Aan: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving
Postbus 90801
2509 LV ‘s-Gravenhage

Van: Stichting PAWW
Postbus 1219
3800 BE AMERSFOORT
Betreft: Indiening Verzoek tot TTW van AVV cao 3957 - Private aanvulling WW en WGA
sector Dienstverlening – niet (semi) publiek domein, sector 4.01.

Datum: 15 februari 2019
Geachte heer/mevrouw,
De Stichting PAWW wenst een tussentijdse wijziging van de bovengenoemde CAO door te
voeren en verzoekt u om de aangevulde representativiteitsgegevens voor het AVV-verzoek
in behandeling te nemen.
De aanvullingen op de representativiteitsgegevens zijn gedaan naar aanleiding van
toetreding van vijf nieuwe individuele werkgevers. De nieuwe toegetreden partijen bij de
cao zijn:
Individuele werkgevers:
- Welten Holding B.V.;
- Welten Detachering B.V.;
- Dukers & Baelemans Opleiding en Advies B.V.;
- Examen Instituut Financiële Dienstverlening (EIFD) B.V.;
- Stichting Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandsverzekering.
Voor wat betreft de werkgever- en werknemersorganisaties delen wij u mede dat deze gelijk
zijn gebleven.
Als gevolg van de bovengenoemde uitbreiding zijn er wijzigingen opgetreden in de bijlagen 2
t/m 4 van de CAO.
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Het aantal werknemers dat onder de verzamel-cao valt bedraagt 113.666. De geschatte
loonkosten die hieruit voortvloeien bedragen circa 4 miljard Euro.
Stichting PAWW verantwoordt haar inkomsten en bestedingen in haar jaarverslag. Gelet op
de aard van het fonds zal zij in haar incasso administratie scheiden in direct aan het fonds
gebonden (georganiseerde) werkgevers en niet of anders georganiseerde werkgevers,
wanneer er een AVV-loze periode zou kunnen ontstaan.
De verzamel-cao heeft een looptijd van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2022.
AVV wordt gevraagd voor het tijdvak vanaf AVV besluit tot 1 oktober 2022 en geldend voor
alle paragrafen in de verzamel-cao, behoudens de in de cao gerenvooieerde passages uit de
cao-tekst.
Met vriendelijke groet,
Drs. A.G.M. Bierling
Bijlagen:
Digitale versie gerenvooieerde cao 3957 - Private aanvulling WW en WGA sector
Dienstverlening – niet (semi) publiek domein, sector 4.01.

Representativiteitsgegevens voor de sector 4_no_01 (Kwantitatief en kwalitatief).
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Bijlage 2: werkingssfeer, begripsbepaling werkgever (individuele rechtspersoon)
Individuele werkgevers
Begripsbepaling individuele rechtspersoon/werkgever
1. Aegon Nederland N.V.
Aegon Nederland N.V., statutair gevestigd te Den Haag,
ingeschreven onder KvK nummer 27111251
2. De Volksbank N.V.
De naamloze vennootschap De Volksbank N.V., statutair
gevestigd te Utrecht, ingeschreven onder KvK nummer
16062338.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
3. Coöperatieve VGZ
VGZ Organisatie B.V., statutair gevestigd te Arnhem,
ingeschreven onder KvK nummer 11057806
4. ING Bank Personeel B.V.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ING Bank Personeel B.V., statutair gevestigd te Amsterdam,
ingeschreven onder KvK nummer 27193847.
5. Achmea Interne Diensten N.V.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Achmea Interne Diensten N.V., statutair gevestigd te
Apeldoorn, ingeschreven onder KvK nummer 30124927.
6. De Coöperatieve Rabobank U.A De coöperatie Coöperatieve Rabobank U.A., gevestigd te
Utrecht, ingeschreven onder KvK nummer 30046259.
Hieronder zijn tevens begrepen de lokale banken.
7. Obvion N.V.
De naamloze vennootschap Obvion N.V., gevestigd te
Eindhoven, ingeschreven onder KvK nummer 14054733.
8. Vivat N.V.
De naamloze vennootschap Vivat N.V., statutair gevestigd
te Utrecht, ingeschreven onder KvK nummer 30099450.
9. AZL N.V.
De naamloze vennootschap AZL N.V., statutair gevestigd te
Heerlen, ingeschreven onder KvK nummer 14047914.
10. ABN AMRO Bank N.V.
De naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V. , statutair
gevestigd te Amsterdam, ingeschreven onder KvK-nummer
34334259.
11. ABN AMRO ARBO Services B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ABN AMRO ARBO Services B.V., statutair gevestigd te
Amsterdam, ingeschreven onder KvK-nummer 34191487.

12. ABN AMRO Commercial
Finance Holding B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ABN AMRO Commercial Finance Holding B.V., statutair
gevestigd te Amsterdam, ingeschreven onder KvK-nummer
24263820.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NN Insurance Personeel B.V., statutair gevestigd te Den
Haag, ingeschreven onder KvK nummer 27193814.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NN IP Personeel B.V., statutair gevestigd te Den Haag,
ingeschreven onder KvK nummer 27193816.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Delta Lloyd Services B.V., statutair gevestigd te Den Haag,
ingeschreven onder KvK nummer 27193816.
De naamloze vennootschap PGGM N.V., statutair gevestigd
te Zeist ingeschreven onder KvK nummer 30228472.

