
Ad_dendum bij Uitvoeringsov~reenkomst tussen Stichting ING CDC Pensioenfonds enerzijds en 
ING Bank Personeel B.V., ING Bank N.V. en ING Groep N.V. anderzijds d.d. 8 april 2015 

Overwegende dat: 

• in het aangehechte addendum d.d. 19 november 2015 op de Pensioenovereenkomst ING 
2015-2018 d.d. 17 december 2014 (hierna: de Pensioenovereenkomst), de 
Pensioenovereenkomst door de sociale partners is gewijzigd; 

• het bestuur van Stichting ING CDC Pensioenfonds (hierna: ICP), na positief advies van het 
Verantwoordingsorgaan van ICP, de uitvoering van de gewijzigde Pensioenovereenkomst 
heeft aanvaard; 

• de wijziging en de aanvaarding van de Pensioenovereenkomst een aanpassing noodzakelijk 
maakt van de Uitvoeringsovereenkomst d.d. 8 april 2015 tussen ICP enerzijds en ING Bank 
Personeel B.V., ING Bank N.V. en ING Groep N.V. anderzijds (hierna: de 
Uitvqeringsovereenkomst); 

• in de Uitvoeringsovereenkomst sprake is van foutieve verwijzingen. 

Kamen ondergetekende partijen als volgt overeen: 

Artikel 1 
In artikel 19, lid 3 van de Uitvoeringsovereenkomst wordt in de eerste volzin "lid 2" gewijzigd in 
"lid 1 of lid2". 

Artikel 2 
In artikel 19, lid 5 van de Uitvoeringsovereenkomst wordt "4 en 5" gewijzigd in "3 en 4". 

Artikel 3 
In artikel 2, onder b van bijlage 2 van de Uitvoeringsovereenkomst wordt in de eerste volzin "90 
basispunten" gewijzigd in "60 basispunten ". 

Artikel 3 
De in artikelen 1 en 2 genoemde wijzigingen treden per 1 januari 2015 in werking en de in 
artikel 3 genoemde wijziging treedt in werking bij de bepaling van de CDC-premie voor 2016. 
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Addendum 19 november 2015 op de PO ING Bank 2015-2018 van 17 december 2014 

Dit addendum behoort bij de Pensioenovereenkomst 2015 tot en met 2018 zoals vermeld in bijlage 9B 
van de ING Bank cao 2012-2014. 

Achtergrond 
In de hiervoor bedoelde Pensioenovereenkomst zijn de afspraken met betrekking tot de 
pensioenregeling van ING Bank vastgelegd. Op deze Pensioenovereenkomst wordt een wijziging 
doorgevoerd als gevolg van de wijziging van systematiek door De Nederlandsche Bank in de door haar 
gepubliceerde rentetermijnstructuur voor pensioenfondsen. Deze wijziging van systematiek heeft plaats 
gevonden op 14 juli 2015. Door deze op aangeven van De N ederlandse Bank aangebrachte wijziging 
van de rentetermijnstructuur (herziening van de UFR) daalt de gemiddelde rekenrente voor de bepaling 
van de CDC-premie als bedoeld in artikel 2.3 van de Pensioenovereenkomst. In de bijlage bij de 
Pensioenovereenkomst, waarnaar wordt verwezen in artikel 2.3, is omschreven hoe de CDC-premie 
wordt vastgesteld. Daarnaast is onder punt 1 van de bijlage beschreven hoe wordt omgegaan met een 
wijziging van de systematiek van de rentetermijnstructuur: 

"Jndien de RTS-systematiek of andere grondslagen wijzigen dan zullen partijen de gevolgen van deze 
wijziging analyseren en zullen zij, indien nodig, deze afspraken in onderling overleg aanpassen. Het 
uitgangspunt van partijen daarbij is kostenneutraliteit. Bij een wijziging van de RTS-systematiek op 
basis waarvan deze pensioenovereenkomst tot stand is gekomen, zal op basis van dit uitgangspunt de 
onder 2 letter b bedoelde opslag warden herrekend. " 

Aan passing ops lag toekomstige voorwaardelij ke toeslagfinanciering 
CAO-partijen hebben uitvoering gegeven aan de hiervoor bedoelde bepaling. 
CAO-partijen hebben overleg gevoerd over de wijziging van de RTS-systematiek en hebben 
geanalyseerd wat de gevolgen zijn. Op basis van het uitgangspunt van kostenneutraliteit zijn de CAO
partijen overeengekomen om de opslag voor toekomstige toeslagfinanciering zoals bedoeld onder 2 
letter b te verlagen van 90 basispunten naar 60 basispunten. 

De wijziging van de Pensioenovereenkomst zal ingaan voor de bepaling van de pensioenpremies voor 
2016. De CDC-premie voor 2015 wijzigt dus niet. 
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Ondergetekenden verklaren zich akkoord met het addendum van 19 november 2015 op de PO ING 
Bank 2015-2018 van 17 december 2014: 

Namens ING Bank Personeel B.V.: 

Datum: 19 november 2015 Plaats: Amsterdam 

-
Naam: dhr. J.W. :Rotman Naam: dhr. H.H.G. Reintjes 

Namens CNV Dienstenbond: 

Datum: 19 november 2015 Plaats: Amsterdam 
Handtekening: 

Namens De Unie: 

Plaats: Amsterdam 

Namens F I Finance (onderdeel van FNV Bondgenoten): 

Datum: 9 november 2015 Plaats: Amsterdam 
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