
 

RESPECT VOOR DE WERKNEMERS? 
  
2,8 miljard winst, een stijging van de winst met 25 % in vergelijking met 2019, maar werknemers blijven in de 
kou staan. ONAANVAARDBAAR! 
 
Op 27 oktober zijn de sociale partners in de verzekeringssector zonder akkoord van tafel gegaan. De 
belangrijkste oorzaak is de blijvende weigering van Assuralia (werkgeversfederatie van de Belgische 
verzekeraars) om in te gaan op tal van pertinente vragen van de vakbonden. 
  
Waarover gaat het?  

 Toekenning van een coronapremie van 500 euro 
Als we kijken naar de doelstelling van de coronapremie, met name werknemers belonen in bedrijven en 
sectoren die in 2020 goed gepresteerd hebben, vinden wij het onaanvaardbaar dat de verzekeraars hierop 
niet willen ingaan. Uit cijfers van de Nationale Bank blijkt dat 2020 voor de sector een bijzonder 
winstgevend jaar is geweest (netto winst van 2,8 miljard euro en dus + 25% winst in vergelijking met 
20191]). Onder meer door de sterk gedaalde schadelast ten gevolge van de covid-pandemie. Leg dan maar 
eens uit aan de werknemers die in moeilijke omstandigheden moeten werken hebben, dat zij geen eerlijk 
deel van deze winsten mogen genieten. 
 
 Toekenning van 0,4% loonsverhoging 

 
 Grotere garanties op correcte arbeidsvoorwaarden in geval van telewerk   

Telewerk is een blijver in de sector. In een aantal bedrijven werden hierover al in onderling overleg 
afspraken gemaakt. Maar niet overal. Wij wensen garanties dat er écht overleg plaatsvindt over dit thema. 
Eenzijdig zaken via een policy opleggen over de hoofden van de werknemers heen, kan echt niet! 
 
 Opleidingsafspraken in lijn met het wettelijk kader 

 
Er bestaat al sinds 2018 een wettelijke verplichting om de opleidingsrechten van werknemers te versterken. 
Wij stellen vast dat zelfs nu, 3 jaar later, Assuralia blijft weigeren deze correct na te volgen. Dit moet 
stoppen! 
 
 Een kader voor syndicale digitale communicatie 

Telewerk in de sector is niet meer weg te denken. Daarom is een omkadering van de syndicale 
communicatie in deze nieuwe manier van werken, hoogstnodig om een garantie te hebben op syndicale 
democratie. 
 

Doordat het onmogelijk was om op onze vragen in te gaan, hebben de vakbonden dezelfde dag een algemene 
stakingsaanzegging ingediend zodat in de sector acties kunnen worden gevoerd. 
  
  
Voor meer informatie (+ v.u.): 
Vic Van Kerrebroeck (ACV Puls) – 0476/58.97.81 
Philippe Samek (CNE) – 0479/29.34.88 
Valerie Van Walleghem (BBTK-SETCA) – 0473/81.29.65 
Dorine Cordy (BBTK-SETCA) – 0475/41.14.65 
Thibaut Montjardin (ACLVB) – 0476/94.46.66 
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