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Onderhandelaarsakkoord cao VO 2016-2017
Op 12 april 2016 heeft de VO-raad met de vakorganisaties in het onderwijs een onderhandelaarsakkoord
bereikt over een nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs. Er zijn afspraken gemaakt over diverse
onderwerpen zoals ontslag en sociale zekerheid, loon en persoonlijk budget. Een van de onderdelen van
de nieuwe cao is dat met ingang van 1 juli 2016 de salarissen met 3% worden verhoogd. Daarnaast wordt
in juli 2016 met terugwerkende kracht de loonsverhoging vanaf januari 2016 uitbetaald aan de
medewerkers door middel van een eenmalige uitkering. Ook wordt in april 2017 een éénmalige uitkering
van € 500,-- bruto verstrekt, naar rato van de betrekkingsomvang. Meer informatie omtrent het
onderhandelaarsakkoord is HIER te vinden. In de volgende PSA Info zal beschreven worden wat de exacte
wijzigingen zijn als gevolg van de nieuwe cao VO.
Premiepercentages ABP Pensioen
Het pensioenfonds ABP heeft in november 2015 een zogeheten premiebesluit genomen. Dit premiebesluit
regelt de pensioenpremie die de werknemer en de werkgever moet betalen. Het premiebesluit van het ABP
bestaat uit twee delen: (1) de kostendekkende premie en (2) een mogelijke opslag op de premie. Deze
wordt bepaald op basis van de dekkingsgraad op 31 december van enig jaar. De dekkingsgraad is een
berekeningssystematiek aan de hand waarvan een pensioenfonds vaststelt of het ook op de langere termijn
de pensioenen uit kan betalen. De Nederlandsche Bank ziet erop toe dat de pensioenfondsen maatregelen
nemen als niet voldaan wordt aan de eisen voor de dekkingsgraad. Voor ABP geldt dat op 31 december
2015 bleek dat deze niet voldoende was en daarom moet het ABP maatregelen nemen waardoor er een
opslag op de kostendekkende premie noodzakelijk is.
Door toepassing van de opslag op de premie wijzigen per 1 april 2016 de percentages van de
ABP-pensioenpremies. U neemt met ingang van april 2016 mogelijk een verandering in uw nettoloon waar.
Vanaf april 2016 zijn de volgende premiepercentages van toepassing.
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Verandering loonbelastingtarieven
Zoals in onze PSA Info van januari 2016 reeds is aangegeven, wijzigen de loonbelastingtarieven per april
2016. In de per 1 januari 2016 vastgestelde loonbelastingtabellen waren namelijk de laatste wijzigingen uit
het Belastingplan 2016 nog niet verwerkt. De nieuwe tabellen die gelden per 1 april 2016 zijn zodanig
vastgesteld, dat de over de periode januari tot en met maart 2016 te weinig betaalde belasting in de periode
april tot en met december 2016 alsnog wordt verrekend. Vanaf april 2016 is het daarom mogelijk dat u als
gevolg hiervan een verandering in uw nettoloon waarneemt.
Korting reiskostenvergoeding bij langere ziekteperiode
Regelmatig krijgt de afdeling PSA vragen over de korting die bij een langere ziekteperiode wordt
doorgevoerd op de reiskostenvergoeding. Wanneer u namelijk langer dan een week ziek bent, wordt uw
reiskostenvergoeding vanaf de achtste dag, conform cao, gestopt. Op de dag dat u weer (gedeeltelijk) aan
het werk gaat, wordt uw reiskostenvergoeding opnieuw opgestart.
Korting particuliere schadeverzekeringen
Met Centraal Beheer Achmea heeft CVO al langere tijd een contract afgesloten zodat u met korting een
particuliere schadeverzekering af kunt sluiten. De laatste jaren neemt het aantal schadegevallen door
ongelukken, diefstal en wateroverlast toe. Hierdoor gaan de schade-uitkeringen fors omhoog. Het
totaalbedrag van alle betaalde premies bepaalt de hoogte van de korting. Centraal Beheer ontvangt niet
genoeg premie om aan haar verplichtingen te kunnen blijven voldoen. Daarom verlaagt Centraal Beheer de
korting. Indien u via CVO een schadeverzekering bij Centraal Beheer heeft afgesloten, betekent dit voor u
dat de korting op de Woon-, Auto- en Motorverzekering wordt verminderd. U zult hier vanaf april 2016 een
brief over ontvangen van Centraal Beheer.
Indien u (nog) geen schadeverzekering via CVO af heeft gesloten bij Centraal Beheer en hier wel
geïnteresseerd in bent, kunt u voor informatie contact opnemen met Centraal Beheer via telefoonnummer
055-579 8000. U kunt dit doen onder vermelding van het collectiviteitsnummer 43219.

