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Partijen: Deutsche Bank in Nederland, werkgever 

  en 

FNV Bondgenoten, 

  De Unie, 

  CNV Dienstenbond en 

  BBV,     vakorganisaties 

 
zijn het volgende overeengekomen, 

 

Principe akkoord voor het nieuwe 

arbeidsvoorwaardenpakket 

Deutsche Bank Nederland 
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Uitgangspunten: Eén Bank, één team, één arbeidsvoorwaardenpakket 
 

� Algemene Bank CAO is basis, extra afspraken in top CAO 

� Eén aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket voor Deutsche Bank in Nederland 

� Gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket voor huidige medewerkers 

� Kostenneutraal voor werkgever 

� In lijn met Global DB Policies 

� Transparant en uitvoerbaar  
 

 

Het principe-akkoord en alle hierin opgenomen afspraken dienen in samenhang bekeken te worden. Alle in dit principe-akkoord genoemde afspraken incl. 

de te nemen overgangsmaatregelen zijn onder voorbehoud van akkoord van de leden van de vakorganisaties. 
 

 

NB:  implementatie van sommige afspraken zal pas later in het jaar 2011 kunnen plaatsvinden (april 2011) i.v.m. overgang naar DB HR systemen 

en de capaciteit bij de administratie, met terugwerkende kracht tot januari 2011 
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In het overzicht wordt eerst de regeling bij de AG – NV – IFN weergegeven en dan de afspraken voor het nieuwe pakket met een korte toelichting. 

Onder elk onderwerp is tevens aangegeven welke overgangsmaatregelen zijn afgesproken voor de medewerkers in dienst voor 1 januari 2011. 

 

Beloning 
 

 Onderwerp  Deutsche Bank (AG) NV/IFN Afspraken nieuw pakket 

Beloning 

Vast    

Basissalaris  Eigen loongebouw (bijlage 1A) Eigen loongebouw (bijlage 1A) Nieuw salarisgebouw (Bijlage 1B) 

Vakantietoeslag 8% (ABC) Maandelijks 8% (BB) 8% (ABC) 

Dertiende maand  8,33%(ABC) Maandelijks 8,33% (BB) 8,33% (ABC) 

1% bijdrage 

werkgever 

nvt 1% (over 12 x maandsalaris) (BB) Nvt 

4.2 toeslag  nvt 4.2% van 12 x maandsalaris (mdw in dienst 

voor 1 jan 2005) (BB) 

Nvt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABC= Algemene Banken CAO en BB = Benefit Budget          

 

 

Algemene loonsverhoging 

In de toekomst zal ook voor NV en IFN collega’s de algemene loonronde van de Algemene Bank CAO gelden. 

Voor de introductie van de Kop-CAO hebben partijen afgesproken dat per 1 januari 2011 een algemene loonsverhoging van 1% wordt toegekend. 

De 1% algemene loonsverhoging wordt verrekend met een toe te kennen algemene loonronde in de ABC in 2011, maar zal niet minder bedragen. 

         

  

 

 

Variabel    

Winstdelingsregeling 

 

Wordt afgeschaft in 2013 

(wns in dienst 1-6-2006 recht t/m 2012) 

 nvt 

PPP bonus  0 tot 20% over 12 x maandsalaris; max 

salarisschaal 

nvt 

Discretionaire bonus Mogelijk Mogelijk Mogelijk 

Arbeidsmarkttoeslag  Incidentele basis Incidentele basis  Incidentele basis 
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Huidige loongebouwen AG en NV/IFN 
 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Jaarlijkse salarisverhoging 

AG           NV/IFN            

Afhankelijk van beoordeling een procentuele verhoging    Bij beoordeling vanaf 2: automatisch jaarlijkse periodiek 

Zie onderstaande tabel              (12 treden per salarisgroep). Jaarlijkse periodiek bedraagt gemiddeld 3%. 

Beoordeling Verhoging 

1 0,0% 

2 0,0% 

3 3,0% 

4 4,0% 

5 5,0% 

         

Loongebouw AG  

Schaal Minimum Maximum 

1 645 1688 

2 655 1897 

3 879 2133 

4 1220 2398 

5 1565 2698 

6 1929 3034 

7 2168 3415 

8 2438 3839 

9 2779 4362 

10 3167 4970 

11 3610 5657 

12 4103 6441 

13 4673 7334 

14 5320 8353 

15 6056 9514 

Loongebouw NV/IFN  

Schaal Minimum Maximum 

1 655 1637 

2 665 1749 

3 814 1938 

4 1131 2094 

5 1454 2345 

6 1839 2627 

7 2066 2951 

8 2321 3317 

9 2615 3735 

10 2994 4276 

11 3423 4890 

12 3977 5681 

13 4623 6604 

14 5419 7742 

15 6373 9104 
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Nieuwe loongebouw                                                             

Per 1 januari 2011 (exclusief 1% algemene verhoging)  

       Jaarlijkse salarisverhoging 

       Salarisgroei tot maximum van de schaal, afhankelijk van beoordeling 

       Zie onderstaande tabel 

 

        

 

 

 

    

    

            

  

       Rating      

       1 does not meet expectations 

       2 inconsistently meets expectations 

     3 fully meets expectations 

       4 exceeds expectations    

       5 far exceeds expectations   

 

 

Toelichting 

Door introductie van nieuw loongebouw verliezen AG medewerkers in salarisschaal 3 tot en met 12 perspectief.  

