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Achtergrond: 
 

1. Uitgangspunt voor deze CAO is de CAO van ABN AMRO 2009 – 2010 geldend 
tot 1 maart 2010. 

2. Er worden veranderingen aangebracht ten opzichte van de huidige ABN AMRO 
CAO. 

3. Deze wijzigingen erkennen de financiële positie van RBS groep en van de 
financiële diensteneconomie en streven ook de Nederlandse organisatie verder 
in lijn te brengen met de Group’s standaarden.  

4. De nieuwe CAO vervangt de ABN AMRO CAO 2009 – 2010. 
5. De Nederlandse tekst van de CAO RBS Nederland is leidend. 

 
Inhoud: 
 

1. Looptijd: van 1 maart 2010 tot en met 28 februari 2011. 
2. Structurele loonsverhoging: 1% per 1 maart 2010 (salarissen, salarisschalen en 

alle Euro-bedragen voorzover niet fiscaal gemaximeerd). 
3. Er komt een aparte, algemene paragraaf over het diversiteitbeleid van RBS in 

de CAO. 
4. Geschillencommissie: er is overeengekomen dat de Geschillencommissie een 

belangrijke peiler is van de CAO. RBS acht het belangrijk te verzekeren dat 
geschillen zo snel mogelijk worden opgelost.  

a. Alvorens een medewerker een geschil kan voorleggen aan de 
Geschillencommissie, dienen eerst, in navolging van de Group’s 
Geschillenprocedure (Grievance Procedure), de volgende stappen te 
worden gezet:  

i. Probeer op informele manier een oplossing te vinden voor het 
geschil; 

ii. Wend je schriftelijk tot je lijnmanager met een uitleg van het 
geschil; indien de klacht is gerelateerd aan een beslissing van 
je lijnmanager, dient de klacht voorgelegd te worden aan de 
naasthogere manager; indien je lijnmanager al betrokken is 



geweest bij de pogingen het geschil informeel op te lossen, dan 
zullen je lijnmanager en HR een geschikte onafhankelijke 
persoon aanwijzen om de klacht te horen. Er zal een 
bijeenkomst met je plaatsvinden en indien nodig, zal er verdere 
informatie worden verzameld middels formeel onderzoek. De 
beslissing van je lijnmanager of de naasthogere manager of de 
onafhankelijke derde zal je schriftelijk worden medegedeeld, 
alsook je recht bezwaar te maken tegen deze beslissing. 

iii. Indien je bezwaar wilt maken, wend je je schriftelijk tot de onder 
ii genoemde ontvanger van je klacht met het verzoek bezwaar 
aan te tekenen tegen diens tegen zijn/haar beslissing. De 
ontvanger van je bezwaarschrift zal met hulp van HR een 
geschikte onafhankelijke derde persoon aanwijzen die je 
bezwaarschrift in behandeling zal nemen. Er zal een 
bijeenkomst plaatsvinden om het bezwaar te horen en zo nodig 
zal er aanvullende informatie worden verzameld middels 
formeel onderzoek. De beslissing van degene die je bezwaar in 
behandeling heeft genomen, zal je schriftelijk worden 
medegedeeld, alsook je recht in beroep te gaan tegen deze 
beslissing bij de Geschillencommissie. 

b. Indien niet tot een oplossing gekomen kan worden, kan het geschil of 
de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.  

c. De peildatum voor de periode van 6 weken waarbinnen het geschil aan 
de Commissie voorgelegd dient te worden, is de datum van het 
schriftelijke besluit door de onafhankelijke derde, zoals onder iii 
vermeld. 

d. De Commissie bestaat uit een vertegenwoordiger van RBS Nederland, 
een vertegenwoordiger van de vakbonden en een onafhankelijke 
voorzitter, die gezamenlijk door RBS Nederland en de vakbonden is 
aangewezen.  

e. De status van de Geschillencommissie en haar uitspraken over de 
collectieve arbeidsovereenkomst zijn gelijk ten opzichte van de ABN 
AMRO CAO. 

5. Gedragsregels bij ziekte: de medewerker dient zich in geval van ziekte binnen 
30 minuten na de gebruikelijke aanvang van de werkdag bij de leidinggevende 
ziek te melden, doch in ieder geval niet later dan 9.30 uur. 