13. NN Insurance Personeel B.V.
14. NN IP Personeel B.V.
15. Delta Lloyd Services B.V.
16. PGGM N.V.
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17. Zorgverzekeraars Nederland
(als werkgever)

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Zorgverzekeraars Nederland, statutair gevestigd te Zeist
ingeschreven onder KvK nummer 40482918.

18. Stater N.V.

De naamloze vennootschap Stater N.V., statutair gevestigd
te Amersfoort ingeschreven onder KvK nummer 32073618.

19. Stater XXL B.V.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Stater XXL B.V., statutair gevestigd te Amersfoort,
ingeschreven onder KvK nummer 32102361.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sitech Services B.V., statutair gevestigd te Geleen,
ingeschreven onder KvK nummer 14105702.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SPF Beheer B.V., statutair gevestigd te Utrecht,
ingeschreven onder KvK nummer 14105702.
De Stichting Spoorwegpensioenfonds, statutair gevestigd te
Utrecht, ingeschreven onder KvK nummer 41186005.

20. Sitech Services B.V.
21. SPF Beheer B.V.
22. Stichting
Spoorwegpensioenfonds
23. Welten Holding B.V.
24. Welten Detachering B.V.
25. Dukers & Baelemans Opleiding
en Advies B.V.
26. Examen Instituut Financiële
Dienstverlening (EIFD) B.V.
27. Stichting
Schaderegelingskantoor voor
Rechtsbijstandsverzekering

De besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Welten Holding B.V., statutair gevestigd
te Vessem, ingeschreven onder KvK nummer 17087859.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Welten Detachering B.V., statutair gevestigd te Vessem,
ingeschreven onder KvK nummer 17100921.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Dukers & Baelemans Opleiding en Advies B.V., statutair
gevestigd te Vessem, ingeschreven onder KvK nummer
17100910.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Examen Instituut Financiële Dienstverlening (EIFD) B.V.,
statutair gevestigd te Tilburg, ingeschreven onder KvK
nummer 18055247.
De Stichting Schaderegelingskantoor voor
Rechtsbijstandverzekering, statutair gevestigd te
Zoetermeer, ingeschreven onder KvK nummer 41149601.
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Bijlage 3: werkingssfeer, begripsbepaling werknemer
Sector, bedrijfstak of rechtspersoon
Werkingssfeer: begripsbepaling werknemer
1. Verzekeringsbedrijf binnendienst
Werknemer (m/v) is diegene die in dienst van
de werkgever arbeid verricht in de binnendienst
van het verzekeringsbedrijf in Nederland,
hetgeen uit de arbeidsovereenkomst moet
blijken. Slechts met wederzijds goedvinden kan
de werknemer onder de werkingssfeer van de
cao-buitendienst worden gebracht.
Deze CAO is niet van toepassing op werknemers
in dienst van een natura-uitvaartverzekering die
uitsluitend of in hoofdzaak werkzaamheden
verrichten in de uitvaartafdeling.
2. Verzekeringsbedrijf buitendienst
Werknemer (m/v) is diegene die in dienst van
de werkgever arbeid verricht in de buitendienst
van het verzekeringsbedrijf in Nederland,
hetgeen uit de arbeidsovereenkomst moet
blijken. Slechts met wederzijds goedvinden kan
de werknemer onder de werkingssfeer van de
cao-binnendienst worden gebracht.
Deze cao is niet van toepassing op werknemers
die in dienst zijn van een bankinstelling die valt
onder de (algemeen verbindendverklaring van
de) cao voor het bankbedrijf en
werkzaamheden verrichten ten behoeve van
een verzekeringsbedrijf.
Werknemer (m/v) is degene die met de
3. Werkgeversvereniging Banken (WVB)
werkgever zoals beschreven in bijlage 1 onder 3
(“Banken”) van deze cao een
arbeidsovereenkomst heeft gesloten en zijn
standplaats in Nederland heeft, niet zijnde een
vakantiekracht, bestuurder van een bank of
hoogste functionaris die rechtstreeks betrokken
is bij het bepalen van het ondernemingsbeleid
en medewerker met een functie boven
niveau/schaal 15.
4. Zorgverzekeraars Nederland (als
Werknemer (m/v) is de persoon die in dienst is
van de werkgever zoals beschreven in bijlage 1
werkgeversorganisatie)
onder 4 (“Zorgverzekeraars”) van deze cao. De
cao is niet van toepassing op vakantiewerkers
en stagiaires.
5. Aegon Nederland N.V.
Werknemer (m/v) is iedere medewerker die een
arbeidsovereenkomst heeft met Aegon
Nederland N.V. zoals omschreven in bijlage 2
onder 1 van deze cao.
De cao is niet van toepassing op stagiairs van
Aegon.
Het senior management van Aegon (schaal 13
en hoger) valt niet onder de werkingssfeer van
de cao. Aegon en de vakbonden willen het 3e
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6. De Volksbank N.V.

