
 

  

  
 
 

 

 
 

 

 

 

Betreft  

Voorstellenbrief nieuwe Cao Verzekeringsbedrijf  
 

Geachte heer Van Hees, mevrouw Westerink en de heer Geurts, 

 

In onze onderhandelingen voor de cao 2021 hadden wij te maken met het sluiten van een Cao voor 

het Verzekeringsbedrijf in een plotseling onzekere tijd door de corona-pandemie. We kregen te 

maken met allerlei maatregelen, waarvan de consequenties niet duidelijk waren. Na constructief 

overleg zijn wij echter opnieuw in staat geweest voor het jaar 2021 een moderne cao met elkaar af 

te sluiten. Een cao die ondanks de situatie zoveel mogelijk recht deed aan medewerkers en 

werkgevers in de branche.  

 

Vanwege de onzekere omstandigheden hebben we een looptijd van één jaar afgesproken, in de 

hoop dat we in de volgende onderhandelingen in zekerder vaarwater zouden zitten. Ondanks dat 

we inmiddels ruim één jaar verder zijn, is het water nog niet volledig gekalmeerd. De 

steunmaatregelingen worden langzaam afgebouwd en de daadwerkelijke effecten op de 

Nederlandse economie en samenleving zullen steeds zichtbaarder worden. Daarnaast heeft het ook 

effect gehad op onze medewerkers, werkgevers en onszelf als cao-partijen. Wij realiseren ons dat 

we leven in een sterk veranderende wereld en wij daar mee om moeten (leren) gaan. 

 

Het is daarom van belang dat zowel medewerkers als werkgevers binnen de arbeidsrelatie aandacht 

blijven schenken aan ontwikkeling, vitaliteit en gezondheid. Het onderlinge gesprek tussen 

leidinggevende en medewerker lijkt belangrijker dan ooit, nu op afstand werken de sector kenmerkt  

en naar verwachting in verschillende vormen en (werk)tijden zal blijven. 

 

Net als in de vorige onderhandelingen is het voor ons van belang om hier met elkaar goed op te 

blijven inzetten en medewerkers aan het roer te krijgen en te houden. De afspraken die wij hierover 

in de voorgaande cao’s hebben gemaakt bleken immers meer dan nodig. Ze bieden medewerkers 

en werkgevers in onze branche goede houvast. Wij zijn dan ook erg tevreden dat wij met elkaar op 

constructieve wijze deze afspraken hebben gemaakt. Maar ook onze complimenten voor alle 

medewerkers en werkgevers in de branche voor hun hun inzet, werk en aanpassingsvermogen in  
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het afgelopen jaar.   

 

De afspraken die wij de afgelopen jaren met elkaar hebben gemaakt waren niet alleen nodig, maar 

ook omvangrijk. Met het oog hierop, de huidige situatie met betrekking tot corona en de aandacht 

die dit heeft gevergd bij medewerkers en werkgevers, past ons inziens ‘het maken van een pas op 

de plaats’. Het lijkt ons voor de komende cao-periode van belang alle nieuwe regelingen in de cao 

te laten bezinken bij werkgevers en medewerkers, zodat zij deze effectief gebruiken. Daarnaast is 

het belangrijk voor de komende periode de werkafspraken op te volgen die in het laatste 

onderhandelingsresultaat zijn gemaakt, zoals de (evaluatie van de) RVU-regeling, de Werkcode en 

de paritaire werkgelegenheidsgelden. De looptijd van een nieuwe cao en eventuele loonsverhoging 

moeten daarbij aansluiten. Met dat in ogenschouw willen wij in ieder geval de volgende thema’s 

bespreken in het kader van een nieuwe Cao voor het Verzekeringsbedrijf:  

 

1. Pensioen 

Er wordt een werkgroep pensioen ingesteld waarbij de hoofdvraag van de werkgroep is ‘Wat 

betekent het Pensioenakkoord voor onze cao?’. Hierbij wordt stilgestaan bij de inhoud van het 

Pensioenakkoord en welke besluiten er op cao-niveau genomen moeten worden in relatie tot  

het Pensioenakkoord. Ondanks dat de invoering van het pensioenakkoord met één jaar is 

uitgesteld, is het relevant tijdig invulling te geven aan de pensioenwerkgroep. Wij vinden het van 

belang deze werkgroep een heldere opdracht mee te geven en zien dat communicatie over de 

tijdslijnen een belangrijk onderdeel van de opdracht is. Hierover gaan we graag met u in 

gesprek. 

 

2. Duurzame inzetbaarheid 

Duurzame inzetbaarheid is en blijft een belangrijk thema, zoals ook volgt uit onze gezamenlijke 

Sociale Agenda. In de vorige onderhandelingen zijn we overeengekomen dat het DI-budget 

structureel in de cao wordt opgenomen, dat er eenmaal in de drie jaar een loopbaanscan kan 

worden afgenomen en ook kwam er de vitaliteitsregeling waarbij medewerkers de tijd en ruimte 

krijgen om aan hun vitaliteit te werken. Daarnaast vinden wij het belangrijk medewerkers te 

(blijven) stimuleren om, naast hun vitaliteit, ook te werken aan hun ontwikkeling. Binnen hun 

eigen werk en organisatie, maar wanneer er redenen toe zijn ook buiten de organisatie of buiten 

de financiële sector. In het Onderhandelingsresultaat van de cao 2021 zijn we dan ook met 

elkaar overeengekomen dat per de eerstvolgende cao de carrièreswitchregeling wordt 

opgenomen. Wij zijn van mening dat deze afspraken een mooie uitwerking zijn van waar wij als 

sociale partners voor staan in het kader van duurzame inzetbaarheid. 

