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Onderhandelingsresultaat CAO Deutsche Bank in Nederland 2012-2013 en Sociaal Plan 
Deutsche Bank Nederland 
Deutsche Bank en de vakorganisaties FNV Bondgenoten, De Unie en CNV Dienstenbond 
hebben op 6 november 2012 een onderhandelingsresultaat bereikt over de CAO Deutsche 
Bank en het Sociaal Plan Deutsche Bank. 
 
 
CAO Deutsche Bank in Nederland 
 
Looptijd  
De looptijd van de CAO Deutsche Bank is in principe gekoppeld aan de looptijd van de 
Algemene Bank CAO om partijen in staat te stellen wijzigingen in de Algemene Bank CAO die 
impact hebben op de CAO Deutsche Bank te bespreken. Partijen hebben vooruitlopend op de 
onderhandelingen over de Algemene Bank CAO de huidige CAO Deutsche Bank verlengd met 
2 jaar, derhalve lopend van 1 januari 2012 tot 1 januari 2014. Indien er tussentijds een akkoord 
over de Algemene Bank CAO wordt bereikt zullen partijen in overleg treden teneinde te bezien 
of de afspraken in de CAO Deutsche Bank herzien moeten worden. 
 
Loon 
De algemene loonsverhoging is onderwerp van gesprek in de Algemene Bank CAO.   
Jaarlijkse salarisverhoging 
Gezien de gewijzigde performance ratings zijn er nieuwe afspraken gemaakt over de jaarlijkse 
salarisgroei van het basis salaris tot maximaal het einde van de voor de medewerker geldende 
salarisschaal 
Inconsistent: 0% 
Good:  3% 
Very Good: 4% 
Exceptional: 5% 
 
Werkdruk en inzetbaarheid 
Werkdruk en inzetbaarheid zijn de komende tijd belangrijke thema’s. Partijen hebben daarom 
afspraken gemaakt om deze thema’s extra aandacht te geven.  
Medewerkers zullen gestimuleerd worden deel te nemen aan de employability scan, die vanuit 
de vakorganisaties wordt aangeboden. Dit wordt bereikt door opname in de HR presentatie, 
duidelijkere zichtbaarheid op de intranet site (oa via video filmpjes), een mail aan medewerkers 
en artikelen in de Connect.  
Op indicatie van Beter, de HR adviseur, management of de Ondernemingsraad zullen 
workshops omgaan met Werkdruk/Stress georganiseerd worden. Ook kan de individuele 
medewerker ondersteuning vragen op dit onderwerp en deelnemen aan een workshop. 
 
Werkgroep Pensioenen 
In 2013 zullen partijen een werkgroep pensioenen starten teneinde de mogelijkheden te 
onderzoeken of en hoe de Pensioenregeling aan te passen aan nieuwe wetgeving en 
tegelijkertijd de kosten voor Deutsche Bank beheersbaar te houden. De vakorganisaties kunnen 
indien gewenst de expertise van Towers Watson inschakelen, waarbij zij gezamenlijk met 
Deutsche Bank als opdrachtgever functioneren. Tevens kunnen de vakorganisaties, indien 
nodig, op kosten van Deutsche Bank binnen redelijke marges waarbij een bedrag van EUR 
10.000 is genoemd, een (externe) adviseur raadplegen.  
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Sociaal Plan Deutsche Bank 
 
Partijen hebben afgesproken de looptijd van het huidige Sociaal Plan met één jaar te verlengen, 
derhalve tot 31 december 2014.  
 
Er zal ter verduidelijking de volgende tekst toegevoegd worden over tijdelijke plaatsingen:  
“Indien de Medewerker tijdelijk geplaatst wordt voor een periode van 3 maanden of langer, zal 
de boventalligheidsdatum verschuiven en zal als datum daadwerkelijke boventalligheid de 
einddatum van de tijdelijke plaatsing gelden.” 
  
Verder zal het volgende artikel toegevoegd worden: 
 
Indien nieuw in te voeren wetgeving hiertoe aanleiding geeft zullen partijen in overleg treden 
waarbij het huidige Sociaal Plan als uitgangspunt geldt.  
 
 
Vakorganisaties zullen dit onderhandelingsresultaat ter stemming voorleggen aan hun leden.  
 
Amsterdam, 6 november 2012 
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