Voor NV/IFN stijgt in alle salarisschalen het perspectief van de medewerker. Dit betekent voor werkgever (op termijn) stijging van kosten, indien er geen andere 

looncomponenten worden ingeruild. 

Afspraken 

Invoering van Performance Management systeem van Deutsche Bank voor NV en IFN medewerkers per 1 januari 2011. Dit systeem komt in de plaats van de 

beoordelingssystematiek van NV/IFN. Dit wordt ter instemming voorgelegd aan de OR NV en IFN. De OR zal niet eerder instemmen dan nadat vakorganisaties 

zijn geraadpleegd. Invoering per 1 januari 2011 is het uitgangspunt. Invoering vindt plaats door middel van presentaties/informatie en uitleg via het cascade 

model (HR advisors/managers/medewerkers). Voortgang en evaluatie wordt minstens twee keer per jaar besproken met de OR. Bijgevoegd is reeds een 

Engelstalige presentatie die voor medewerkers beschikbaar is. Er wordt een Nederlandstalige uitleg gemaakt. 

Demotieregeling conform ABC (gelijkwaardig aan CAO regeling NV/IFN). 

FUWA: in januari 2011 wordt met de OR-en een planning afgesproken over de functiewaardering van de functies bij alle onderdelen. Streven is om  

zoveel als mogelijk in 2011 functies te waarderen, waarbij de prioriteit in overleg met de OR-en wordt besproken. 

Nieuw Loongebouw  

Schaal Minimum Maximum 

1 1256 1866 

2 1390 1985 

3 1498 2127 

4 1600 2305 

5 1742 2530 

6 1974 2830 

7 2212 3179 

8 2494 3573 

9 2869 4063 

10 3315 4683 

11 3801 5418 

12 4403 6302 

13 4896 7346 

14 5582 8524 

15 6300 9985 

Beoordeling Verhoging 

1 0,0% 

2 0,0% 

3 3,0% 

4 4,0% 

5 5,0% 
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Overgangsmaatregelen bij afspraken loongebouw 

  

Basissalaris: 

Uitgangspunt: alle medewerkers in dienst voor 1-1-2011 behouden hun huidige basissalaris 

AG      perspectiefgarantie voor mdw in dienst voor 1-1-2011 én in salarisschaal 3 tot en met 12 tot maximum bedrag van huidige salarisschaal;  

     mdw in salarisschalen 1,2, 13, 14 en 15 met salaris/toeslagen boven huidige AG salarisschaal: inbouw van hogere salaris/toeslagen 

NV/IFN: PPP bonus komt te vervallen en wordt in vaste maandsalaris ingebouwd; gebaseerd op 1 extra maandsalaris (basis is het maximum functie- 

                Eindsalaris van het NV/IFN loongebouw!) (peildatum december 2010): basis maandsalaris (excl persoonlijke toeslagen) mdw stijgt met 7,16% (over  

                extra salaris ontvangt mdw vakantiegeld en 13de maand: totaal 8,33%). Persoonlijke toeslagen blijven stijgen met algemene CAO verhogingen  

               Opmerking: alle vergoedingen gebaseerd op uurloon stijgen (bv overwerk) en pensioengevend inkomen stijgen met 8,33%!! 

     Extra stijging van salarisschaal (buiten de 7,16%) wordt gebruikt om extra toeslagen of salaris boven huidige eindsalaris van salarisschaal  

                die mdw nu al ontvangt in te bouwen in maandsalaris. Perspectief van mdw in huidige salarisschaal blijft behouden. 

                Opmerking: uitgezonderd 4.2 toeslag en 1% (deze worden niet ingebouwd) 

      

Discretionaire bonus 

Met ingang van 2011 zal voor iedereen de mogelijkheid bestaan om in aanmerking te komen voor een discretionaire bonus. I.v.m de overgang naar deze 

discretionaire bonus zal de discretionaire bonus van de medewerker van NV/IFN die over het jaar 2011 een 4 of 5 beoordeling krijgt (en in dienst is voor 1 

januari 2011) vergeleken worden met het percentage van resp. 5,67% cq 11,67%, zijnde het verschil tussen de oude PPP bonus en de inbouw PPP-uitkering 

(8,33%). Dit bedrag wordt minimaal uitgekeerd in 2012. Dit is een eenmalige overgangsmaatregel. Over de toepassing van deze overgangsmaatregel zal een 

evaluatiegesprek met partijen plaatsvinden. 

