
 
 
 

Addendum bij Uitvoeringsovereenkomst d.d. 1 juli 2019 tussen Stichting NN CDC Pensioenfonds 
enerzijds en NN Personeel B.V., NN Insurance Eurasia N.V. en NN Group N.V. anderzijds. 
 
OVERWEGENDE DAT: 
 
a. NN en de vakorganisaties FNV Finance, CNV Vakmensen en De Unie (hierna gezamenlijk te 

noemen: Sociale Partners ) in het kader van de in de considerans van de 
Uitvoeringsovereenkomst onder a bedoelde collectieve arbeidsovereenkomst de 
Pensioenovereenkomst hebben gesloten, (met looptijd 1 juli 2019 tot en met 31 december 
2021). 

b. het overleg tussen Sociale Partners over een nieuwe pensioenovereenkomst, die geldt vanaf 
1 januari 2022, nog niet is afgerond en Sociale Partners in verband hiermee de looptijd van 
de Pensioenovereenkomst wensen te verlengen tot 1 oktober 2022; 

c. Sociale Partners hiervoor een addendum op de Pensioenovereenkomst hebben gesloten 
(hierna te noemen: het Addendum op de Pensioenovereenkomst bijlage 
bij dit addendum), dat de Pensioenovereenkomst wijzigt en verlengt tot 1 oktober 2022 als 
gevolg waarvan een gewijzigde Pensioenovereenkomst is ontstaan (hierna te noemen: de 

; 
d. het bestuur van het Pensioenfonds, na positief advies van het Verantwoordingsorgaan, de 

uitvoering van de Gewijzigde Pensioenovereenkomst heeft aanvaard voor de duur van de 
verlenging daarvan en met inachtneming van het in het Addendum op de 
Pensioenovereenkomst bepaalde; 

e. NN en het Pensioenfonds dan ook de looptijd van de Uitvoeringsovereenkomst willen 
verlengen, overeenkomstig de verlengde looptijd van de Gewijzigde 
Pensioenovereenkomst, als gevolg waarvan de duur van de Uitvoeringsovereenkomst 
eindigt met ingang van 1 oktober 2022; 

f. NN en het Pensioenfonds tevens de in verband met deze verlenging benodigde en 
wenselijke aanpassingen in de Uitvoeringsoverkomst wensen aan te brengen.  

 
KOMEN PARTIJEN ALS VOLGT OVEREEN: 
 
Artikel 1  Wijziging artikel 5.2 Uitvoeringsovereenkomst 
Artikel 5, lid 2 Uitvoeringsovereenkomst komt als volgt te luiden: 
 
Na afloop van 1 oktober 2022 en vervolgens na afloop van ieder kalenderjaar stelt het 

Pensioenfonds zo spoedig mogelijk de vaste CDC-premie als bedoeld in artikel 4 lid 1 definitief 
vast op basis van de Uitvoeringsovereenkomst. De definitieve vaste CDC-premie wordt 
verrekend met de volgens het eerste lid in rekening gebrachte en betaalde voorschotten. 
 
Het verschil tussen de definitieve vaste CDC-premie en de betaalde voorschotten wordt 
verrekend in de eerstvolgende voorschotnota die na het definitief vaststellen van de vaste CDC-
premie wordt uitgebracht door het Pensioenfonds. Wanneer verrekening niet mogelijk is, 
betaalt de Partij die het verschil verschuldigd is, het daarmee gemoeide bedrag binnen vier 
weken na de definitieve vaststelling  
  



 
 
 

Artikel 2  Wijzigingen in artikel 13 Uitvoeringsovereenkomst 
 

1. In artikel 13 lid 2 Uitvoeringsovereenkomst wordt de zin  
 

 
 
vervangen door 
 
Het bepaalde in artikel 19 leden 4 tot en met 8 is op een dergelijke opzegging van 

 
 