6. Meerwerk: ook medewerkers van 55 jaar en ouder kunnen worden gevraagd 
meerwerk te verrichten. 

7. Vakantie-uren:  
a. Alle medewerkers worden aangemoedigd hun jaarlijkse vakantie-uren 

op te nemen.  
b. Eén vakantie per jaar beslaat tenminste een periode van twee 

aaneengesloten werkweken. 
c. Vakantie-uren, niet zijnde tijdspaaruren, vervallen als ze niet binnen 5 

jaar zijn gebruikt. 
d. Opgebouwde, maar op 28 februari 2010 nog niet gebruikte vakantie-

uren worden niet aangetast door deze wijziging van de oude CAO-



regel en kunnen nog steeds binnen 10 jaar vanaf de opbouwdatum 
worden gebruikt. De overige regels rondom vakantie-uren blijven 
ongewijzigd.  

8. Zwangerschaps- en bevallingsverlof:  
a. Zwangerschapsverlof gaat uiterlijk in op de eerste dag van de vierde 

week voor de vermoedelijke bevallingsdatum. De “kan-bepaling” is 
vervallen in verband met wettelijke verplichtingen. Alle andere benefits 
in het kader van zwangerschaps- en bevallingsverlof uit de CAO 
worden hierdoor niet aangetast.  

b. RBS spant zich tot het uiterste in een passende functie aan te bieden 
aan een vrouwelijke medewerker die haar arbeidsovereenkomst heeft 
beëindigd na de geboorte van een kind en binnen vier jaar na die 
beëindiging weer in dienst wil treden. 

9. Adoptieverlof: op dezelfde wijze zal RBS zich tot het uiterste inspannen een 
passende functie aan te bieden aan een medewerker die na adoptie van een 
kind zijn/haar arbeidsovereenkomst heeft beëindigd en wil herintreden. 

10. Levensloopregeling: medewerkers zijn gerechtigd gebruik te maken van de 
Levensloopregeling. 

11. Vrijwilligersverlof: teneinde vrijwilligersverlof op te nemen, dienen medewerkers 
een onafgebroken dienstverband van tenminste twee jaar te hebben en de 
activiteit dient door de Group Sustainability afdeling te zijn goedgekeurd. 

12. Functiewaardering:  
a. Er is overeenstemming dat het HAY functiewaarderingssysteem zal 

worden ingevoerd als vervanging van BASYS. De transitie naar de 
HAY-methode zal de Nederlandse RBS organisatie in lijn brengen met 
de RBS standaardaanpak wereldwijd. 

b. De introductie daarvan vindt plaats nadat Rayleigh is uitgevoerd en bij 
voorkeur gedurende de looptijd van deze CAO.  

c. Alvorens de transitie plaatsvindt, zal eerst het eigen functiehuis onder 
BASYS in orde worden gebracht. Uitzondering hierop is GBM front 
office.  

d. Bij wijziging in de waardering van de functie zullen medewerkers direct 
in de juiste salarisschaal en functiegroep worden ingedeeld. 

e. Uitgangspunt bij deze overgang is dat niemand erop achteruit gaat 
(salaris, salarisschaalperspectief, prestatiepremie, vervoersbudget). 

f. Mocht blijken dat er te veel negatieve gevolgen zijn, dan gaan partijen 
opnieuw in overleg.  

13. Beoordelingssysteem:  
a. De definities van de beoordelingsscores voor de resultaatafspraken en 

het eindoordeel zullen worden aangepast aan die van RBS Groep. 
b. Ondanks de gewijzigde definities, blijven de prestatiepremie-

percentages ongewijzigd alsmede de systematiek om tot de 
beoordeling te komen. 

c. De partijen zijn overeengekomen dat er een paritaire werkgroep zal 
worden ingesteld, die met voorstellen zal komen om voor het einde 
van 2010 een RBS beoordelingssysteem in te voeren. 



14. Salaris en terugplaatsing: indien er sprake is van niet meer naar behoren 
functioneren kan een medewerker in een lagere functie worden geplaatst. Als 
de medewerker de functie al 3 jaar of langer vervult, dan geldt voor iedereen 
dezelfde inkomensbescherming en wordt er geen uitzondering meer gemaakt 
voor medewerkers van 55 jaar of ouder. De afschaffing van de uitzondering op 
basis van leeftijd is pas van toepassing nadat HAY functiewaardering is 
ingevoerd. 

