volledig bij het bestuur 
van Stichting Pensioenfonds ING. Bij deze toekenning  
handelt het bestuur van Stichting Pensioenfonds ING  
conform de eisen uit de Pensioenwet en overige wet en 
regelgeving, in het bijzonder de eisen die daarin worden 
gesteld ten aanzien van de evenwichtige afweging van 
belangen van de verschillende groepen belanghebbenden. 

 
6. Verhoging van de tot en met 31 
december 2019 opgebouwde  
pensioenaanspraken en pensioen-
rechten uitgevoerd door Delta Lloyd 
Pensioenfonds

Indien de middelen van Delta Lloyd Pensioenfonds dit  
toestaan verleent Delta Lloyd Pensioenfonds een toeslag 
op de opgebouwde pensioenaanspraken van gewezen 
deelnemers en op pensioenrechten. De toeslag bedraagt 
maximaal de prijsontwikkeling. Voor de prijsontwikkeling 
hanteert Delta Lloyd Pensioenfonds de CBS 
Consumenten prijsindex alle huishoudens, afgeleid. Hierbij 
wordt uitgegaan van de eerst gepubliceerde cijfers per 
ultimo oktober van het voorgaande jaar. Het bestuur van 
Delta Lloyd Pensioenfonds beslist jaarlijks in hoeverre  
pensioenrechten en pensioenaanspraken worden aange-
past. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen 
reserve gevormd en wordt geen premie betaald.

 
7. Betalingsvoorbehoud

NN Insurance Personeel B.V. heeft het recht om de premie-
betaling en bijdragen aan de pensioenregelingen als 
omschreven in deze pensioenovereenkomst, voor zover 
deze betrekking hebben op de bijdrage van NN Insurance 
Personeel B.V., haar bijdragen (pensioenpremie en admi-
nistratiekosten) aan Stichting Pensioenfonds ING, NN CDC 
Pensioenfonds en de verzekeringsmaatschappij tussentijds 
te verminderen of te stoppen bij een ingrijpende wijziging 
van omstandigheden, zoals bedoeld in artikel 12 van de 

Pensioenovereenkomst 1 juli 2019 tot en met 31 december 2021 behorende bij de CAO NN 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Eigen vermogen (EV) als 
percentage van de  
technische voorziening (TV) 
van het pensioenfonds:

Toeslagverlening 
als percentage  
van de toepasselijke 
berekeningsmaatstaf:

Kleiner dan 10% van de TV 0%

Ten minste 10% van de 
TV maar kleiner dan 30% 
van de TV

Percentage tussen 0%  
en 100% bepaald met 
lineaire interpolatie naar 
rato van het EV

Ten minste 30% van de  
TV maar niet groter dan 
47% van de TV

100%

47% of meer 
van de TV

Inhaaltoeslagen (perioden 
na 2014) dan wel extra 
toeslagen ter grootte van 
maximaal 3%
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Pensioenwet. Een ingrijpende wijziging van de omstandig-
heden betekent onder meer:
• een ingrijpende uitbreiding van bestaande 

pensioenaanspraken en pensioenrechten als gevolg van 
wettelijke regelingen over pensioen of overige 
uitkeringen voor ouderdom, arbeidsongeschiktheid of 
overlijden;

• een situatie waarin de deelnemers aan de NN 
pensioenregelingen wettelijk worden verplicht om aan 
een andere pensioenregeling deel te nemen;

• een situatie waarin de financiële positie van NN Group en 
haar groepsmaatschappijen ten tijde van een beroep op 
het voorbehoud naar het oordeel van NN Group de 
betaling van deze bijdragen niet langer rechtvaardigt.

 
Zodra NN Insurance Personeel B.V. van dit voorbehoud 
gebruik maakt, word je hierover direct geïnformeerd.  
Als NN Insurance Personeel B.V. minder of helemaal geen 
bijdragen betaalt, wordt de aangroei van de pensioen-
aanspraken en pensioenrechten minder.

8. Wijziging pensioenovereenkomst

NN Insurance Personeel B.V. kan de pensioenovereen-
komst zonder instemming van de werknemers wijzigen 
indien er sprake is van een zodanig zwaarwichtig belang 
van NN Insurance Personeel B.V. of NN Group dat het 
belang van de werknemers dat door de wijziging zou  
worden geschaad daarvoor naar maatstaven van redelijk-
heid en billijkheid moet wijken. Mocht dit besluit genomen 
worden door NN Insurance Personeel B.V., dan worden de 
vakorganisaties zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Als de 
pensioenovereenkomst wijzigt, wijzigen de pensioenaan-
spraken die tot dat moment zijn opgebouwd niet, behalve:
• als de opgebouwde pensioenaanspraken worden 

overgedragen naar een nieuwe pensioenregeling;
• als alle pensioenaanspraken collectief overgaan 

(collectieve waardeoverdracht) naar de pensioenregeling 
van een nieuwe werkgever;

• als de pensioenaanspraken worden verlaagd, zoals 
bedoeld in artikel 134 van de Pensioenwet.

9. Pensioenopbouw voor 
overgangsbeleid medewerkers 
geboren vóór 1955

Voor degene die, voor ingang van deze cao, de leeftijd  
van 58 jaar al bereikt hebben en al besloten hebben om 
minder dan de basis arbeidsduur te gaan werken, wordt in 
voorkomende gevallen pensioen opgebouwd op basis van 
de oorspronkelijke arbeidsduur. 

Pensioenovereenkomst 1 juli 2019 tot en met 31 december 2021 behorende bij de CAO NN 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.
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