2. In artikel 13 lid 6 Uitvoeringsovereenkomst wordt de zin  
 

Indien de Pensioenovereenkomst niet binnen een redelijke termijn is aangepast, kunnen 
Partijen deze Uitvoeringsovereenkomst opzeggen overeenkomstig artikel 19 leden 2 
(opzegtermijn) tot en met 8 van deze Uitvoeringsovereenkomst.  
 
vervangen door 
 
Indien de Pensioenovereenkomst niet binnen een redelijke termijn is aangepast, kunnen 

Partijen deze Uitvoeringsovereenkomst opzeggen overeenkomstig artikel 19 
 

 
Artikel 3  Wijzigingen in artikel 19 Uitvoeringsovereenkomst 
 
Artikel 19 komt als volgt te luiden: 
 

1. De looptijd van de Uitvoeringsovereenkomst is verlengd met ingang van 1 januari 2022 
tot 1 oktober 2022. Deze Uitvoeringsovereenkomst wordt automatisch verlengd, met 
inachtneming van artikel 102a PW, en wel in eerste instantie per 1 oktober 2022 voor een 
periode van twee jaar en drie maanden en vervolgens telkens voor een periode van drie 
jaren, tenzij één van de Partijen de Uitvoeringsovereenkomst, met inachtneming van een 
opzegtermijn van ten minste drie maanden, bij aangetekende brief opzegt tegen het 
einde van de (verlengde) looptijd.  
 

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel hebben het Pensioenfonds 
en NN in geval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden elk afzonderlijk de 
bevoegdheid deze Uitvoeringsovereenkomst tussentijds op te zeggen tegen 1 januari 
van een kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie 
maanden. Deze opzegging geschiedt schriftelijk bij aangetekende brief. Van een 
ingrijpende wijziging van omstandigheden kan sprake zijn in geval van gewijzigde wet- 
of regelgeving of een gewijzigde of nieuwe pensioenovereenkomst. 
 

3. Met ingang van 1 januari 2022 verstrekt NN het Pensioenfonds op tweewekelijkse basis 
informatie over de status van het overleg tussen Sociale Partners als bedoeld in de 
considerans van dit addendum onder b, waaronder maar niet beperkt tot de alsdan bij 



 
 
 

Sociale Partners bekende informatie over de beoogde pensioenregeling, het karakter, 
de financiering en de beoogde pensioenuitvoerder, met als oogmerk dat het 
Pensioenfonds zich tijdig kan voorbereiden op een eventuele uitvoering van deze 
pensioenregeling. Hiervoor wordt een werkgroep tussen NN en het Pensioenfonds 
gevormd die op tweewekelijkse basis overlegt. Partijen erkennen dat het Pensioenfonds 
zich alleen bij tijdige informatieverstrekking kan voorbereiden op de eventuele 
uitvoering na 1 oktober 2022. 
 

4. Partijen treden uiterlijk op 1 juli 2022 in overleg over (1) of bij automatische verlenging 
van de Uitvoeringsovereenkomst wijziging daarvan wenselijk is, of (2), bij opzegging van 
de Uitvoeringsovereenkomst, het opstellen van een afwikkelingsplan waarin met 
inachtneming van de belangen van alle belanghebbenden afspraken worden gemaakt 
over de gevolgen van de beëindiging van de Uitvoeringsovereenkomst. Wanneer deze 
Uitvoeringsovereenkomst na een verlenging per 1 oktober 2022 voor een opvolgende 
termijn (automatisch) wordt verlengd dan wel wordt opgezegd, rust de in de vorige 
volzin beschreven verplichting op gelijke wijze op Partijen voor elk van deze opvolgende 
termijnen. 
 
