
 

 

Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een eindbod vanuit de zijde van UWV. Voor wat betreft looptijd, 

loonsverhoging en pensioenen staat daar het volgende in. 

 

Looptijd 

UWV stelt een looptijd van 2,5 jaar voor. Als de cao met terugwerkende kracht per 1-8-2011 ingaat 

betekent dit dat de cao loopt tot 31-1-2014. 

 

Loonsverhoging (structureel en incidenteel) 

Bij een cao van 2,5 jaar biedt UWV in totaal een structurele loonsverhoging van 2,6%: 1 procent per 1 

augustus 2012, 1 procent per 1 augustus 2013 en 0,6 procent per 1 januari 2014.  

Daarnaast wil UWV een eenmalige uitkering van in totaal 1,25 procent toekennen: 0,75 procent per 1 

april 2012 en 0,5 procent per 1 april 2013.  

Verder zal UWV het werknemersdeel van de gestegen pensioenpremie (0,3%) gedurende de looptijd 

van de cao voor rekening nemen. 

 

Als we kijken naar de ingangsdata van de loonsverhogingen betekent dit dat er in 2011 feitelijk geen 

loonsverhoging wordt toegekend. Daarnaast zijn de geboden loonstijgingen lager dan de inzet van de 

vakorganisaties. Ook zijn de loonstijgingen niet voldoende om de inflatie te compenseren.  

Aan de andere kant realiseren wij ons dat de financiële druk op UWV, met wellicht additionele 

bezuinigingen in het vooruitzicht, groot is. Daarnaast wijkt UWV met de geboden loonruimte af van de 

‘nullijn’. Kortom: het loonbod kan zowel negatief als positief geinterpreteerd worden.  

 

Pensioenen 

Voor wat betreft de pensioenproblematiek wil UWV het pensioenfonds de mogelijkheid bieden de 

korting op de pensioenopbouw over 2012 ongedaan te maken. Daarom wordt voorgesteld om het 

bestuur van het pensioenfonds het passende opbouwpercentage te laten vaststellen afhankelijk van 

de financiële positie van het pensioenfonds. Deze mogelijkheid gaat in op 1 januari 2013 en duurt 

totdat het nog overeen te komen nieuwe pensioencontract ingaat. Hierbij is het streven dat er 1 

januari 2013 een nieuw pensioencontract ligt dat vanaf 1 januari 2014 een structurele en 

toekomstbestendige oplossing biedt. Daarnaast wil UWV het pensioenfonds vragen of het mogelijk is 

dat medewerkers de mogelijkheid krijgen om extra pensioen te te sparen, tot het fiscale maximum, of 

te verzekeren om de gevolgen van een eventueel lager opbouwpercentage te kunnen compenseren.   

 

Met de eventuele mogelijkheid om zelf voor extra pensioen te zorgen probeert UWV tegemoet te 

komen aan de wens van De Unie om een deel van de loonruimte te gebruiken om het 

pensioenprobleem op te lossen. Medewerkers kunnen nu namelijk zelf bepalen of ze al dan niet, 

binnen de fiscale ruimte, extra pensioen opbouwen om een eventuele korting op het 

opbouwpercentage ongedaan te maken.  

Opzich klinkt deze mogelijkheid sympathiek. Wel moet hierbij de kanttekening worden geplaatst dat 

medewerkers nu ook zelf al mogelijkheden hebben om binnen de fiscale ruimte extra pensioen op te 



 

 

bouwen. Daarnaast zal de inleg van individuele medewerkers om de eventuele korting ongedaan te 

maken groter zijn dan de loonsverhoging.  

 

Voor wat betreft het voorstel om het pensioenfonds jaarlijks het opbouwpercentage vast te laten 

stellen zijn wij minder enthousiast. De speelruimte die De Unie nu nog heeft om met UWV over 

alternatieven te praten op het moment dat de financiële positie van het fonds onder druk staat vervalt 

namelijk compleet met dit voorstel. Alle ‘macht’ komt bij het bestuur van het pensioenfonds te liggen. 

Wel moet gezegd worden dat deze situatie tijdelijk is: als er een nieuw pensioencontract ligt kunnen 

de afspraken anders zijn. Daarnaast is positief dat met het voorstel van UWV het pensioenfonds naar 

alle waarschijnlijkheid de korting over het opbouwpercentage in 2012 ongedaan zal maken.  

 

Kortom: ook over dit voorstel zijn positieve en negatieve punten te noemen. In onze optiek zijn de 

negatieve punten wel groter dan de positieve.  

