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Maandag 25 juni 2018 is een onderhandelingsresultaat bereikt over de Cao voor de 

Zorgverzekeraars 2018-2019. 

 

Het akkoord is gesloten tussen FNV, De Unie en CNV Vakmensen enerzijds en 

Zorgverzekeraars Nederland anderzijds.  

De betrokken partijen leggen het resultaat voor aan hun leden. De uitkomst van de 

ledenraadpleging zal op 13 juli 2018 bekend worden. 

 

1. Beloning en looptijd 

De cao is aangegaan voor een periode van 12 maanden: 1 juli 2018 tot 1 juli 2019. 

  

De op 30 juni 2018 geldende salarissen en salarisschalen worden per 1 juli 2018 

structureel verhoogd met 2 %.  

 

2. Voorlichting en bewustwording pensioen 

Binnen het Sectorfonds voor de Zorgverzekeraars wordt een project 

pensioenvoorlichting gestart. Aanleiding voor de voorlichting is de oplopende AOW-

leeftijd. Deze zorgt ervoor dat medewerkers langer doorwerken.  

 

Er zal met name aandacht worden besteed aan deeltijdpensioen en aan de 

mogelijkheden om het pensioen eerder in te laten gaan. Deeltijdpensioen kan 

helpen om de overgang van het werkzame leven naar pensioen te vergemakkelijken. 

 

Daarnaast zal de voorlichting worden gericht op het eerder laten ingaan van het 

pensioen. De SBZ-regeling kent inmiddels een pensioenleeftijd van 68 jaar. 

Medewerkers  die de komende jaren met pensioen gaan hebben vaak langere tijd 

pensioen opgebouwd op 62,65 en 67 jaar en daarmee mogelijk ruimte om pensioen 

te vervroegen. Voorlichting kan bijdragen aan het maken van weloverwogen keuzes 

door medewerkers. 
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In het project wordt de samenwerking gezocht met SBZ. 

 

3. Mantelzorg 

De bepaling met betrekking tot mantelzorg (hoofdstuk 3 artikel 12) wordt 

aangepast. De eis dat een medewerker tenminste één jaar in dienst moet zijn 

voordat mantelzorgverlof kan worden aangevraagd, komt te vervallen. Ook de 

bepaling, dat het verlof gedurende maximaal een periode van 6 maanden kan 

worden opgenomen, komt te vervallen. 

 

4. Recht op loon bij vakantie en ziekte 

Vakorganisaties hebben verzocht om na te gaan hoe om wordt gegaan met de 

uitspraak van 15 september 2011 (Williams/British Airways) met betrekking tot het 

opnemen van onregelmatigheidstoeslag in het loonbegrip bij vakantie en ziekte. 

 

Werkgevers hebben ingestemd met een onderzoek dat binnen het Sectorfonds 

wordt uitgevoerd. Het onderzoek wordt uiterlijk afgerond per 30 juni 2019. 

Gedurende de looptijd van het onderzoek wordt de verjaring gestuit. 

 


