
Concept-antwoord 
 
Geachte meneer Van Beek, 
 
Graag reageren we, namens De Unie, op het voorstel van ING. Wij beperken ons op dit moment tot 
de financiële voorstellen van ING. Wij hebben eerder met elkaar uitgewisseld dat als gevolg van de 
hoge inflatie en de nullijn uit de huidige cao, de financiële paragraaf voor deze cao-onderhandelingen 
het belangrijkste onderwerp zal zijn. 
 
Voorstel ING 

1. Een collectieve loonsverhoging van 2%. 
2. Wijziging van de individuele loonsverhoging per april 2023. 

De huidige regeling voor de inschalige verhoging in artikel 4.6 luidt als volgt:  
We verdelen je salarisschaal in drie gelijke delen en koppelen een inschalige beloning aan elk deel: zit 
je in het eerste deel van de salarisschaal dan krijg je een inschalige verhoging van 3%, in het tweede 
deel 2,5% en in het derde deel 1,5% met een maximum tot aan het einde van je schaal. 
ING stelt voor de individuele loonsverhoging te wijzigen in een individuele salarisverhoging tussen de 
0 en 3%. Waarbij managers het toegekende budget specifiek gebruiken om medewerkers te belonen 
die zich aantoonbaar ontwikkelen, uitstekend presteren, of financieel achterblijven ten opzichte van 
collega’s of de externe markt.  

3. Voortzetting van de Collectieve Maatschappelijke Uitkering (CMU) tussen de 0,75% en 2,25% 
van de salarissom, afhankelijk van de Return on Equity (RoE), NPS en onze performance op 
nader te bepalen duurzaamheidsdoelstellingen.  

4. Een éénmalige uitkering van € 500,- bruto, ter tegemoetkoming voor de gestegen 
energiekosten. ING heeft via het intranet laten weten de eenmalige uitkering voor de lagere 
salarisschalen te willen verhogen tot € 2.000,- bruto. Tevens wordt de mogelijkheid genoemd 
om de éénmalige uitkering nog in 2022 uit te betalen. 

5. Een vergoeding van € 2,- netto per dag voor de dagen dat je thuiswerkt.  
6. Stimulering van interne mobiliteit door het introduceren van een salarisverhoging bij een 

horizontale stap: nu ontvangen medewerkers geen verhoging, ING stelt een verhoging van 
maximaal 6% voor.  

7. Een maximale verhoging van 12% voor medewerkers die een promotie maken. Momenteel is 
dit max. 5,5%.  

 
Reactie De Unie 

1. Structurele salarisverhoging 
De inflatie was in september 14,5%. De Unie vraagt CPI plus 1%. De leden ervaren het voorstel 
van ING om de salarissen structureel te verhogen met 2% in de eerste plaats als gebrek aan 
waardering en als gebrek aan respect. Ook leiden de leden van De Unie eruit af dat de werkgever 
niet de moeite neemt om zich te verdiepen in de financiële omstandigheden van haar 
medewerkers. 

 
2. Individuele salarisverhoging 
De huidige regeling is recent tot stand gekomen. Vakorganisaties en werkgever hebben in 2020 
gekozen voor een systematiek waardoor alle medewerkers zeker zijn dat zij doorgroeien totdat 
zij het niveau van het schaalmaximum bereiken, daarmee recht doen aan hun leercurve en 
daarmee gepaard gaande groei in productiviteit. Uiteraard wil De Unie deze systematiek 
verbeteren door medewerkers sneller te laten groeien. Daarom hebben wij voorgesteld om het 
systeem voor individuele salarisverhoging te vereenvoudigen en te verhogen. Het voorstel van 
ING is geen echte verbetering voor medewerkers. De verhoging wordt voor medewerkers 
onvoorspelbaar en het kan leiden tot een deceptie voor medewerkers wiens individuele 
salarisverhoging op nul wordt gesteld. De Unie is niet bereid in te stemmen met dit voorstel van 
ING. 