 

RVU 

Voor medewerkers in onze branche die zich geconfronteerd zien met een latere pensioenleeftijd 

en die eerder dan de AOW ingaat met pensioen willen gaan, hebben wij in de cao 2021 met 

elkaar afgesproken dat zij gebruik kunnen maken van de wettelijke Regeling Vervroegd 

Uittreden, met in de cao opgenomen aanvullingen. Zoals afgesproken vinden wij het belangrijk 

dat deze regeling gebruikt wordt voor het beoogde doel. Wordt hij gebruikt door de eerder 

omschreven medewerkers, zijn de kosten acceptabel en is hij voor medewerkers én werkgevers 

praktisch werkbaar? Wij gaan graag met u in overleg hierover, aan de hand van de uitkomsten 

van het onderzoek dat de Taskforce SIB voor ons heeft voorbereid.   

 

3. Werkgelegenheidsgelden  

De Taskforce SIB is ook gevraagd uiterlijk in september ons van nadere voorstellen te voorzien 

over de werkgelegenheidsgelden, waarmee paritaire producten en diensten in de sector worden 

gefinancierd. Wij vinden de paritaire producten en diensten die hieruit worden gefinancierd 

waardevol voor de sector. Het is en blijft daarom van belang de sector goed geïnformeerd 

https://www.verzekeraars.nl/media/5769/vvv-socialeagenda-19-21-opmaak-def.pdf
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houden over deze producten en diensten, zodat we dergelijke initiatieven ook in de toekomst 

kunnen blijven ontplooien. Daarbij is het van belang om van tevoren goed te beoordelen welke 

zaken er opgepakt kunnen en moeten worden en welke kosten daarmee gemoeid gaan.  

 

4. Werkcode en flexwerk 

We hebben met elkaar afgesproken halverwege 2021 een evaluatie te houden en aan de hand 

van deze evaluatie een prioritering aan te brengen in de verdere uitwerking van de Werkcode. 

Vorig jaar is een eerste stap gezet door het opnemen van de vergewisplicht in de volgende cao. 

Het lijkt ons goed bij deze uitwerking en prioritering in de komende drie jaar steeds goed te 

kijken welke stappen we kunnen zetten aan de hand van de waarden in de Werkcode en hoe 

deze helpen en bijdragen hieraan. Het ambitieniveau ligt immers hoog en de ervaring leert dat 

we onze ambitieuze afspraken niet altijd kunnen waarmaken.    

 

5. Leerrekening  

De Tasforce SIB doet eveneens een studie naar de leerrekening en wij nemen de uitkomsten 

van de studie mee in onze vervolggesprekken hierover. 

 

6. Cao-tekst 

Dispensatiebepaling  

Zoals al eerder ter sprake is gekomen in onze overleggen, is het nodig de cao-bepaling over 

de dispensatieregeling (artikel 5.1.6) aan te passen, om hem algemeen verbindend te krijgen 

zodat hij kan worden toegepast op gebonden en niet-gebonden werkgevers en medewerkers. 

Wij stellen hierbij voor om in lijn met het verleden een algemene dispensatiebepaling op te 

nemen, conform het voorbeeld 1 van het Ministerie SZW:  

 

“Cao-partijen zullen bij een ontheffingsverzoek in ieder geval de navolgende punten toetsen:  

– De redenen waarom ontheffing wordt gevraagd dienen voldoende gegrond te zijn;  

– De arbeidsvoorwaarden voor de werknemers dienen voldoende gewaarborgd te zijn;  

– De door de werkgever voorgestelde arbeidsvoorwaardenregeling(en) mag (mogen) niet in 

strijd zijn met wettelijke bepalingen.”   

 

       Opvolgende arbeidsovereenkomsten 

Werkgevers willen al een aantal jaren aansluiten bij de wettelijke regeling ten aanzien van 

opvolgende arbeidsovereenkomsten. Bijkomend punt is dat artikel 2.1.2 niet algemeen 

verbindend kan worden verklaard, omdat er van de wet wordt afgeweken. Wij stellen dan ook 

voor om in dit cao-artikel de wet te volgen en een verwijzing te maken naar de wet of het 

wetsartikel (7:688a BW), omdat wij het wenselijk vinden ook deze bepaling algemeen 

verbindend verklaard te krijgen. 

  

7. 3e WW-jaar  

De PAWW-regeling loopt najaar 2022 af en de Cao PAWW dient desgewenst vóór 1 januari a.s. 

te worden opgezegd. Graag gaan we met u in gesprek over deze regeling, om deze met elkaar 

te evalueren. Heeft deze regeling voor de medewerkers in onze branche voldoende 

toegevoegde waarde?  
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Op 13 september a.s. gaan wij graag met u in gesprek over het vormgeven van een nieuwe cao, 

zoals wij dat de voorgaande jaren steeds op constructieve wijze met elkaar hebben gedaan. Wij 

bespreken dan graag de voornoemde thema’s met u, alsook de thema’s die u aandraagt.  

 

Het spreekt voor zich dat wij ons het recht voorbehouden om tijdens de gesprekken met gewijzigde 

of aanvullende voorstellen te komen. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de onderhandelingsdelegatie werkgevers, 

 

Arnest Deurloo  
Voorzitter 
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