1%: 

NV/IFN: mdw in dienst voor 1-1-2011: maandelijks 1% toeslag gebaseerd op salaris in december 2010 – gefixeerd bedrag ; wordt alleen verhoogd met  

     algemene CAO loonrondes 

4.2 toeslag: 

NV/IFN: mdw in dienst op 1-1-2011 met 4.2 toeslag: behoud van 4.2 toeslag gebaseerd op salaris in december 2010 – gefixeerd bedrag; wordt alleen verhoogd  

     met algemene CAO loonrondes 

      4.2 toeslag geen grondslag meer voor  berekening van uitkeringen zoals jubileum uitkering (maandsalaris is reeds met 7,16 % gestegen) 

Benefit Budget: 

NV/IFN: maandelijkse betaling van vakantiegeld en 13de maand gaat naar jaarlijkse betaling in resp mei en december. 

                voor 1% en 4.2 toeslag zie hierboven. Voor uitbetaling van bovenwettelijke uren, zie hieronder arbeidsduur 

 

Overige overgangsmaatregel:  
Door overgang van de maandelijkse betaling van vakantiegeld en 13

de
 maand (voor IFN/NV medewerkers) naar jaarlijkse betaling, daalt het maandelijkse 

inkomen (nb: niet het jaarlijkse inkomen!). Om deze daling te overbruggen wordt eenmalig het vakantiegeld over 2011 vooraf in januari 2011 uitgekeerd (ook 

voor AG medewerkers). De keuzes uit het keuzesysteem blijven behouden, waarbij twee maal per jaar gekozen kan worden ten laste van vakantiegeld, 13 de 

maand of (discretionaire) bonus.  
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Arbeidsduur 

  

Onderwerp Deutsche Bank (AG) NV/IFN Afspraken nieuw pakket 

Arbeidsduur 

    

Bruto arbeidsduur 36 uur (ABC) 36 uur  36 uur (ABC) 

Basis vakantie-uren 180 uur (ABC) 144 uur 180 uur (ABC) 

Feestdagen 10 (ABC) 

en 5 mei (een keer per vijf jaar) 

10 (en 5 mei standaard 1 keer per 5 jaar vrij) 10 (ABC) 

en 5 mei (een keer per vijf jaar) 

    

Extra vakantie uren        35-44 jr: 14,4 uur 

      45-55 jr: 28,8 uur  

      55-64 jr: 36,0 uur  

(ABC) 

verwerkt in Benefit budget (standaard 57,6 

uur) 

 

35-44 jr: 14,4 uur 

      45-55 jr: 28,8 uur  

      55-64 jr: 36,0 uur  

(ABC) 

Seniorenregelingen  vanaf 58 jaar of 40 dienstjaren  kortere 

werkweek van 32 uur (ABC) 

Vanaf 58 jaar kortere werkweek van 34 uur; 

vanaf 60 jaar een kortere werkweek van 32 uur 

vanaf 58 jaar of 40 dienstjaren  kortere 

werkweek van 32 uur (ABC) 

Verlenging 

arbeidsduur  

Tot maximaal 40 uur per week; deel in 

geld (6,85% x 1,1633), deels in tijd (10 

adv) (ABC) 

Tot maximaal 40 uur per week;  

in geld (11%)  

Tot maximaal 40 uur per week;  

in geld (11%) 

dispensatie ABC vragen 

Werktijden ma.-vr. :07.00 en 21.00 uur 

         zaterdag: 08.00 en 17.00 uur 

          (ABC) 

ma.-vr. :07.00 en 21.00 uur 

         zaterdag: 08.00 en 17.00 uur 

 

ma.-vr. :07.00 en 21.00 uur 

         zaterdag: 08.00 en 17.00 uur 

          (ABC) 

 

Toelichting 

De vakantie-uren regeling in de ABC is een standaardregeling (en niet een minimumregeling). 

Door de overgang van IFN en NV medewerkers naar de ABC en de afschaffing van het Benefit Budget betekent dit voor medewerkers van 45 jaar 

en ouder dat zij meer vakantie-uren krijgen (7,2 uur). De medewerkers jonger dan 45 jaar verliezen een aantal vakantie-uren die nu middels het Benefit Budget  

worden uitbetaald. 

 

Overgangsmaatregelen  

Bovenwettelijke uren verwerkt in Benefit Budget 

Alle medewerkers in dienst voor 1 januari 2011 en jonger dan 45 jaar krijgen standaard 7,2 extra vakantie-uren 

 

NV/IFN: afbouwregeling voor medewerkers in dienst voor 1 januari 2011 en jonger dan 35 jaar:         2011: + 14.4 extra vakantie-uren  

(deze medewerkers hebben dus ook bovenstaande 7.2 uur tot 45 jaar)                  2012: + 7.2 extra vakantie-uren 

                                                                                                                                 2013:      0    extra vakantie-uren 
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Pensioen 

Onderwerp Deutsche Bank (AG) NV/IFN Afspraken nieuw pakket 

Pensioen 

Systeem Defined Benefit middelloon Defined Benefit middelloon Defined Benefit middelloon 

Pensioengevend 

inkomen 

Salaris, vakantiegeld, dertiende maand,  Salaris, vakantiegeld, 13
e
 maand, 4.2 toeslag Salaris, vakantiegeld, 13

e
 maand, 4.2 

toeslag (definitie blijft gelijk)  

