
Het Sociaal Fonds 

Het bestuur van de BP AA krijgt vragen van leden over de mogelijkheden 
om een beroep te doen op het Sociaal Fonds. Daarbij blijkt veelvuldig dat 
leden niet in aanmerking komen voor een uitkering, omdat zij niet voldoen 
aan de toetredingsvoorwaarden. Het bestuur heeft daarom contact 
gezocht met de bank en met het bestuur van het Sociaal Fonds.   
We kunnen u nu berichten dat de toetredingsvoorwaarden zijn uitgebreid.  
 
Wat is doet sociaal fonds? 
  
Het Sociaal Fonds ABN AMRO verleent individuele financiële hulp aan hen 
die buiten hun schuld in geldproblemen zijn gekomen of dreigen te 
komen. Deze hulp heeft vooral betrekking op uitgaven met een medische 
en/of sociale achtergrond, die het gevolg zijn van onvoorzienbare 
omstandigheden en die de draagkracht van betrokkenen te boven gaat. 
Lees hier meer over het Sociaal Fonds …  
 
Wie kon al gebruik maken van het fonds? 
 
Tot nu konden – behalve de medewerkers in actieve dienst van de bank – 
in aanmerking komen voor een tegemoetkoming: 

 De vroegere medewerker met een non-activiteitsuitkering van de 
bank;  

 De vroegere medewerker, van wie het dienstverband na twee jaar 
volledige arbeidsongeschiktheid door de bank is beëindigd, zolang 
hij (deels) arbeidsongeschikt is in de zin van de wet  

 De gepensioneerde van de bank, die meteen na de 
arbeidsovereenkomst of periode met VUT- of non-activiteitsuitkering 
van de bank of meteen na de hiervoor genoemde periode van 
arbeidsongeschiktheid met pensioen is gegaan  

 De nabestaande partner van (vroegere) medewerker, die een 
nabestaandenpensioen krijgt van het pensioenfonds van de bank. 
De (vroegere) medewerker moet tot het overlijden tot één van de 
hiervoor genoemde doelgroepen hebben behoord  

 minderjarige wezen van de hiervoor genoemde personen. 
 

Wie kan nu ook gebruik maken van het fonds? 
 
Door uitbreiding van de criteria kunt u nu ook een beroep doen op het 
fonds indien: 

 de ABN AMRO uw laatste werkgever is geweest, indien u minimaal 
10 jaar dienstverband met de bank heeft gehad en indien u door 
een reorganisatie in de WW of ziektewet terechtgekomen bent. Als 
extra voorwaarde geldt dat  u nu niet werkt. In deze periode mag er 
geen dienstverband geweest zijn van langer dan een half jaar bij 
een andere werkgever. 



 
Aarzelt u niet om contact op te nemen met het Sociaal Fonds indien u 
denkt in aanmerking te komen voor ondersteuning door het fonds.  
Komt u er niet uit of vermoedt u dat u ondanks de verruiming toch niet 
aan de voorwaarden voldoet? Neemt u dan contact met ons op: 
info@bpabnamro.nl of 020 - 628 36 10.  
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