7. Coöperatieve VGZ

8. ING Bank Personeel B.V.

9. Achmea Interne Diensten N.V.

10. De Coöperatieve Rabobank U.A.

WW-jaar tevens invoeren voor het senior
management.
Werknemer (m/v) is de medewerker met een
arbeidsovereenkomst met de Volksbank N.V.
(verder de Volksbank), zoals omschreven in
bijlage 2 onder 2 van deze cao. Deze cao is niet
van toepassing op de medewerker
(werknemer):
a) van wie de functie is ingedeeld boven schaal
13 van het functiehuis, zoals opgenomen in De
Volksbank cao 2017 (versie 24 juli 2017);
b) die vakantiewerker of stagiair(e) is;
c) die in dienst was van een franchisenemer die
zijn onderneming gestaakt heeft en ter
overbrugging van de periode tot terugkeer bij
een franchisenemer tijdelijk in dienst is of komt
van werkgever. Deze uitsluiting geldt gedurende
maximaal achttien maanden na indiensttreding
bij de werkgever. De uitsluiting vervalt wanneer
en zo lang de medewerker tijdens de looptijd
van de cao aansluitend een gelijke of andere
passende functie gaat vervullen op basis van
een arbeidsovereenkomst met de Volksbank
N.V.
Werknemer (m/v) is elke medewerker in dienst
van VGZ Organisatie B.V., zoals omschreven in
bijlage 2 onder 3 van deze cao, met
uitzondering van vakantiekrachten, stagiaires en
de leden van de Raad van Bestuur.
Werknemer (m/v) is de medewerker met een
arbeidsovereenkomst met ING Bank Personeel
B.V., zoals omschreven in bijlage 2 onder 4 van
deze cao, in de functieschalen 1 tot en met 15
zoals opgenomen in de Cao ING (looptijd: 1
januari 2015 tot en met 31 december 2017)
(KVO datum: 7 maart 2016).
Werknemer (m/v) is degene die een
arbeidsovereenkomst heeft met Achmea
Interne Diensten N.V., zoals omschreven in
bijlage 2 onder 5 van deze cao,
Werknemer (m/v) is degene die op basis van
een Nederlandse arbeidsovereenkomst
in dienst is van de werkgever, zoals omschreven
in bijlage 2 onder 6 van deze cao, en zijn
standplaats heeft in Nederland.
Deze CAO is van toepassing op alle
medewerkers in de functiegroepen 1 tot en met
11 en in Senior Kader A en B volgens de
Rabobank CAO (1 januari 2017 tot 1 januari
2021) (KVO datum: 29 december 2016). Deze
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11. Obvion N.V.

12. Vivat N.V.

13. AZL N.V.

14. ABN AMRO Bank N.V.

15. ABN AMRO ARBO Services B.V.

CAO is niet van toepassing op vakantiewerkers
en stagiairs.
Werknemer (m/v) is degene die op basis van
een Nederlandse arbeidsovereenkomst in dienst
is van de werkgever, zoals omschreven bijlage 2
onder 7 van deze cao, en zijn standplaats heeft
in Nederland.
Deze CAO is van toepassing op alle
medewerkers in de functiegroepen 1 tot en met
11 en in Senior Kader A en B volgens de
Rabobank CAO (1 januari 2017 tot 1 januari
2021) (KVO datum: 29 december 2016). Deze
CAO is niet van toepassing op vakantiewerkers
en stagiairs.
Werknemer (m/v) is degene met een
arbeidsovereenkomst met VIVAT N.V., zoals
omschreven in bijlage 2 onder 8 van deze cao.
Deze CAO is niet van toepassing op:
a. werknemers van wie de functie is ingedeeld
boven schaal 13 van het functiehuis van
werkgever zoals beschreven in de cao VIVAT
(looptijd: 1 januari 2017 tot en met 31
december 2017) (datum KVO: 6 december
2017);
b. vakantiewerkers en stagiair(e)s.
Werknemer (m/v) is: zij die op basis van een
arbeidsovereenkomst werken bij AZL N.V. , zoals
omschreven in bijlage 2 onder 9. Deze CAO is
niet van toepassing op werknemers die op
grond van de statuten van AZL N.V. tot de
directie behoort.
Werknemer (m/v) is: de medewerker die een
arbeidsovereenkomst met de ABN AMRO Bank
N.V., zoals omschreven in bijlage 2 onder 10,
met de standplaats in Nederland en is ingedeeld
in Salarisschaal 1 tot en met 15.
Deze cao geldt voor iedere medewerker, maar
niet voor een de vakantiewerker, de stagiair of
het personeel met een standplaats in het
buitenland dat tijdelijk werkt in Nederland.
Werknemer (m/v) is: de medewerker die een
arbeidsovereenkomst met de ABN AMRO Bank
N.V., zoals omschreven in bijlage 2 onder 11,
met de standplaats in Nederland en is ingedeeld
in Salarisschaal 1 tot en met 15.
Deze cao geldt voor iedere medewerker, maar
niet voor een de vakantiewerker, de stagiair of
het personeel met een standplaats in het
buitenland dat tijdelijk werkt in Nederland.