Franchise € 18.428 € 11.599 € 13.500 

Opbouwpercentage  2.00% 

(mdw in dienst voor 2001) 2.25%  

2.15% 2.10% 

Maximum 

pensioengrondslag 

Onbegrensd 

1x per jaar bepaald jan. salaris 

Onbegrensd 

Maandelijkse vaststelling 

Onbegrensd 

1x per jaar bepaald op januari salaris 

Werknemersbijdrage Max 5% van pensioengrondslag (ABC) n.v.t. Max 5% van pensioengrondslag (ABC) 

Werkgeversbijdrage 

levensloop  

3% 

(mdw in dienst voor 2001 4% of 4,5%) 

n.v.t. n.v.t. 

Indexatie Voorwaardelijke indexatie obv cao 

loonronde 

Voorwaardelijke indexatie obv prijsstijging Voorwaardelijke indexatie o.b.v. cao 

loonronde 

Toelichting 

Door stijging salaris van IFN en NV medewerkers in dienst voor 1 januari 2011 stijgt de pensioengrondslag voor deze medewerkers. Voor deze 

medewerkers stijgt de franchise en daalt het opbouwpercentage. De medewerkers van AG in dienst vanaf 2001 krijgen een lagere franchise en een 

hoger opbouwpercentage. Medewerkers van de AG in dienst voor 2001 (122 mdw) krijgen een lagere franchise en een lager opbouwpercentage. 

Door de harmonisatie van de pensioenregelingen blijft de regeling voor medewerkers binnen een redelijke marges gelijkwaardig (zie bijgevoegd 

overzicht van maatmannen). 

Overgangsmaatregelen  

Levensloopbijdrage 

AG:     medewerker in dienst voor 2001: behoud van huidige levensloopbijdrage om lager opbouwpercentage te compenseren 

     medewerker in dienst vanaf 2001 maar voor 1 januari 2011: afbouwregeling levensloopbijdrage 2011: 2%,  

                                                                                                                                                                          2012: 1%  

                   2013: 0%            

Werknemersbijdrage 

NV/IFN: medewerker in dienst voor 1 januari 2011: inbouwregeling werknemersbijdrage pensioen 2011:  1%  

    bijdrage vastgesteld conform ABC regeling:                                                                         2012:  2%  

   -  premiekosten pensioen zijn tot 15% van de loonsom voor rekening werkgever                 2013:  3% 

    -  Premiekosten boven 15% worden op 50-50 basis verdeeld          2014:   4% 

    -  Echter medewerker betaalt maximaal 5% van de pensioengrondslag         2015:   5% 

Toelichting: In de huidige Deutsche Bank AG pensioenregeling is het percentage werknemersbijdrage voor 2010 vastgesteld op 3%. Het percentage kan  

          maximaal met 1% per jaar stijgen en is gemaximeerd op 5%. Of daadwerkelijk 5% zal moeten worden betaald in de toekomst is afhankelijk van de  

          dekkingsgraad. Om de dekkingsgraad op peil te houden heeft het pensioenfonds al een actieplan/herstelplan gemaakt. 
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Bijzondere toeslagen 

  

Onderwerp Deutsche Bank (AG) NV/IFN Afspraken 

Bijzondere toeslagen 

Overwerk    

• Definitie overschrijding van werktijden met meer 

dan 30 minuten (ABC) 

overschrijding van werktijden met meer dan 30 

minuten (ABC) 

overschrijding van werktijden met meer dan 

30 minuten(ABC) 

• Maximum aantal 

overuren 

maximaal 45 overuren per kwartaal 

(ABC) 

maximaal 45 overuren per kwartaal (ABC) maximaal 45 overuren per kwartaal (ABC) 

 geen overwerkplicht vanaf 55 jaar 

(ABC)  

geen overwerkplicht vanaf 55 jaar (ABC)  geen overwerkplicht vanaf 55 jaar (ABC)  

• Overwerkvergoeding 

tot 

functiegroep 1 t/m 10 

(ABC) 

functiegroep 1 t/m 11 functiegroep 1 t/m 10 

• Compensatie in tijd 

of geld 

vrije keuze van werknemer 

(ABC) 

in geld vrije keuze van werknemer 

(ABC) 

• Vergoeding in geld Ma.-vr. 07.00-21.00 uur: 125% 

Ma.-vr. 21.00-07.00 uur: 150% 

Za. 00.00-17.00 uur: 150% 

Za. 17.00-24.00 uur: 200% 

Zo. 00.00-24.00 uur: 200%  

Feestdagen 00.00-24.00 uur: 

200%(ABC) 

Ma.-vr. 07.00-21.00 uur: 150% 

zelfde als ABC  

Za. 00.00-17.00 uur: 175% 

zelfde als ABC  

zelfde als ABC  

zelfde als ABC 

Ma.-vr. 07.00-21.00 uur: 125%  

Ma.-vr. 21.00-07.00 uur: 150%   

Za. 00.00-17.00 uur: 150% 

Za. 17.00-24.00 uur: 200% 

Zo. 00.00-24.00 uur: 200%  

Feestdagen 00.00-24.00 uur: 200% (ABC) 

