
 

1 

 

Eindbod Cao voor het Verzekeringsbedrijf Binnendienst en Buitendienst 2014  

 

 

Woensdag 29 januari 2014 heeft de onderhandelingsdelegatie van de werkgeversorganisatie 

van het Verbond van Verzekeraars een eindbod gedaan voor de Cao voor het 

Verzekeringsbedrijf 2014 aan FNV Bondgenoten, de Unie en de CNV Dienstenbond. De 

betrokken partijen leggen dit eindbod voor aan hun leden. 

 

 

Looptijd  

De contractsperiode loopt van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014. 

 

 

Salaris 

 De op 31 maart 2014 geldende salarissen en salarisschalen worden per 1 april 2014 

structureel verhoogd met 0,75 %. 

 Daarnaast ontvangen werknemers die op 1 april 2014 in dienst zijn per die datum een 

eenmalige uitkering van 0,5% van het op 31 maart 2014 voor hen geldende vaste 

jaarsalaris.  

 

 

Eenmalig individueel opleidingsbudget 

Gedurende de looptijd van deze cao kan de werknemer in 2014 wederom eenmalig gebruik 

maken van een opleidingsbudget ter waarde van €500,- waarmee de werknemer op 

duurzame inzetbaarheid gerichte trainingen en ontwikkeltrajecten kan financieren. Dit budget 

wordt niet in geld uitgekeerd en vervalt indien en voor zover werknemer binnen de 

vastgestelde periode geen gebruik heeft gemaakt van het budget. De startdatum van de 

gekozen training of het ontwikkeltraject moet liggen voor 31 december 2014.  

 

 

Opdracht werkgroep pensioen 

Aan de paritaire werkgroep pensioen wordt de opdracht gegeven om te bezien welke 

maatregelen mogelijk zijn om rekening houdend met de veranderende wetgeving per 1 

januari 2015 te komen tot een betaalbare en toekomstbestendige pensioenregeling. De 

werkgroep zal gevraagd worden vóór de zomer hierover te rapporteren aan cao-partijen.  

 

 

Studie arbeidstijden en toeslagen 

Er wordt een opdracht gegeven aan een paritaire werkgroep die in 2014 over de volle 

breedte van het onderwerp arbeidstijden en toeslagen zal adviseren aan cao partijen.  

 

 

Mantelzorg 

Het Verbond van Verzekeraars zal na overleg met vakorganisaties in een circulaire aan de 

leden van het Verbond extra aandacht geven aan het belang van mantelzorg en de cao-

regelingen daaromtrent.  
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Projecten 

Over de lopende projecten ‘Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid’ en het 

werkervaringsproject voor Wajong’ers worden nadere afspraken gemaakt in het 

kwartaaloverleg. 

 

 

Overige 

- In het Verbondsperiodiek “Verzekerd!” zal een interview worden opgenomen over het   

maatschappelijk belang van vakorganisaties.  

- Enkele redactionele aanpassingen, die reeds in het kwartaaloverleg waren besproken, 

worden doorgevoerd.  

 

 

 

Den Haag, 29 januari 2014 
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