
Concept voorstellenbrief 
 
Looptijd 
In de voorstellenbrief gaat De Unie uit van een cao met een looptijd van 1 jaar. Een langere looptijd is 
bespreekbaar.  
 
Salarissen 
De Unie stelt voor de salarissen structureel te verhogen met 2,5%. Ons uitgangspunt is dat de 
salarisverhoging ingaat bij de start van de cao. 
De leden van De Unie houden er rekening mee dat de covid-19 pandemie in de toekomst ook voor de 
financiële sector nadelige gevolgen zal kunnen hebben. Op dit moment zien wij echter nog maar zeer 
beperkt de negatieve invloed op het bedrijfsresultaat. Om deze reden vinden voor het jaar 2021 een 
structurele salarisverhoging van 2,5% realistisch. 
 
De individuele salarisverhoging wordt jaarlijks, voor medewerkers die het maximum van hun 
salarisschaal nog niet hebben bereikt of overschreden, vastgesteld op basis van de beoordeling over 
het afgelopen jaar. 
De Unie wil dat medewerkers die feitelijk vakvolwassen zijn, sneller naar het schaalmaximum kunnen 
groeien. 
Wij stellen daarom voor om de jeugdschalen te af te schaffen.  
Wij stellen voor om de individuele salarisverhoging vast te stellen op 2% van het schaalmaximum, 
tenzij de leidinggevende van mening is dat een afwijkend percentage gerechtvaardigd is. 
 
Overwerkvergoeding 
AZL-cao kent een overwerkvergoeding toe aan medewerkers die worden betaald in functieschaal 14 
en lager. Er wordt geen onderbouwing gegeven voor het onderscheid tussen salarisschalen waarin 
wel en die waarin geen overwerkvergoeding wordt betaald. De Unie kan zich ook voorstellen om de 
grens boven functieschaal 16 te leggen, of om de aard van de functie in de overweging mee te 
nemen. 
 
Thuiswerken 
De afgelopen maanden hebben veel medewerkers van AZL thuis gewerkt. Inmiddels is de algemene 
verwachting dat medewerkers structureel een deel van hun werkzaamheden van huis uit zullen blijven 
doen. De Unie wil daarom in de cao waarborgen opnemen dat medewerkers thuis verantwoord 
kunnen werken.  
Wij stellen voor in de cao vast te leggen dat werkgever zorgdraagt. Werkgever en werknemers hebben 
een gemeenschappelijk belang om de facilitering van de thuiswerkkantoren arbotechnisch, 
ergonomisch en financieel op een goed niveau te brengen.  
 
Duurzame inzetbaarheid 
Duurzame inzetbaarheid is belangrijk bij AZL.  
De Unie stelt voor te evalueren wat de effecten zijn van het duurzaam inzetbaarheidsbeleid zoals dat 
de afgelopen jaren is gevoerd. Tevens willen wij concrete doelen afspreken die met het duurzaam 
inzetbaarheidsbeleid moeten worden bereikt. 
 
Levensfasebeleid 
Vaderschapsverlof 
Bij de geboorte van een kind heeft de vader wettelijk recht op vijf weken (vijfmaal de normale 
arbeidsduur per week) betaald aanvullend geboorteverlof. Het verlof moet worden opgenomen in de 
eerste zes maanden na de geboorte. De wettelijke vergoeding (betaald door het UWV) bedraagt 70% 
van je maandsalaris met een maximum van 70% van het maximum dagloon. De Unie wil in de cao 
opnemen dat AZL deze uitkering aanvult tot het niveau van je huidige inkomen. Deze regeling sluit 
aan op het kraamverlof dat al in de cao is opgenomen, dit kraamverlof is wettelijk uitgebreid tot een 
week. 
 
 
 
 
 



De Unie vindt het belangrijk dat gezinnen ook op latere momenten worden ondersteund. Wij willen 
samen met AZL onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is om medewerkers met studerende 
kinderen een financieel bijdrage van werkgever kunnen ontvangen.  
Studeren is steeds minder vanzelfsprekend. De kosten hiervoor liggen meer dan voorheen 
bij de studenten en hun ouders. De Unie vindt het belangrijk dat de werknemer van de toekomst niet 
begint met een berg aan schulden. 
 
Vertrouwenspersoon 
De Unie stelt voor om de rol en positie van de vertrouwenspersoon in de cao te borgen. De toegang 
tot een onafhankelijke vertrouwenspersoon kan in omstandigheden belangrijk zijn voor medewerkers. 
 
Positie vakorganisaties 
De Unie stelt voor dat AZL in 2021 de leden van vakorganisatie een bijdrage betaalt van 75% van de 
contributie van hun vakorganisatie.  
 
De Unie stelt voor de overeengekomen werkgeversbijdrage in het werk van vakorganisaties te 
bespreken. 
 
Aanvullende voorstellen 
De Unie behoudt zich het recht voor om gedurende het overleg aanvullende voorstellen in te dienen. 

 
 
 