 

 Onregelmatigheid    

Vergoeding 

afwijkende tijdstippen  

Ma.-vr. 00.00-07.00 uur: 150% 

Ma.-vr. 07.00-21.00 uur: 100% 

Ma.-vr. 21.00-24.00 uur: 150% 

Za. 00.00-08.00 uur: 150% 

Za. 08.00-17.00 uur: 125% 

Za. 17.00-24.00 uur: 200% 

Zo. 00.00-24.00 uur: 200% 

(ABC) 

Ma.-vr. 00.00-07.00 uur: 175% 

Ma.-vr. 07.00-21.00 uur: 100% 

Ma.-vr. 21.00-24.00 uur: 175% 

Za. 00.00-08.00 uur: 175% 

Za. 08.00-17.00 uur: 150% 

Za. 17.00-24.00 uur: 200% 

Zo. 00.00-24.00 uur: 200% 

Ma.-vr. 00.00-07.00 uur: 150% 

Ma.-vr. 07.00-21.00 uur: 100% 

Ma.-vr. 21.00-24.00 uur: 150% 

Za. 00.00-08.00 uur: 150% 

Za. 08.00-17.00 uur: 125% 

Za. 17.00-24.00 uur: 200% 

Zo. 00.00-24.00 uur: 200% 

(ABC) 

Consignatie     

 Ma-vr: € 18,43 per dag 

Za t/m zo: € 47,92 per dag 

Feestdagen: € 47,92 per dag 

(niet pensioengevend) 

Ma.-vr. 08.00-24.00 uur: 15% 

Ma.-vr. 00.00-08.00 uur: 5% 

Za. en Zo. 00.00-24.00 uur: 30% 

Feestdagen 00.00-24.00 uur: 33,3% 

Ma-vr: € 18,43 per dag 

Za t/m zo: € 47,92 per dag 

Feestdagen: € 47,92 per dag 

(niet pensioengevend) 

 

 



Principe akkoord nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket Deutsche Bank Nederland          10 

4 nov 2010 

Toelichting 

Er zijn bij NV/IFN geen medewerkers die in ploegendienst werken. Bij de AG werken 2 medewerkers in ploegendienst. 

De overwerkpercentages op doordeweekse dagen en zaterdag worden voor NV/IFN medewerkers lager, echter hun uurloon is gestegen door inbouw PPP bonus 

Er zijn bij IFN 7 medewerkers die consignatiediensten draaien. Bij de AG zijn dit er 16. Voor IFN medewerkers wordt de consignatietoeslag lager en niet 

pensioengevend. 

 

Overgangsmaatregel: 

IFN: medewerker in dienst voor 1-1-2011 en consignatiediensten lopend op dat moment: 

       -  vaste vergoeding van gemiddelde toeslag over afgelopen drie jaar (maandelijks uitbetaling van 1/12), gefixeerd bedrag, wordt verhoogd  

          met de algemene loonrondes en is pensioengevend.    

       -  vaste vergoeding vervalt, indien medewerker geen consignatiediensten meer loopt, waarbij de afbouwregeling geldt conform de ploegendienstregeling  

         (ABC) 

       -  berekening consignatievergoeding op basis van nieuwe regeling: indien per kwartaal nieuwe regeling hoger bedrag: uitbetaling van het meerdere 
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Arbeidsongeschiktheid 

 

Onderwerp Deutsche Bank (AG) NV/IFN Afspraken 

Arbeidsongeschiktheid 

    

Loondoorbetaling bij 

ziekte 

• Maand 0-6 

• Maand 7-12 

• Maand 13-18 

• Maand 19-24 

 

(ABC) 

100% 

100% 

70% 

70% 

 

 

100% 

80% 

80% 

80% 

 

(ABC) 

100% 

100% 

70% 

70% 

WGA-hiaat/excedent 

etc 

Verzekering tot 70% (kosten werkgever) Verzekering tot 75% (kosten werkgever) 

Vrijwillige verzekering tot 85%  

Verzekering tot 75% (kosten werkgever) 

Vrijwillige verzekering tot 85% 

WGA-premie  Alleen werkgever 50% werkgever; 50% werknemer  50% werkgever; 50% werknemer  

ANW-hiaat Alle medewerkers verzekerd; werkgever 

betaalt premie 

Vrijwillige verzekering;  

werknemer betaalt bruto premie  

 

Alle medewerkers verzekerd; werkgever 

betaalt premie 

 

Toelichting 

Voor de loondoorbetaling bij ziekte wordt de ABC regeling gevolg. 

Voor de AG medewerkers wordt de WGA-hiaat verzekering verhoogd van 70% naar 75% en wordt een aanvullende verzekering mogelijk gemaakt naar 85%. 