Nota van Wijzigingen – CAO 3957 – Verzamel-cao 4.01, sector Dienstverlening – niet (semi) publiek
domein

16. ABN AMRO Commercial Finance Holding
B.V.

17. NN Insurance Personeel B.V.

18. NN IP Personeel B.V.

19. Delta Lloyd Services B.V.

20. PGGM N.V.

Werknemer (m/v) is: de medewerker die een
arbeidsovereenkomst met de ABN AMRO Bank
N.V., zoals omschreven in bijlage 2 onder 12,
met de standplaats in Nederland en is ingedeeld
in Salarisschaal 1 tot en met 15.
Deze cao geldt voor iedere medewerker, maar
niet voor een de vakantiewerker, de stagiair of
het personeel met een standplaats in het
buitenland dat tijdelijk werkt in Nederland.
Deze cao geldt voor iedere medewerker (m/v)
in dienst van de werkgever, zoals omschreven in
bijlage 2 onder 13.
Deze CAO is niet van toepassing wanneer je bij
NN Insurance Personeel B.V. stagiair bent,
vakantiewerker, uitzendkracht of bent
gedetacheerd en heb je een
arbeidsovereenkomst hebt met een andere
werkgever, met uitzondering van het bepaalde
in artikel 9.2 van de cao van NN Insurance
Personeel B.V.
De CAO geldt voor iedere medewerker (m/v) in
dienst van Verzekeren/Investment
Management, zoals omschreven in bijlage 2
onder 14. En van wie de functie is ingedeeld in
de functieschalen 1 tot en met 15.
Deze CAO is niet van toepassing wanneer je bij
NN IP Personeel B.V. stagiair bent,
vakantiewerker, uitzendkracht of bent
gedetacheerd en heb je een
arbeidsovereenkomst hebt met een andere
werkgever, met uitzondering van het bepaalde
in artikel 9.2 van de cao van NN IP Personeel
B.V.
Deze CAO is van toepassing op alle
medewerkers (m/v) van Delta Lloyd, zoals
omschreven in bijlage 2 onder 15, met
uitzondering van de leden van de Raad van
Bestuur, directeuren, medewerkers in
functiegroep L t/m N, gedetacheerden die een
arbeidsovereenkomst met een andere
werkgever dan Delta Lloyd.
De cao is van toepassing op natuurlijke
personen (m/v) die bij PGGM in dienst zijn, zoals
omschreven in bijlage 2 onder 16, op basis van
een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel
7:610 BW en van wie de functie is ingedeeld in
de salarisschalen 1 tot en met 13 van deze cao.
De stagiair wordt niet als medewerker in de zin
van deze overeenkomst beschouwd.
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21. Zorgverzekeraars Nederland (als
werkgever)

22. Stater N.V.

23. Stater XXL B.V.

24. Sitech Services B.V.

25. SPF Beheer B.V.

26. Stichting Spoorwegpensioenfonds

27. Welten Holding B.V.

28. Welten Detachering B.V.

De cao is van toepassing op de persoon (m/v)
die in dienst is van de werkgever, zoals
omschreven in bijlage 2 onder 17. De cao is niet
van toepassing op vakantiewerkers en
stagiaires.
Werknemer (m/v) is: degene met een tussen de
medewerker en Stater N.V., zoals omschreven
in bijlage 2 onder 18, gesloten individuele
arbeidsovereenkomst.
Werknemer (m/v) is: degene met een tussen de
medewerker en Stater XXL B.V., zoals
omschreven in bijlage 2 onder 19, gesloten
individuele arbeidsovereenkomst.
Medewerker (m/v) is: degene die een
arbeidsovereenkomst heeft met Sitech Services
B.V., zoals omschreven in bijlage 2 onder 20,
met uitzondering van de executives.
Werknemer (m/v) is: iedere natuurlijk persoon
met wie de werkgever, zoals omschreven in
bijlage 2 onder 21, een arbeidsovereenkomst (in
de zin van artikel 7:610 BW) heeft gesloten en
op wie een cao loon van toepassing is.
Werknemer (m/v) is: iedere natuurlijk persoon
met wie de werkgever, zoals omschreven in
bijlage 2 onder 22, een arbeidsovereenkomst (in
de zin van artikel 7:610 BW) heeft gesloten met
uitzondering van de directie.
Werknemer:
de persoon in dienst van de werkgever als
bedoeld in bijlage 2 onder 23, die werkzaam is
in Nederland, van wie de functie is vermeld in
de salaristabellen in artikel 20 van de collectieve
arbeidsovereenkomst Welten 2017-2019 (KvO
11-07-2018), met uitzondering van:
-de bestuurder die rechtstreeks bij het bepalen
van het ondernemingsbeleid betrokken is,
zijnde de statutair directeur met een
arbeidsovereenkomst met de werkgever als
bedoeld in bijlage 2 onder 19,
-de vakantiewerker,
-de stagiair.
Werknemer:
de persoon in dienst van de werkgever als
bedoeld in bijlage 2 onder 24, die werkzaam is
in Nederland, van wie de functie is vermeld in
de salaristabellen in artikel 20 van de collectieve
arbeidsovereenkomst Welten 2017-2019 (KvO
11-07-2018), met uitzondering van
-de bestuurder die rechtstreeks bij het bepalen
van het ondernemingsbeleid betrokken is,
zijnde de statutair directeur met een
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29. Dukers & Baelemans Opleiding en Advies
B.V.

