Nieuwsbrief DLO

Wageningen 5 juli 2016

Akkoord over reparatie 3e WW jaar
Geachte leden,
In de nieuwe CAO DLO, die in november 2015 is overeengekomen en die door de leden met een grote
meerderheid is geaccordeerd, was een studieafspraak opgenomen.
Afgesproken werd dat DLO en vakorganisaties voor 1 juli overeenstemming zouden moeten bereiken over
de reparatie van het derde WW jaar. Zoals wij in november al gemeld hebben is door de invoering van de
Wet Werk & Zekerheid de opbouw en duur van de WW verkort: van maximaal 38 maanden, maar 24
maanden.
Volgens het Sociaal Akkoord dat kabinet, werkgevers en vakorganisaties in 2013 zijn overeengekomen
dienen CAO partijen de teruggang met een nieuwe regeling te repareren.
Hierover is bij DLO in het afgelopen jaar onderhandeld, overigens net als in alle CAO`s.
De afspraak bij DLO houdt in dat de opbouw en duur van de WW ( hoe langer je werkt, hoe hoger de
opbouw) zal worden gerepareerd. Hierdoor wordt het gat van 14 maanden bij een maximale opbouw
hersteld.
De financiering van deze reparatie wordt door middel van een kostendekkende premie betaald.
De kosten worden in een verdeling 65-35 (werknemers -DLO) jaarlijks vastgesteld en vanaf 1 april 2017,
maandelijks ingehouden. Op dit moment gaan wij uit van een werknemerspremie tussen de 0,1 en 0, 2 %.
De regeling wordt in 2019 geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
Ook de Bovenwettelijke Regeling, de uitkering voor degenen die voor 1-1- 2007 in dienst waren en die
voorziet in een uitkering aansluitend op de WW is bijgesteld. De regeling is versoberd en in lijn gebracht
met de BW regeling van de WU. Medewerkers die op 1 november 2015, 55 jaar en ouder waren, houden
onder voorwaarden, hun bestaande rechten. Ook voor medewerkers die in de WW zitten of voor 1-5-2016
schriftelijk zijn aangewezen als herplaatsingskandidaat, blijft de oude regeling van kracht.
Vakorganisaties zijn van menig dat met deze reparatie, invulling is gegeven aan de studie afspraak en
hierdoor zal ook de salarisverhoging van 1 oktober van1,5% worden geëffectueerd.
De teksten van de CAO en de aanvulling met betrekking tot de WW reparatie, kunt u vinden op het Intranet
van WUR.
In het vertrouwen u hiermee te hebben geïnformeerd,
mede namens CNV Overheid en Publieke Diensten, CMHF
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