De WGA premie voor de werknemer bedraagt nu maximaal € 82,82 per jaar = € 6,90 bruto per maand. Voor de AG medewerkers is dit nieuw 

Bij NV/IFN betaalt de werknemer nu zelf de premie voor ANW hiaat van € 33,25 bruto per maand. In het akkoord wordt de verzekering collectief door 

werkgever geregeld. Verzekering geeft dekking tot € 13.960 (ipv zoals nu bij AG minimumloon € 18.351). 
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Verlofregelingen 
Onderwerp Deutsche Bank (AG) NV/IFN Afspraken 

Verlofregelingen 

    

Bijzonder verlof: (ABC)  (ABC) 

• Ondertrouw 1 dag - 1 dag 

• Huwelijk 3 dagen - 3 dagen 

• Huwelijk van kind of 

(groot)ouders 

1 dag - 1 dag 

• Gezinsuitbreiding 2 dagen 2 dagen  2 dagen 

• Overlijden 

partner/inwonend kind 

overlijdensdag tot dag van 

begrafenis 

overlijdensdag tot dag van begrafenis  overlijdensdag tot dag van begrafenis 

• Overlijden (groot)ouders, 

broer, zuster of uitwonend 

kind 

2 dagen  2 dagen  2 dagen  

• Dienst- of 

huwelijksjubileum 

25 jr.-1; 40 jr.- 2; 50 jr.- 3 dagen - 25 jr.-1; 40 jr.- 2; 50 jr.- 3 dagen 

• Jubileum van partner, 

(groot)ouders of kinderen 

25, 40 en 50 jr.: 1 dag - 25, 40 en 50 jr.: 1 dag 

• Verhuizing 2 dagen per jaar - 2 dagen per jaar 

Adoptieverlof 4 weken 4 weken 4 weken 

Onbetaald verlof overleg werknemer en werkgever maximaal 6 maanden overleg werknemer/werkgever; max 6 

maanden 

Ouderschapsverlof eerste 2 weken 100% of eerste 4 

weken 50% loondoorbetaling  

50% van salaris gedurende 13 weken eerste 2 weken 100% en daarna 8 weken 

50% loondoorbetaling 

Kortdurend zorgverlof  1 week 100% loondoorbetaling en 

1 week 70% (max. dagloon) 

2 weken 85% loondoorbetaling 1 week 100% loondoorbetaling en 1 week 

70%  

Langdurend zorgverlof  - 11 weken 50% loondoorbetaling 11 weken 50% loondoorbetaling 

Prepensioneringsverlof 4 dagen voor cursusdeelname 4 dagen voor cursusdeelname 4 dagen voor cursusdeelname 

Vakbondsverlof tot maximaal 10 dagen tot maximaal 10 dagen  tot maximaal 10 dagen 

Vrijwilligersverlof   Geen verlof; evt donatie  maximaal 1 week Geen verlof; evt. donatie 

Toelichting bij verlofregelingen 
Door de overgang naar de ABC krijgen NV en IFN medewerkers weer bijzonder verlofdagen voor planbare gebeurtenissen.  

Voor de ouderschapsverlofregeling geldt dat aanvragen op of na 1 januari 2011 onder de nieuwe regeling vallen.  

Langdurend zorgverlof is nieuw voor de medewerkers van de AG. 

Bij NV/IFN zijn een aantal medewerkers met een tijdspaarsaldo. Afgesproken is om de berekeningsgrondslag voor alle uren te stellen op 116,33%, gezien de inbouw in        

het salaris van 7,13% en uit de regeling te schrappen dat de uren uitbetaald kunnen worden als aanvulling op de VUT uitkering i.v.m. de administratieve belasting.  

Vrijwilligersverlof: Donaties zijn mogelijk voor landelijk werkende organisaties of een project goedgekeurd door CSR of indien in het verleden vrijwilligersverlof is toegekend 
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Mobiliteit 

 

Onderwerp Deutsche Bank (AG) NV/IFN Afspraken 

Mobiliteit 

    

Reiskosten woon-werk  Vaste vergoeding o.b.v. een staffel met 

een max uitkering van  

€ 135 bij 20 kilometer of meer;  

of een OV-jaartrajectkaart o.b.v. 2
e
 

klasse 

€ 0,19 per kilometer, gemaximeerd op 40 

kilometer enkele reis 

Vergoeding o.b.v. van 2
e
 klasse OV 

jaartrajectkaart ongeacht afstand of  

€ 0.19 ct per kilometer tot max 40 km  

Reiskosten 

dienstreizen 

€ 0,28 per kilometer € 0,38 per kilometer, gemaximeerd op 15.000 

kilometer per jaar 

€ 0,38 per kilometer, bij 15.000 kilometer 

per jaar zal besproken worden of een lease-

auto nodig is  

 

 

Toelichting 

De regeling reiskosten woon-werk stimuleert het gebruik van het openbaar vervoer en vergoedt de kosten van een OV jaartraject kaart volledig ongeacht de 

afstand tot het werk. Indien de medewerker kiest voor auto of anderszins krijgt hij een vergoeding van € 0,19 per kilometer tot een maximum van 40 kilometer 

enkele reis. Deze vergoeding wordt zoveel als fiscaal mogelijk netto uitgekeerd. Bij ziekte loopt de vergoeding reiskosten woon-werk door gedurende de 

lopende en eerstvolgende maand. 