30. Examen Instituut Financiële
Dienstverlening (EIFD) B.V.

31. Stichting Schaderegelingskantoor voor
Rechtsbijstandsverzekering

arbeidsovereenkomst met de werkgever als
bedoeld in bijlage 2 onder 20,
-de vakantiewerker,
-de stagiair.
Werknemer:
de persoon in dienst van de werkgever als
bedoeld in bijlage 2 onder 25, die werkzaam is
in Nederland, van wie de functie is vermeld in
de salaristabellen in artikel 20 van de collectieve
arbeidsovereenkomst Welten 2017-2019 (KvO
11-07-2018), met uitzondering van
-de bestuurder die rechtstreeks bij het bepalen
van het ondernemingsbeleid betrokken is,
zijnde de statutair directeur met een
arbeidsovereenkomst met de werkgever als
bedoeld in bijlage 2 onder 21,
-de vakantiewerker,
-de stagiair.
Werknemer:
de persoon in dienst van de werkgever als
bedoeld in bijlage 2 onder 26, die werkzaam is
in Nederland, van wie de functie is vermeld in
de salaristabellen in artikel 20 van de collectieve
arbeidsovereenkomst Welten 2017-2019 (KvO
11-07-2018), met uitzondering van
-de bestuurder die rechtstreeks bij het bepalen
van het ondernemingsbeleid betrokken is,
zijnde de statutair directeur met een
arbeidsovereenkomst met de werkgever als
bedoeld in bijlage 2 onder 22,
-de vakantiewerker,
-de stagiair.
Werknemer:
de werknemer (M/V) die in dienst is van
werkgever, als bedoeld in bijlage 2 onder 27,
met een getekende arbeidsovereenkomst met
de werkgever als bedoeld in bijlage 2 onder 27.
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Bijlage 4 : Deelnemende Werkgeversorganisaties en werkgevers
Verbond van Verzekeraars, sector Arbeidsvoorwaarden
Werkgeversvereniging Banken (WVB)
Zorgverzekeraars Nederland (als werkgeversorganisatie)
Aegon Nederland N.V.
De Volksbank N.V.
Coöperatieve VGZ
ING Bank Personeel B.V.
Achmea Interne Diensten N.V.
de Coöperatieve Rabobank U.A
Obvion N.V.
Vivat N.V.
AZL N.V.
ABN AMRO Bank N.V.
ABN AMRO ARBO Services B.V.
ABN AMRO Commercial Finance Holding B.V.
NN Insurance Personeel B.V.
NN IP Personeel B.V.
Delta Lloyd Services B.V.
PGGM N.V.
Zorgverzekeraars Nederland (als werkgever)
Stater N.V.
Stater XXL B.V.
Sitech Services B.V.
SPF Beheer B.V.
Stichting Spoorwegpensioenfonds
Welten Holding B.V.
Welten Detachering B.V.
Dukers & Baelemans Opleiding en Advies B.V.
Examen Instituut Financiële Dienstverlening (EIFD) B.V.
Stichting Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandsverzekering

Aan: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving
Postbus 90801
2509 LV ‘s-Gravenhage
Van: Stichting PAWW
Postbus 1219
3800 BE AMERSFOORT
Betreft: Bijlage II bij Tussentijdse wijzigingsverzoek AVV cao 3957- Private aanvulling WW en
WGA Sector Dienstverlening niet (semi) publiek domein sector 4_no_1
Datum: 8 augustus 2018
Deze bijlage beschrijft de representativiteit van de totale cao 3957 gebaseerd op het
aangeleverde materiaal door de in de aanvraag genoemde deelnemende partijen.
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Bijlage IIa
Representativiteitsgegevens: kwantitatief deel
Deelnemend Bedrijf/organisatie(s)

KvK-nummer

Totaal aantal werkgevers in
bedrijfstak en individuele werkgevers

Totaal aantal bij de werkgeversorganisaties
betrokken werkgevers en de individuele
werkgevers

Het totaal aantal
werknemers in
bedrijfstak en werkn.
In dienst van
individuele werkgevers

Het totaal aantal cao-

Representativiteits%

werknemers in dienst
van de aangesloten
werkgevers

1) Verzekeringsbedrijf binnendienst

40407875

76

58

11.536

11.306

98,0%

2) Verzekeringsbedrijf buitendienst

40407875

76

58

351

344

98,0%

3) Aegon Nederland N.V.

27111251

1

1

3.695

3.695

100,0%

4) De Volksbank N.V.

16062338

1

1

3.335

3.335

100,0%

5) Coöperatieve VGZ

11057806

1

1

1.928

1.928

100,0%

6) Werkgeversvereniging Banken (WVB)

64789969

23

23

4.139

4.139

100,0%

7) ING Bank Personeel B.V.

27193847

1

1

13.809

13.809

100,0%

8) Achmea Interne Diensten N.V.

30124927

1

1

11.098

11.098

100,0%

9) de Coöperatieve Rabobank U.A

30046259

1

1

26.102

26.102

100,0%

10) Obvion N.V.

14054733

1

1

430

430

100,0%

11) Zorgverzekeraars Nederland

40482918

8

8

6.197

6.197

100,0%

12) Vivat N.V.

30099450

1

1

2.038

2.038

100,0%

13) AZL N.V.

14047914

1

1

515

515

100,0%

14) ABN AMRO Bank N.V.

34334259

1

1

15.659

15.659

100,0%

15) ABN AMRO ARBO Services B.V.

34191487

1

1

63

63

100,0%

16) ABN AMRO Commercial Finance Holding B.V

24263820

1

1

242

242

100,0%

17) NN Insurance Personeel B.V.

27193814

1

1

4.469

4.469

100,0%

18) NN IP Personeel B.V.

27193816

1

1

743

743

100,0%

19) Delta Lloyd Services B.V.

34180536

1

1

3.340

3.340

100,0%

20) PGGM N.V.

30228472

1

1

1.391

1.391

100,0%

21) Stater N.V.

32073618

1

1

837

837

100,0%

22) Stater XXL B.V.

32102361

1

1

5

5

100,0%

23) Sitech Services B.V.