Onderdeel van het afwikkelingsplan zal zijn de afspraak over de periode waarin en de 
voorwaarden waaronder het Pensioenfonds als overgangsmaatregel nog als uitvoerder 
van de Pensioenovereenkomst van NN blijft optreden voor rekening van NN en - indien 
van toepassing - de afspraak over en voorwaarden waaronder een ordentelijke 
overdracht van noodzakelijke documenten en gegevens aan een andere 
pensioenuitvoerder in de zin van de Pensioenwet plaatsvindt. Wanneer Partijen niet 
binnen 30 dagen tot overeenstemming over een afwikkelingsplan zijn gekomen, is het 
Pensioenfonds gerechtigd om zodanige maatregelen te nemen dat zij de uitvoering van 
de Pensioenregeling gedurende de opzegtermijn kan voortzetten zonder in strijd te 
handelen met geldende wetgeving en/of dwingende regels of maatregelen die de 
toezichthouders het Pensioenfonds hebben opgelegd. Hierbij handelt het 
Pensioenfonds zoveel mogelijk volgens de letter en de geest van de 
Uitvoeringsovereenkomst. 
 
De voorwaarden in het afwikkelingsplan en door het Pensioenfonds genomen 
maatregelen als bedoeld in de vorige alinea zullen te allen tijde moeten waarborgen dat 
de Pensioenregeling onder de International Financial Reporting Standards (IAS 19R) als 
Defined Contribution (DC) blijft kwalificeren door de accountant van NN. 
 

5. In geval de Uitvoeringsovereenkomst is opgezegd en geen nieuwe 
Uitvoeringsovereenkomst met het Pensioenfonds wordt gesloten, zal NN de 
Pensioenovereenkomst onderbrengen bij een andere pensioenuitvoerder in de zin van 
de Pensioenwet. De onderbrenging van de Pensioenovereenkomst bij een andere 
pensioenuitvoerder vindt plaats op het einde van de (verlengde) looptijd van de 
Uitvoeringsovereenkomst, tenzij Partijen in het in lid 4 bedoelde afwikkelingsplan anders 
zijn overeengekomen. 
 
Het Pensioenfonds zal, bij onderbrenging van de Pensioenovereenkomst bij een andere 
pensioenuitvoerder, een eventueel verzoek van NN tot collectieve waardeoverdracht 



 
 
 

van de Pensioenaanspraken en Pensioenrechten naar de nieuwe pensioenuitvoerder van 
NN onderzoeken. 
 

6. Indien het Pensioenfonds is belast met de afwikkeling van Pensioenaanspraken en 
Pensioenrechten na beëindiging van Uitvoeringsovereenkomst, zonder dat een nieuwe 
pensioenovereenkomst ondergebracht wordt bij het Pensioenfonds, zal NN gedurende 
de transitieperiode de uitvoeringskosten zoals bedoeld in artikel 4 lid 3 en 4, blijven 
betalen. 
 

7. Met betrekking tot al bestaande betalingsverplichtingen uit hoofde van deze 
Uitvoeringsovereenkomst ten tijde van het eindigen van deze Uitvoeringsovereenkomst, 
blijven Partijen gehouden om de betrokken verplichting over en weer na te komen. 
 

8. Wanneer de Uitvoeringsovereenkomst eindigt, geeft het Pensioenfonds de nieuwe 
Pensioenuitvoerder van NN de gegevens die in het kader van de administratie van de 
Pensioenregeling noodzakelijk zijn, dit voor zover toegestaan op grond van de 
geldende wet- en regelgeving. 

 
Artikel 4 - Slotbepalingen 
1. De in dit addendum met een hoofdletter geschreven woorden hebben een gelijke betekenis 

als de met de een hoofdletter geschreven woorden in de Uitvoeringsovereenkomst. 
 

2. De artikelen van dit addendum treden op 1 januari 2022 in werking.  
 
3. Dit addendum kan worden ondertekend door middel van ondertekening van meerdere 

afschriften, waarvan elk afschrift als origineel fungeert en alle afschriften tezamen één en 
hetzelfde document vormen. 

 
*** 
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