Voor de AG medewerkers is zowel de reiskosten woon-werk als de reiskosten voor dienstreizen regeling beter. 

De reiskosten dienstreizen wordt ook zoveel als mogelijk netto uitgekeerd (2010: € 0.19 ct netto mogelijk) 
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Overige vergoedingen en verstrekkingen 

 

Onderwerp Deutsche Bank (AG) NV/IFN Afspraken 

Overige vergoedingen en verstrekkingen 

    

Vaste 

onkostenvergoeding  

representatievergoeding is mogelijk Mogelijk/bruto bedrag Mogelijk; alleen bruto bedragen 

Telefoonkosten  Vergoeding zakelijke telefoonkosten met een 

vaste telefoonaansluiting 

vervallen 

Jubileumuitkering bij 25 en 40 jaar uitkering van  

4 maandsalarissen + 16,33% 

bij 25 en 40 jaar een uitkering van 

1 maandsalaris + 16,33% 

bij 25 en 40 jaar uitkering van 

4 maandsalarissen + 16,33% 

Uitkering bij 

overlijden 

3 maandsalarissen vermeerderd met 

16,33% + lopende maand (ABC) 

3 maandsalarissen vermeerderd met 16,33% + 

lopende maand  

3 maandsalarissen vermeerderd met 16,33% 

+ lopende maand (ABC) 

Vergoeding EHBO bij behalen van diploma wordt bruto 

gratificatie uitgekeerd van  

€ 150; na 2 jaar bij verlenging een 

uitkering van € 150 

- bij behalen van diploma bruto gratificatie 

uitgekeerd van  

€ 150; na 2 jaar bij verlenging een uitkering 

van € 150 

Vergoeding BHV bij behalen van diploma bruto 

gratificatie van € 150;  

na 1 jaar bij verlenging bruto uitkering 

van € 75 

€ 90,76 per jaar + extra uitkering van € 227 na 

vijf jaar 

bij behalen diploma bruto gratificatie van € 

150;  

na 1 jaar bij verlenging bruto uitkering van 

€ 75 

 

Toelichting 

De jubileum uitkering voor de NV/IFN medewerkers wordt verhoogd. 

De jubileumuitkering wordt zoveel als fiscaal mogelijk netto uitgekeerd (2010: 1 maandsalaris netto).  

Daarnaast wordt middels een premie deelname aan de EHBO cursus en BHV gestimuleerd. 

Van de telefoonkosten regeling wordt geen gebruik gemaakt. 

 

 

 

 



Principe akkoord nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket Deutsche Bank Nederland          15 

4 nov 2010 

 

Onderwerp Deutsche Bank (AG) NV/IFN Afspraken 

Overige vergoedingen en verstrekkingen 

    

Kostenvergoeding reis 

na overplaatsing  

- Door overplaatsing meer dan 40 km ver-

goeding van extra km a € 0,19 cent per km 

Extra OV kosten ook vergoed Gedurende 

maximaal 3 jaar of tot verhuisdatum Evt 

vergoeding pensionkosten 

Conform NV/IFN regeling 

Kostenvergoeding 

verhuizing na 

overplaatsing 

Bij verhuizing op verzoek werkgever 

(met akkoord Directie) 

Vergoeding van: 

Verhuiskosten 

Dubbele huur/rentekosten gedurende 2 

maanden 

Max bedrag van € 7.750 netto of 

6% van jaarsalaris,min € 5.000 en max  

€ 10.000  

 

 

Bij verhuizing op verzoek werkgever binnen 

één jaar na overplaatsing (met akkoord 

Directie)  

Vergoeding van  

Reis en maaltijd kosten bij zoeken naar woning 

Verhuiskosten 

Herinrichtingskosten 2x bruto maandsalaris 

min € 3.176 

Kosten koper  en notariskosten 

Makelaarskosten 

Dubbele woonlasten max drie maanden 

Opslagkosten inboedel 

Extra woonlasten (gedurende 5 jaar afbouw)  

AG regeling, met vergoeding van dubbele 

woonlasten gedurende 3 maanden 

Studiekostenregeling Onderscheid tussen functie- en 

loopbaangerichte opleidingen en 

opleidingen op verzoek van medewerker 

voor persoonlijke doelen 

Opleiding voor persoonlijke doelen 50% 

vergoed 

1 herexamen vergoed indien geslaagd 

Terugvordering indien beëindiging 

opleiding of dienstverband op eigen 

verzoek 

Dienstverband binnen twee jaar kosten 

hoger dan € 1.362 teruggevorderd 

afhankelijk van tijd na beëindiging 

opleiding 

 

Opleidingen opgenomen in POP worden 

vergoed. Bij beëindiging dienstverband (aan 

medewerker toe te rekenen beëindiging) 

binnen 3 jaar opleiding meer dan € 2.269 

terugbetalen afhankelijk van tijd na 

beëindiging opleiding 

Opleidingen opgenomen in PDP worden 

vergoed.Herexamen vergoed, mits geslaagd  

Mogelijkheid om meer persoonlijke 

opleidingen (niet in PDP) voor 50% 

vergoed te krijgen, voor zover fiscaal 

mogelijk is. 