14105702

1

1

754

754

100,0%

24) SPF Beheer B.V.

30131360

1

1

170

170

100,0%

25) Stichting Spoorwegpensioenfonds

1

1

6

6

100,0%

26) Welten Holding B.V.

41186005
17087859

1

1

45

45

100,0%

27) Welten Detachering B.V.

17100921

1

1

388

388

100,0%
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28) Dukers & Baelemans Opleiding en Advies
B.V.
29) Examen Instituut Financiële Dienstverlening
(EIFD) B.V.
30) Stichting Schaderegelingskantoor voor
Rechtsbijstandsverzekering

17100910

1

1

56

56

100,0%

18055247

1

1

-

-

-

41149601

1

1

325

325

100,0%

209

173

113.666

113.429

99,8%

Totaal Representativiteit

Bijlage IIb
Toelichting op de rep gegevens kwalitatief deel
Deelnemend
Bedrijf/organisatie(s)

Brongegevens werkgevers

Onderzoeks
methode

Toelichting op de onderzoekmethode

Wijze van
meting

Peildatum

Inhoudelijke toelichting op gegevens
werkingssfeer werkgevers

Inhoudelijke toelichting op gegevens werkingssfeer
werknemers

Verzekeringsbedrijf
binnendienst

Ledenlijst Verbond van
Verzekeraars, De
Nederlandse Bank en
bredere uitvraag aan leden
door het CVS centrum voor
verzekeringsstatistiek.

Populatieon
derzoek /
steekproefonderzoek

Alle leden staan in de ledenlijst. Deze direct
aan de cao gebonden werkgevers zijn lid
van het Verbond van Verzekeraars. Het
aantal direct aan de cao gebonden
werkgevers is bepaald aan de hand van de
ledenlijst van het Verbond van
Verzekeraars. De ledenlijst bevat 58 leden,
die vallen onder de werkingssfeer van de
cao. Alle verzekeraars, behalve natura
uitvaartverzekeraars onder toezicht van
DNB; de natura uitvaartverzekeraars vallen
onder de werkingssfeer van een andere cao.
DNB bron bevat alle relevante werkgevers
vallende onder de werkingssfeer van deze
cao. DNB bron bevat de omzetgegevens.
CVS is bron voor aantallen werknemers.

Op
peildatum

01-mei-17

Deze CAO is niet van toepassing op werknemers in
dienst van een natura-uitvaartverzekering die
uitsluitend of in hoofdzaak werkzaamheden verrichten
in de uitvaartafdeling.

Verzekeringsbedrijf
buitendienst

De gegevens die zijn
gebruikt voor de
representativiteit zijn
afkomstig van De
Nederlandse Bank en het
Verbond van Verzekeraars.

Populatieonderzoek

Alle leden staan in de ledenlijst. Deze direct
aan de cao gebonden werkgevers zijn lid
van het Verbond van Verzekeraars. Het
aantal direct aan de cao gebonden
werkgevers is bepaald aan de hand van de
ledenlijst van het Verbond van
Verzekeraars. De ledenlijst bevat 58 leden,
die vallen onder de werkingssfeer van de
cao. Alle verzekeraars, behalve natura
uitvaartverzekeraars onder toezicht van

Op
peildatum

01-mei-17

De aantallen zijn volgens de in de cao
gehanteerde definities vastgesteld. Deze
CAO is niet van toepassing op:
• Achmea B.V. te Zeist en daartoe
behorende dochtermaatschappijen,
• tot AEGON N.V. te Den Haag
behorende verzekeringsbedrijven,
• tot Atradius te Amsterdam
behorende verzekeringsbedrijven,
• tot Delta Lloyd N.V. te Amsterdam
behorende verzekeringsbedrijven,
• tot ING Groep N.V. te Amsterdam
behorende verzekeringsbedrijven,
• tot Loyalis N.V. te Heerlen
behorende verzekeringsbedrijven,
• VIVAT N.V. te Amstelveen,
• zorgverzekeraars die per 1 januari
1994 de cao zorgverzekeraars
toepassen.
De aantallen zijn volgens de in de cao
gehanteerde definities vastgesteld. Deze
CAO is niet van toepassing:
• Achmea B.V. te Zeist en daartoe
behorende dochtermaatschappijen,
• tot AEGON N.V. te Den Haag
behorende verzekeringsbedrijven,
• tot Atradius te Amsterdam
behorende verzekeringsbedrijven,
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Deze cao is niet van toepassing op werknemers die in
dienst zijn van een bankinstelling die valt
onder de (algemeen verbindendverklaring van de) cao
voor het bankbedrijf en werkzaamheden verrichten
ten behoeve van een verzekeringsbedrijf.

DNB; de natura uitvaartverzekeraars vallen
onder de werkingssfeer van een andere cao.
DNB bron bevat alle relevante werkgevers
vallende onder de werkingssfeer van deze
cao. DNB bron bevat de omzetgegevens.
CVS is bron voor aantallen werknemers.

Aegon Nederland N.V.

Aantal actieve
medewerkers in het
personeelssysteem
Workday.