 

 

Overige afspraken 
Naast de afspraken over loonsverhoging en pensioenen zijn er nog meer onderwerpen waarover 
UWV afspraken wil maken. De onderwerpen zijn grotendeels afkomstig uit de inzetbrieven van de 
vakorganisaties. Een overzicht: 

 

AOW-leeftijd 
Per 1 april verschuift de ingangsdatum van de AOW van de eerste dag naar de maand naar de dag 
waarop iemand daadwerkelijk 65 jaar wordt. Hierdoor kan er een mogelijk AOW-gat ontstaan: omdat 
pensioen ingaat op de eerste dag van de maand waarop iemand 65 jaar wordt en de AOW pas op de 
verjaardag van de medewerker in kwestie kan er een inkomensgat ontstaan. Vooral medewerkers die 
aan het eind van de maand jarig zijn worden dan getroffen. 
UWV stelt voor om dit dusdanig aan te passen dat medewerkers geen inkomensgat hebben. Dit kan 
door de arbeidsovereenkomst pas te ontbinden op het moment dat een medewerker 65 jaar wordt. 
Voor mensen met een prepensioen/VUT-uitkering zal UWV het VUT fonds vragen een eventueel gat 
te compenseren.  

 

Wat De Unie betreft is dit een prima voorstel en ligt het in de lijn die wij zelf voorgesteld hadden.  

 

Duurzame inzetbaarheid 
UWV stelt voor om, in een studiegroep met vertegenwoordigers uit de vakorganisaties en UWV, het 
onderwerp ‘duurzame inzetbaarheid’ verder uit te werken. Elementen die De Unie heeft voorgesteld, 
zoals het ontwikkelen van een persoonlijk employability-budget, worden hierin meegenomen. 
 
Om dit onderwerp in een studiegroep verder uit te werken lijkt De Unie een zinvol voorstel. Wel 
moeten we ervoor waken dat er ook daadwerkelijk concrete plannen uit de werkgroepen komen die 
geimplementeerd kunnen worden. Doordat we zelf mensen in de studiewerkgroep kunnen plaatsen 
wordt dit geborgd. 

 

Reiskostenvergoeding 
UWV wil tijdens de looptijd van de cao, samen met de vakorganisaties, onderzoek doen naar een 
integrale mobiliteitsregeling, die voldoende keuzevrijheid biedt voor medewerkers, recht doet aan de 



 

 

principes van verantwoord ondernemen en het nieuwe werken afdoende faciliteert. In dit onderzoek 
worden zowel het woon-werkverkeer als zakelijk verkeer betrokken. Het onderzoek leidt tijdig vóór het 
einde van de looptijd van de cao tot concrete adviezen.  

 

Onderzoeken of binnen een UWV een moderne, groene mobiliteitsregeling tot stand kan komen is 

voor De Unie goed bespreekbaar.  

 

Vakantie-uren 
Voor wat betreft het verval van de vakantie-uren wordt aangesloten bij de wettelijke regeling per 1 
januari 2012. UWV wijzigt de regeling per 1 januari 2012. Dit betekent dat medewerkers hun nieuwe 
wettelijke vakantieverlof (144 uur) binnen 1,5 jaar moeten opnemen. Een ander aspect van de 
wettelijke regeling is dat langdurig zieke medewerkers recht krijgen op hetzelfde aantal vakantiedagen 
als niet zieke medewerkers. Let op: de bovenwettelijke vakantieuren behouden gewoon hun 
vervaltermijn van vijf jaar!  

 

Voor De Unie is vooral belangrijk dat medewerkers, in overleg met de leidinggevende, buiten de 

vervaltermijnen om afspraken kunnen maken. UWV heeft dit verwerkt in het eindbod. 

 

Spaarloon/levensloop 
Per 1 januari 2012 is op grond van wettelijke maatregelen het spaarloon vervallen en wordt de 
levensloopregeling alleen voortgezet voor die medewerkers met een saldo van € 3000 of meer. Deze 
wettelijke veranderingen worden, zo stelt UWV voor, in de cao-tekst verwerkt.  
De 1%-levensloopbijdrage door UWV blijft gehandhaafd. In het kader van de studie duurzame 
inzetbaarheid en de mogelijke invoering van een vitaliteitsregeling, zullen cao partijen nadere 
afspraken maken over de toekomst van de levensloopbijdrage.  
De Unie heeft geen bezwaar tegen dit voorstel. 

 

 

 

 

 