Terugbetaling indien opleiding niet met 

goed gevolg beëindigd, tenzij door privé 

omstandigheden niet mogelijk  

Terugbetaling bij beëindiging 

dienstverband op eigen verzoek binnen 

twee jaar na beëindiging studie bij kosten 

hoger dan € 1.500 en indien opleiding niet 

verplicht was vanuit werkgever. 

100% in 1
ste

 jaar na beëindiging studie 

50% in 2
de

 jaar na beëindiging  
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Afspraken relatie Kop-CAO Deutsche Bank en ABC: 

 

Relatie ABC en Kop-CAO 

De arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van de Deutsche Bank in Nederland zullen worden geregeld in: 

-  de Algemene Bank-CAO (ABC) 

- en een Kop-CAO voor Deutsche Bank Nederland. 

ABC 

De Deutsche Bank wil de ontwikkelingen van de arbeidsvoorwaarden in de sector volgen, onder andere daarom is gekozen voor de Algemene Bank-CAO. Dit is 

een minimum-cao met algemene arbeidsvoorwaarden die door groot aantal ondernemingen in de sector wordt toegepast. Deutsche Bank is als lid van de 

werkgeversvereniging direct betrokken bij het overleg over de totstandkoming van deze branche-cao. 

Kop-CAO 

In aanvulling op de ABC zullen over een aantal ondernemingsspecifieke arbeidsvoorwaarden op ondernemingsniveau afspraken worden gemaakt met 

vakbonden. Deze afspraken worden vastgelegd in een Kop-CAO. De Kop-CAO zal in ieder geval de volgende onderwerpen bevatten: 

- Het salarisgebouw en het functiehuis van Deutsche Bank 

- De beloningssystematiek van Deutsche Bank 

- De pensioenregeling 

- Overgangsmaatregelen in het kader van de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. 

Positie vakbonden 

De vier bekende vakbonden in de financiële sector zijn uiteraard betrokken als onderhandelingspartners bij de ABC. Deze CAO wordt meestal voor één of twee 

jaar afgesloten. Overleg over de Kop-CAO zal door de bestuurders van Deutsche Bank met diezelfde bonden worden gevoerd.  

Proces 

De bedoeling is dat de Kop-CAO steeds wordt afgesloten na de totstandkoming van de ABC. Dit geeft partijen de mogelijkheid om wijzigingen in de nieuwe 

ABC die een impact hebben op de Kop-CAO gezamenlijk te bespreken. Daarnaast staat het beide partijen vrij om ondernemingsspecifieke onderwerpen en 

voorstellen in te brengen voor de vernieuwing van de Kop-CAO. Partijen beschouwen de Kop-CAO als een levend document dat regelmatig gereviseerd zal 

worden. 

Hardheidsclausule 

Indien deze afspraken in een individueel geval tot onevenwichtig resultaat leiden kan de medewerker zich allereerst tot zijn leidinggevende en HR-adviseur 

richten. Indien dit niet tot een oplossing leidt kan de medewerker zich schriftelijk wenden tot de commissie CAO. De commissie CAO bestaat uit 1 vakbondslid 

en 1 werkgeverslid. De commissie CAO zal de kwestie bespreken en tot een uitspraak komen. 

Werkgeversbijdrage 
In 2011 zal Deutsche Bank aan vakorganisaties een bijdrage verstrekken ter grootte van de AWVN-bijdrage minus de bijdrage in het kader van de Algemene 

Bank CAO. 

Looptijd 
De looptijd van de kop-CAO loopt van 1 januari 2011 tot 1 januari 2012. 
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Overige afspraken 

 

Sociaal Plan 
De bestaande sociale plannen van de verschillende entiteiten worden ongewijzigd verlengd tot en met 31 december 2011. Partijen zullen in de loop van 2011 

over de invulling van nieuw gezamenlijk sociaal plan voor Deutsche Bank in Nederland overleg voeren. 

 

Boven CAO-ers 

 

Bij zowel AG, NV als IFN zijn medewerkers in dienst, waarvoor de CAO niet van toepassing is. 

In totaal zijn dit ongeveer 45 medewerkers. 

Het overgrote deel van deze medewerkers werken in de Global organisatie, behoren tot het Branch/GTB management of het Management Committee. 

Aan een aantal medewerkers zal aangeboden worden alsnog onder de CAO te vallen. Het gaat om de medewerkers die een salaris hebben dat binnen schaal 15 

valt (€ 9.985) van de CAO valt. Medewerkers die een volledig internationale rol hebben en die minimaal € 100.000 bruto per jaar verdienen kunnen in overleg 

buiten de CAO geplaatst worden. 

 