Populatieonderzoek

Op
peildatum

29-11-17

tot Delta Lloyd N.V. te Amsterdam
behorende verzekeringsbedrijven,
• tot ING Groep N.V. te Amsterdam
behorende verzekeringsbedrijven,
• tot Loyalis N.V. te Heerlen
behorende verzekeringsbedrijven,
• VIVAT N.V. te Amstelveen,
• zorgverzekeraars die per 1 januari
1994 de cao zorgverzekeraars
toepassen,
• werknemers in dienst van een
natura-uitvaartverzekeraar die
uitsluitend of in hoofdzaak
werkzaamheden verrichten in de
uitvaartafdeling.
• Iedere werkgever die werknemers
in dienst heeft die werkzaamheden
verrichten in de organisatie en
onder het gezag van een
verzekeringsbedrijf als bedoeld in
lid 1 sub a 1 van de cao voor het
bankbedrijf dan wel in diens
houdstermaatschappij,
en die behoort tot hetzelfde
groepsverband als waartoe het
betreffende verzekeringsbedrijf
behoort, een en ander echter alleen
ten opzichte van die werknemers,
die uitsluitend of in hoofdzaak
werkzaamheden verrichten ten
behoeve van het verzekeringbedrijf, zulks met uitzondering
van werknemers die in dienst zijn
van een bankinstelling die valt
onder de (algemeen
verbindendverklaring van de) cao
voor het bankbedrijf en
werkzaamheden verrichten ten
behoeve van een
verzekeringsbedrijf.
n.v.t.

De Volksbank N.V.

Personeelsinformatie
systeem Profit

Populatieonderzoek

Op
peildatum

27-10-17

n.v.t.

•
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De cao is niet van toepassing op stagiairs van Aegon.
Het senior management van Aegon (schaal 13 en
hoger) valt niet onder de werkingssfeer van de cao.
Aegon en de vakbonden willen het 3e WW-jaar tevens
invoeren voor het senior management.
Deze cao is niet van toepassing voor werknemers van
De Volksbank N.V. als:
a) je functie is ingedeeld boven schaal 13 van het
functiehuis;
b) je vakantiewerker of stagiair(e) bent;
c) je in dienst was van een franchisenemer die zijn
onderneming gestaakt heeft en ter overbrugging van
de periode tot terugkeer bij een franchisenemer
tijdelijk in dienst bent of komt van werkgever. Deze

Coöperatieve VGZ

Opgave werkgever

Populatieonderzoek

Op
peildatum

29-11-17

n.v.t.

Werkgeversvereniging
Banken (WVB)

Salarisonderzoek

Populatieonderzoek

Op
peildatum

1-11-17

n.v.t.

uitsluiting geldt gedurende maximaal achttien
maanden na indiensttreding bij de werkgever. De
uitsluiting geldt niet voor de onderwerpen
"Inkomensaanpassing" en "Duurzame inzetbaarheid".
De uitsluiting vervalt wanneer en zo lang je tijdens de
looptijd van de cao aansluitend een gelijke of andere
passende functie gaat vervullen op basis van een
arbeidsovereenkomst met de Volksbank N.V.
Deze cao is niet van toepassing voor
vakantiekrachten, stagiaires en de leden van de Raad
van Bestuur van Coöperatieve VGZ.
Niet onder de werking van deze cao vallen
bestuurders, hoogste functionarissen die rechtstreeks
betrokken zijn bij het bepalen van het
ondernemingsbeleid en medewerkers met een functie
boven niveau/schaal 15 binnen Werkgeversvereniging
Banken (WVB).

ING Bank Personeel B.V.

AZL registraties cao
deelnemers pensioenfonds

Populatieonderzoek

Op
peildatum

30-10-17

n.v.t.

Deze cao geldt ook niet voor vakantiekrachten. Voor
medewerkers ingedeeld bij technische, huishoudelijke
of onderhoudsdiensten e.d. kunnen in deze cao
afwijkende bepalingen worden opgenomen.
n.v.t.

Achmea Interne Diensten
N.V.

Opgave werkgever

Populatieonderzoek

Op
peildatum

6-12-17

n.v.t.

n.v.t.

de Coöperatieve Rabobank
U.A

MI4U HR (een SAP
applicatie)

Populatieonderzoek

Op
peildatum

1-11-17

n.v.t.

De cao is niet van toepassing op vakantiewerkers en
stagiairs van de Coöperatieve Rabobank U.A.

Obvion N.V.

MI4U HR (een SAP
applicatie)

Populatieonderzoek

Op
peildatum

1-11-17

n.v.t.

Deze CAO is niet van toepassing op vakantiewerkers
en stagiairs van Obvion N.V.

Zorgverzekeraars Nederland

AFAS Profit / Sal.adm /
Standenregister

Populatieonderzoek

Op
peildatum

1-12-17

n.v.t.

De cao is niet van toepassing op vakantiewerkers en
stagiaires van Zorgverzekeraars Nederland.

Vivat N.V.

Personeelsinformatie
systeem

Populatieonderzoek

Op
peildatum

30-11-17

n.v.t.

Deze CAO is niet van toepassing op:
a. werknemers van Vivat N.V. wie de functie is
ingedeeld boven schaal 13 van het functiehuis van
werkgever;
b. vakantiewerkers en stagiair(e)s van Vivat N.V.
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AZL N.V.

Personeelsadministratie

Populatieonderzoek

Op
peildatum

1-12-17

n.v.t.

Deze CAO is niet van toepassing op werknemers die op
grond van de statuten van AZL N.V. tot de directie
behoort.

ABN AMRO Bank N.V.

Salarisadministratie

Populatieonderzoek

Op
peildatum

1-12-17

n.v.t.

