
 

Voorstellenbrief De Unie 

Ten behoeve van de onderhandelingen Cao Verzekeringsbedrijven 2021 

De Unie heeft bij het ontwikkelingen van deze voorstellenbrief vooral gekeken naar de resultaten van 

de werkgroepen die wij bij de cao-onderhandelingen eerder hebben ingesteld. Daarnaast vinden wij 

het belangrijk om een goede salarisverhoging overeen te komen. 

Looptijd en salarisverhoging 
De Unie stelt voor de salarissen en salarisschalen structureel te verhogen met 3% per 1 januari 2021. 
Wij gaan uit van een looptijd van 1 jaar, van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Een 
langere looptijd lijkt ons nu niet belangrijk omdat de economische ontwikkelingen nu niet goed 
voorspelbaar zijn.  
 
Pensioen 
De Unie constateert dat het problematisch is om goede afspraken te maken over pensioenen. Om te 
beginnen is er geen draagvlak onder de leden om weer verslechteringen te accepteren. Bovendien is 
de uitwerking van het pensioenakkoord niet afgerond, waardoor het onduidelijk is welke 
maatregelen aansluiten bij een toekomstbestendige ontwikkeling van de pensioenregeling. 
Anderzijds heeft De Unie in de paritaire werkgroep Pensioen moeten constateren dat de lage rente 
wederom tot grote premiestijgingen zullen leiden indien een pensioenregeling voor 1 januari 2021 
moet worden overgesloten. De kosten van de middelloonregeling zullen in dat specifieke geval fors 
stijgen. De Unie wil daarom wel nadenken over een beperkte tijdelijke aanpassing om te voorkomen 
dat bedrijven uit hoofde van kostenstijgingen, besluiten tot een IDC-regeling, waar doorgaans ook 
geen draagvlak is bij de werknemers. De Unie stelt voor in de cao overeen te komen dat werkgever 
en ondernemingsraad overeen kunnen komen dat een passende opbouwkorting afgesproken kan 
worden indien de rente lager is dan 1 %. De looptijd van deze opbouwkorting is maximaal 1 jaar. De 
ondernemingsraad is verplicht om hierover een achterbanraadpleging te houden voordat zij 
instemmen met de tijdelijke opbouwkorting. 
 
Duurzame inzetbaarheid 
De Unie heeft de afgelopen jaren veel bijgedragen aan het verbeteren van de duurzame 
inzetbaarheid van werknemers in de sector. Wij realiseren ons dat deze inzet onverminderd 
noodzakelijk is. De Unie wil om deze reden een structureel fonds inrichten zodat deze inspanningen 
voor de toekomst mogelijk blijven. Daarnaast wil De Unie beter onder de aandacht gaan brengen wat 
we met de cao al gerealiseerd hebben. 
De Unie streeft naar een structureel fonds voor opleiding en ontwikkeling. 
De Unie vindt het belangrijk dat we best practices communiceren met de sector. 
 
Tijd- en plaats-onafhankelijk werken 
De Unie stelt voor om werknemers die een deel van hun werktijd van huis uit moeten werken, 
hiervoor een vergoeding te verstrekken. Tevens heeft deze werknemer recht op vergoeding van de 
inrichting van zijn thuiswerkplek. Deze regeling wordt per bedrijf uitgewerkt waarbij de 
ondernemingsraad instemmingsrecht heeft. 
 
Flexwerk 
De Unie stelt zich op het standpunt dat een gelijke beloning van medewerkers met een vast contract 
en medewerkers in flexibele arbeidsrelaties gezond is voor de organisatie. We willen het 
uitgangspunt dat medewerkers met een flexcontract ook recht hebben op de uitkering van de 13de 
maand, in de cao borgen.  
 



Werkdrukmonitor 
De Unie stelt voor om in de cao op te nemen dat jaarlijks de werkdruk wordt gemeten met de voor 
de sector ontwikkelde werkdrukmonitor. 
 
Werkgroep functiegebouw 
In de cao is afgesproken om de functiebeschrijvingen en het functiegebouw te actualiseren. Deze 
werkgroep is echter, als gevolg van de lockdown-maatregelen niet van start gegaan. De Unie stelt 
voor de afspraak te herbevestigen in de cao. 
 
Aanvullende voorstellen 
Wij willen graag de optie openhouden dat tijdens de cao-onderhandelingen ontwikkelingen zich 
voordoen die het noodzakelijk maken om aanvullende voorstellen te doen. 
 
Met vriendelijke groet, 
De Unie 
 
Inge de Vries 
Belangenbehartiger 