 
3. CMU 
De Unie heeft geen bezwaar tegen voortzetting van de CMU. Wij bemerkten wel dat de CMU 
door veel leden niet als motiverend werd ervaren. 
De Unie heeft voorgesteld om een winstdelingsregeling overeen te komen. De winst van ING is 
aanzienlijk. De komende vier jaren wordt circa 10 miljard van de winst uitgekeerd aan de 
aandeelhouders. Daarnaast bereidt ING een additionele uitkering aan de aandeelhouders voor 
die gaat leiden tot een uitkering van een extra 7 miljard in de periode van 2023 tot en met 2025. 
De Unie is van mening dat de beloning van de werknemers hierbij te ver achterblijft. Ter 
vergelijking, ING stelt voor medewerkers een éénmalige uitkering van € 500,- euro toe te kennen, 
de kosten hiervan zijn circa € 0,0065 miljard. De Unie streeft naar een evenwichtigere verdeling 
van de winst tussen de aandeelhouders en de medewerkers. Hierbij sluiten we aan bij de 
bankiers eed die een evenwichtige belangenweging voorschrijft van alle bij de onderneming 
betrokken stakeholders.  

 
4. Eenmalige uitkering 
Het voorstel van ING om een eenmalige uitkering van € 500,- toe te kennen, die voor de lagere 
salarisschalen tot € 2.000,- euro kan oplopen, lijkt in eerste instantie aantrekkelijk.  
De Unie wijst erop dat ING voorstelt deze uitkering nog in 2022 toe te kennen. We 
onderhandelen over de cao 2023. Het is prettig te vernemen dat ING zich realiseert dat de cao 
2021-2022 verbeterd moet worden met een éénmalige uitkering. De Unie staat hier positief 
tegenover, de gestegen energiekosten zijn voor veel werkgevers aanleiding om een extra 
loonsverhoging of eenmalige uitkering toe te kennen. Deze geste zien we in het licht van de 
huidige gestegen energiekosten in 2022 en daarom niet als onderdeel van de nieuwe cao. Het is 
De Unie niet duidelijk waarom ING alleen een compensatie zou willen betalen voor gestegen 
energiekosten als er een nieuwe cao 2023 tot stand is gekomen. 
De financiële waarde van een éénmalige uitkering is overigens beperkt. Een eenmalige uitkering 
is natuurlijk juist nu belangrijk voor medewerkers die te maken hebben met sterk gestegen 
kosten. Maar van een structurele salarisverhoging heb je elk jaar profijt. De Unie laat hieronder 
het verschil zien tussen een structurele salarisverhoging van slechts 5%, in plaats van de door ING 
voorgestelde 2%, en het effect van een eenmalige uitkering van € 2.000,-. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
5. Thuiswerkvergoeding 

De Unie heeft ook gevraagd om een thuiswerkvergoeding. Wij wijzen erop dat het advies van 
het Nibud inmiddels verhoogd is tot € 3,- netto per thuisgewerkte dag. 
Daarnaast wil De Unie afspraken maken over uitbetaling van een internetvergoeding van € 
40,- netto per maand. Ook hebben wij aandacht gevraagd voor de reiskostenvergoeding. De 
reiskosten woon-werkverkeer zijn gestegen, o.a. door hogere benzineprijzen maar ook door 
de verplaatsing van werkzaamheden. De reiskostenvergoeding heeft hiermee geen gelijke 
tred gehouden. 
Ook de leaserijders worden door ING op hogere kosten gedreven door het beleid van ING, 
een verbetering van de leaseregeling zou passend zijn.  
 

6. Salarisverhoging bij horizontale stap 
De Unie vindt het een goed idee om medewerkers die een horizontale stap maken hiervoor 
te belonen. Wij zouden overigens de voorkeur geven aan een vaste verhoging van 6%. 
 

7. Promotiestap verhogen tot maximaal 12% 
De Unie vindt het een goed idee om de salarisverhoging bij promotie te verruimen van nu 
maximaal 5,5% naar maximaal 12%. 

 
 
Conclusie De Unie 

ING biedt naast de structurele salarisverhoging van 2% een eenmalige uitkering en een verruiming 

van de mogelijkheid om medewerkers een individuele salarisverhoging binnen de schaal toe te 

kennen als de medewerker zich horizontaal of verticaal ontwikkeld. Voor De Unie is dit niet een 

reden om een aanpassing te doen in ons initiële voorstel de salarissen te verhoging met de 

prijscompensatie plus 1%.  

 