Deze CAO is niet van toepassing op de volgende
categorieën werknemers: vakantiewerkers, stagiairs of
ABN AMRO personeel met een standplaats in het
buitenland dat tijdelijk werkt in Nederland.

ABN AMRO ARBO Services
B.V.

Salarisadministratie

Populatieonderzoek

Op
peildatum

1-12-17

n.v.t.

Deze CAO is niet van toepassing op de volgende
categorieën werknemers: vakantiewerkers, stagiairs of
ABN AMRO personeel met een standplaats in het
buitenland dat tijdelijk werkt in Nederland.

ABN AMRO Commercial
Finance Holding B.V.

Salarisadministratie

Populatieonderzoek

Op
peildatum

1-12-17

n.v.t.

NN Insurance Personeel B.V.

Personeelsadministratie

Populatieonderzoek

Op
peildatum

31-10-2017

n.v.t.

NN IP Personeel B.V.

Personeelsadministratie

Populatieonderzoek

Op
peildatum

31-10-2017

n.v.t.

Delta Lloyd Services B.V.

Personeelsadministratie

Populatieonderzoek

Op
peildatum

01-12-2017

n.v.t.

Deze CAO is niet van toepassing op de volgende
categorieën werknemers: vakantiewerkers, stagiairs of
ABN AMRO personeel met een standplaats in het
buitenland dat tijdelijk werkt in Nederland.
Deze CAO is niet van toepassing wanneer je bij NN
Insurance Personeel B.V. stagiair bent,
vakantiewerker, uitzendkracht of bent gedetacheerd
en heb je een arbeidsovereenkomst hebt met een
andere werkgever, met uitzondering van het bepaalde
in artikel 9.2 van de cao van NN Insurance Personeel
B.V.
Deze CAO is niet van toepassing wanneer je bij NN IP
Personeel B.V. stagiair bent, vakantiewerker,
uitzendkracht of bent gedetacheerd en heb je een
arbeidsovereenkomst hebt met een andere
werkgever, met uitzondering van het bepaalde in
artikel 9.2 van de cao van NN IP Personeel B.V.
Deze cao is niet van toepassing voor de leden van de
Raad van Bestuur, directeuren, medewerkers in
functiegroep L t/m N, gedetacheerden die een
arbeidsovereenkomst met een andere werkgever dan
Delta Lloyd.

PGGM N.V.

Bezettingsoverzicht

Populatieonderzoek

Op
peildatum

07-12-2017

n.v.t.
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De stagiair wordt niet als medewerker in de zin van
deze overeenkomst beschouwd.

Stater N.V.

Personeelsadministratie

Populatieon
derzoek

Op
peildatum

01-01-2018

n.v.t.

n.v.t

Stater XXL B.V.

Personeelsadministratie

Populatieon
derzoek

Op
peildatum

01-01-2018

n.v.t.

n.v.t

Sitech Services B.V.

Personeelsadministratie

Populatieon
derzoek

Op
peildatum

15-03-2018

n.v.t.

Deze cao is niet van toepassing op de executives.

SPF Beheer B.V.

Personeelsadministratie

Populatieon
derzoek

Op
peildatum

01-06-2018

n.v.t.

n.v.t.

Stichting
Spoorwegpensioenfonds

Personeelsadministratie

Populatieon
derzoek

Op
peildatum

01-06-2018

n.v.t.

Deze cao is niet van toepassing voor de leden van de
directie.

Welten Holding B.V.

Personeelsadministratie

Populatieon
derzoek

Op
peildatum

01-08-2018

n.v.t.

Deze CAO is niet van toepassing op:

Populatieon
derzoek

Op
peildatum

01-08-2018

Populatieon
derzoek

Op
peildatum

01-08-2018

Welten Detachering B.V.

Dukers & Baelemans
Opleiding en Advies B.V.

Personeelsadministratie

Personeelsadministratie

de bestuurder die rechtstreeks bij het bepalen van
het ondernemingsbeleid betrokken is, zijnde de
statutair directeur met een arbeidsovereenkomst
met de werkgever;
− de vakantiewerker;
− de stagiair.
Deze CAO is niet van toepassing op:
−

n.v.t.

de bestuurder die rechtstreeks bij het bepalen van
het ondernemingsbeleid betrokken is, zijnde de
statutair directeur met een arbeidsovereenkomst
met de werkgever;
− de vakantiewerker;
− de stagiair.
Deze CAO is niet van toepassing op:
−

n.v.t.

−

−
−

7

de bestuurder die rechtstreeks bij het bepalen van
het ondernemingsbeleid betrokken is, zijnde de
statutair directeur met een arbeidsovereenkomst
met de werkgever;
de vakantiewerker;
de stagiair.

Examen Instituut Financiële

Personeelsadministratie

Dienstverlening (EIFD) B.V.

Stichting
Schaderegelingskantoor voor

Salarisadministratie

Populatieon
derzoek

Op
peildatum

01-08-2018

Populatieon
derzoek

Op
peildatum

01-01-2019

n.v.t.

Deze CAO is niet van toepassing op:
de bestuurder die rechtstreeks bij het bepalen van
het ondernemingsbeleid betrokken is, zijnde de
statutair directeur met een arbeidsovereenkomst
met de werkgever;
− de vakantiewerker;
− de stagiair.
n.v.t.
−

Rechtsbijstandsverzekering
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n.v.t.

