De WW is weer gerepareerd
De uitkeringsduur bij werkloosheid is voor de werknemers bij BP RR die onder
de werkingssfeer van de cao vallen weer terug op niveau. Dankzij aanhoudende
inzet van CNV Vakmensen en FNV kan een werkloze werknemer weer maximaal
38 maanden aanspraak maken op een WW-uitkering of WGA-uitkering - als hij
voor dat recht lang genoeg heeft gewerkt. Het kabinet had de uitkeringsduur
beperkt tot maximaal 2 jaar.
De afspraken om de opbouw en de uitkeringsduur te herstellen zijn gemaakt in het
zogenoemde Sociaal Akkoord, in april 2013. Omdat sociale zekerheid ooit begon bij de
vakbeweging wilden de vakbonden niet akkoord gaan met een inperking van de WW- of
WGA-duur.
Kabinet en vakbonden zijn overeen gekomen dat de oorspronkelijke lengte van de WWuitkeringsperiode weer mogelijk wordt. De pot van waaruit die uitkering wordt betaald
heet Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) en deze wordt beheerd door een
onafhankelijke instantie, de Stichting Private Aanvulling WW en WGA (SPAWW). Het
benodigde geld komt van werknemers die premie betalen voor de PAWW.
Rechtvaardig
Volgens CNV Vakmensen en FNV is de reparatie belangrijk omdat het recht doet aan
opgebouwde rechten. Maar, zoals hierboven aangegeven, die reparatie kan alleen als de
werknemers er geld voor reserveren. Want een aantal jaren is geen WW-premie
ingehouden.
De afspraken over reparatie - gemaakt door vakbonden en werkgevers - worden
vastgelegd in een aparte cao, die vijf jaar geldt. Die cao is/wordt vastgesteld door de
leden. Zodra dit is gebeurd wordt hij bij de stichting aangemeld voor deelname aan de
PAWW via een zogenoemde verzamel-cao.
Wij willen op de navolgende wijze jullie een stem geven over deze reparatie van WW en
WGA:
Er komt een toelichtende ledenvergadering op dinsdag 21 november in Hotel Atlas
(Groene Kruisweg Spijkenisse) om 19.30 uur.
Stemmen over dit punt kan schriftelijk waarbij iedereen moet beseffen dat inmiddels al
drie keer tijdens de onderhandelingen voor de cao de leden akkoord zijn gegaan met de
reparatie van WW en WGA!
Deze termijn moeten we aanhouden om de reparatie zo spoedig mogelijk in te kunnen
laten gaan (beoogde ingangsdatum is 1 april 2018. Dit is ook de datum van waaraf dan
premie wordt ingehouden).
Kom voor een toelichting op 21 november naar Hotel Atlas!
Kun je niet komen maak dan in ieder geval gebruik van je stemrecht over deze
belangrijke arbeidsvoorwaarde.
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