Geldigheidsdatum: 15/05/2008
Laatste aanpassing: 25/10/2018

3060000 Paritair Comité voor het verzekeringswezen
Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2008 (88.241), gewijzigd door de
Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 mei 2009 (92.070).
Toepassing van een ervaringscoëfficiënt die het leeftijdscriterium vervangt in de
barema’s van de bedienden en de inspecteurs
Artikel 1. Toepassingsgebied
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de
werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het
verzekeringswezen.
Art. 3. Toepassing van de richtlijnen
a) De ervaringscurve
De ervaringscurve is gecreëerd op basis van een indiensttreding op 21 jaar.
Deze keuze is terecht, aangezien zij gebaseerd is op de initiële Belgische
opleidingsstructuur voor een gegradueerde (bachelor korte type: 3 jaar na de middelbare
schoolopleiding). Echter, om rekening te houden met de eisen van de verschillende
categorieën, integreert deze vertrekleeftijd een aantal voorafgaande ervaringsjaren gelijk
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In geval men een werknemer aanneemt die het voor de functie benodigde aantal
ervaringsjaren niet zou hebben, zal een degressieve coëfficiënt toegepast worden.
In geval men een werknemer aanneemt die voor zijn indiensttreding over een groter dan
nodige ervaring zou beschikken, zal deze worden erkend (zie lager).
De sectorale baremieke verloning van de werknemer zal vanaf hier evolueren volgens de
ervaringscurve tot op het moment dat hij het maximum bereikt heeft.
De verhogingen binnen een zelfde curve gaan in tijdens de eerste maand welke op de
aanwerving van de werknemer volgt.
In geval van verandering van categorie, zal de werknemer verplaatst worden naar de
ervaringscurve die overeenkomt met zijn nieuwe categorie, rekening
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houdend met zijn verworven ervaring, verminderd, voor de categorieën bediende 3, 4A en
4B, met twee jaren (aantal voorafgaande ervaringsjaren voor de datum van
indiensttreding).
b) De periodes van gelijkgeschakelde ervaring
Met het oog op de leidprincipes hierboven geformuleerd, komen de partners overeen om
met de ervaring volgende zaken gelijk te schakelen :
• alle periodes binnen een professioneel milieu (ondermeer: interims, stages, bepaalde
duurcontracten, zelfstandig werk, vrijwilligerswerk,...) 4;
• de jaren van studies en eventuele jaren van legerdienst of vervangende burgerdienst;
(gewijzigd door de CAO van 4/5/2009, registratienummer 92070, vanaf 15 mei 2008).
• alle periodes van contractschorsing (tijdskrediet, moederschapsverlof...) 5 evenals de
periodes die gedekt zijn door de sociale zekerheid en de sociale
wetgeving (werkloosheid, ziekte-invaliditeit,...).
Art. 4. Geldigheidsduur
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 15 mei 2008 en is gesloten
voor onbepaalde duur.

4 De periodes binnen het professionele milieu, jaren van studies, legerdienst en vervangingsdienst, evenals de
periodes van contractschorsing en deze gedekt door de sociale zekerheid en de sociale wetgeving, waarvan
sprake in artikel 3, b) betreffen zowel de periodes doorgebracht in België, als deze doorgebracht in een andere
lidstaat van de Europese Unie of een staat buiten de Europese Unie. (gewijzigd door de CAO van 4/5/2009,
registratienummer 92070, vanaf 15 mei 2008).
5
Met uitzondering van de périodes van verlof zonder wedde : één période van verlof zonder wedde wordt
geneutraliseerd vanaf een jaar van verlof zonder wedde dat onafgebroken genomen wordt door de werknemer.
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