15. Prestatiepremie: de prestatiepremie zal in het Engels een andere naam krijgen 
– Performance Award – teneinde duidelijker te maken dat het gaat om variabel 
salaris en niet om een discretionaire bonus. 

16. Toeslag arbeidsbezwarende omstandigheden: zal komen te vervallen. 
17. Met de nieuwe RBS Ondernemingsraad zal de uitrol van de Group’s Code of 

Conduct en de onderliggende regelingen worden besproken. 
18. In het Sociaal Statuut zal RBS bevestigen dat: 

a. RBS levensfasebewust personeelbeleid zal gaan ontwikkelen. 
b. RBS aan niet-Nederlands sprekende medewerkers die in Nederland te 

werk gesteld worden, een cursus Nederlandse taal zal aanbieden; 
c. De partijen bij de CAO een werkgroep zullen instellen die zal bezien of 

het wenselijk is de EVC-certificatie in te voeren; 
d. RBS zal doorgaan met het aanbieden van stageplaatsen aan 

schoolverlaters, studenten en interne medewerkers. RBS zal ook extra 
aandacht besteden aan chronisch zieken; 

e. Leidinggevenden zullen worden aangemoedigd om parttimers in 
aanmerking te laten komen voor permanente vacatures om zo het 
carrièreverloop van parttimers te bevorderen; 

f. RBS zich blijft inzetten om het aantal tijdelijke krachten te verminderen 
en elke 6 maanden de stand van zaken ten aanzien van tijdelijke 
krachten met de Ondernemingsraad zal evalueren. 

19. De RBS Reis & Onkostenregeling (Travel & Expenses Policy) zal de huidige 
kostenvergoedingsregelingen ten aanzien van zakelijk reizen binnenland en - 
buitenland, maaltijden, lidmaatschappen en telefoon vervangen. De vergoeding 
per zakelijke kilometer wordt EUR 0,384 bruto waarvan EUR 0,19 fiscaal 
onbelast netto wordt uitgekeerd. 

20. Vervoersbudget: Het vervoersbudget zal worden toegevoegd aan het benefit 
budget. Indien een medewerker een vervoersbudget heeft, zullen de kosten 
voor zakelijke kilometers en parkeergelden worden betaald uit het 
vervoersbudget en, indien deze kosten het vervoersbudget overschrijden, uit 
het benefit budget. 

21. Autolease: er zullen meerdere mogelijkheden zijn voor de medewerker onder 
de lease regeling. Medewerkers hebben de vrije keuze ten aanzien van type 
auto en leaseperiode van 3, 4 of 5 jaar. De kosten van de leaseauto worden 
betaald uit het vervoersbudget tot een maximum van het vervoersbudget. 
Indien de kosten van de leaseauto het vervoersbudget overschrijden dan zullen 
de additionele kosten in mindering worden gebracht op netto salaris (na 
belasting). 



22. Personeelscondities op hypotheken en betaaldiensten: medewerkers in dienst 
per 1 maart 2010 behouden het recht op personeelscondities op hypotheken en 
betaaldiensten. Medewerkers worden hierover apart geïnformeerd. 

23. Collectieve contracten: de bestaande Globe Reizen kortingsregeling zal voor 
RBS medewerkers worden verlaagd met 1%, terwijl het productenaanbod 
waarvoor de korting van toepassing is, zal worden uitgebreid. De maximale 
korting wordt ook verlaagd tot een maximum van EUR 100 per persoon. De 
andere benefits onder de collectieve contracten blijven ongewijzigd. 

24. Sociale voorzieningen: RBS en ABN AMRO II zijn in overleg met het bestuur 
van Stichting Sociaal Fonds ABN AMRO over de verdeling van de fondsen. 

25. Bijdrage bank voor de vakbonden: de bijdrage per medewerker is vastgesteld 
op het bedrag conform the AWVN-regeling. Voor 2010 is dit EUR 19,21. 
Peildatum is 1 maart van ieder jaar. De bijdrage wordt overgemaakt aan 
Stichting BVA. Voor dit jaar is hierin inbegrepen een bedrag voor internationale 
solidariteit. 

 
Deze tekst is overeengekomen onder voorbehoud van de goedkeuring van de leden 
van de vakorganisaties. 
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