
Geachte leden van de WVB 
 
Zoals afgesproken in ons overleg van maandag 29 november 2021 hebben vakorganisaties een 
gezamenlijke reactie voorbereid. In deze reactie gaan wij puntsgewijs in op uw voorstellenbrief. 
 
Looptijd en loonontwikkeling 
U stelt een looptijd van 2 jaar voor. Wij kunnen hiermee instemmen mits de salarisverhoging in het 

tweede jaar wordt vastgesteld op basis van de automatische prijsindexatie. Voor het eerste jaar 

handhaven wij onze respectievelijke loonvragen. 

Plaats- en tijdbewust werken 
U stelt voor kaderafspraken te maken om het overleg op bedrijfsniveau over dit onderwerp te 
ondersteunen. Een deel van de afspraken die in dit kader gemaakt moeten worden lenen zich voor 
een kaderafspraak. Wel willen wij het minimumniveau van de financiële vergoeding voor 
thuiswerken in de cao opnemen. Wij gaan uit van € 2,00 per thuisgewerkte dag en een 
internetvergoeding van € 40,00 per maand.  
Tevens wijzen wij erop dat er banken zijn die in het jaar 2021 geen thuiswerkvergoeding hebben 
toegekend. Wij zouden voor deze bedrijven willen opnemen dat de financiële vergoeding met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 moet worden betaald. 
 
Vitaliteit 
Onder het hoofdstuk Vitaliteit missen wij de onderwerpen RVU en Verlofsparen. Voor de 
vakorganisaties zijn dit belangrijke pijlers voor een volgende cao. 
Vitaliteitsplannen 
In het gesprek over de vitaliteitsplannen heeft u ons toegezegd de door u uitgevoerde inventarisatie 
aan ons toe te zenden. Wij reageren graag aan de hand van deze informatie. 
Vitaliteitsverlof 
Wij zijn akkoord met uw voorstel de regeling te verruimen. 
Werk- en privébalans in relatie tot mantelzorg 
Wij zijn akkoord met uw voorstel voor een paritair onderzoek. 
 
Beoordeling en ontwikkeling  
Graag ontvangen wij een concreet tekstvoorstel. 
 
Flexibel werk & overwerk 
Uw voorstel de maaltijdvergoeding te schrappen bespreken wij eerst met onze leden. In de 
voorbereiding van de cao-onderhandelingen hebben wij dit onderwerp niet aan de orde gehad. 
 
Vakantie en overige verlofregelingen 
Vakantie-uren 
U stelt voor om een extra vakantiedag toe te kennen en afspraken te maken over de afbouw van 
verlofstuwmeren.  
De extra vakantiedag zouden wij graag met u afspreken, de afbouw van de verlofstuwmeren is ons 
inziens niet nodig indien de betreffende medewerkers de optie krijgen deze dagen in te brengen in 
een verlofspaarregeling. 
Kopen van verlof 
Wij zien geen redenen beperkingen aan te brengen in de mogelijkheid om verlof te kopen. 
Geboorteverlof na de bevalling van de partner 
Wij kunnen instemmen met dit voorstel. 
Ouderschapsverlof 
U stelt voor om aan te sluiten bij de wettelijke regeling.  
Wij willen vasthouden aan de voorstellen in onze voorstellenbrieven. 



Voorzieningen 
Arbeidsongeschiktheid  
Wij ontvangen graag de toegezegde analyse en een concreet tekstvoorstel. 
Pensioen 
U zou nog terugkomen op de formulering in de laatste zin van uw pensioenvoorstel. Wij wachten uw 
reactie af. 
 
Werkgelegenheidsontwikkelingen 
Verhouding vast-flex 
Het merendeel van de cao’s in de financiële sector hebben de uitgangspunten van de Werkcode 
opgenomen. Indien wij dit kunnen overeenkomen (zie bijlage) zijn wij akkoord met uw voorstel 
onder verhouding vast-flex. 
Diversiteit en inclusie 
Wij worden graag op de hoogte gehouden. 
Participatiewet 
Wij zijn akkoord met uw voorstel waarbij wij er vanuit gaan dat uw voorstel inhoudt dat elke 
werkgever een certificaat per jaar aanschaft. 
Financiering derde WW-jaar 
Wij kunnen mededelen dat ook vakorganisaties voornemens zijn deel te nemen aan de opvolgende 
cao. 
 
Reorganisatie 
Outplacement en carrièreswitch 
Wij zijn in principe positief over uw voorstel de sociaal plan tekst te verruimen, wij willen deze 
discussie graag voeren aan de hand van een concreet tekstvoorstel. 
Wij zijn akkoord met het uitvoeren van een paritaire studie naar de optie van de carrièreswitch. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Klazina Tulner CNVvakmensen 
Duygu Akcay FNV finance 
Inge de Vries De Unie 


