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Nieuwe CAO & Wees op tijd
met WGA & ZW

Nieuwe CAO Bestuurders PO en Bestuurders VO
Onlangs is een onderhandelaarsakkoord vastgesteld voor een nieuwe
CAO Bestuurders PO en Bestuurders VO. Deze week zijn de leden van de
Vereniging voor Onderwijsbestuurders (VVOB) akkoord gegaan.
De nieuwe CAO voorziet in een verhoging van de salarissen met 3,4% en
een eenmalige uitkering van € 4.000 bruto. In beide gevallen geldt dat
de WNT-norm voor OCW sectoren niet mag worden overschreden.
Het is de cao-partijen nog niet gelukt om tot één bestuurders-cao voor
het gehele funderend onderwijs te komen, hiervoor is meer tijd nodig.
De nieuwe Cao’s hebben een looptijd tot 1 januari 2021.

Even voorstellen
Met ingang van 1 oktober a.s. komt Jermo de
Groot in dienst bij AK+. Jermo (32 jaar) heeft
10 jaar ervaring als assistent controller bij een
grote kinderopvangorganisatie. Binnen AK+ zal
hij een functie als Financieel Consultant gaan
vervullen. Een functie die ligt op het snijvlak
van Financial Controller, Consultant (financiële)
Informatievoorziening en Functioneel
(applicatie)Beheer. Van harte welkom!

Ontslag op cumulatiegrond
Sinds de inwerkingtreding is het mogelijk om meerdere ontslaggronden te combineren zodat deze
tezamen een voldragen ontslaggrond vormen. In een recente uitspraak oordeelde de kantonrechter
voor de eerste keer dat hiervoor voldoende bewijs was. In het concrete geval was sprake van
disfunctioneren, een verstoorde arbeidsrelatie en een combinatie van deze twee.

Aanvraag eigenrisicodrager WGA of ZW 2021 – wees op tijd
Als u per 1 januari 2021 eigenrisicodrager wil worden voor de WGA en/of ZW, moet het aanvraagformulier vóór 2 oktober binnen zijn de Belastingdienst. Dit geldt ook als u als werkgever het
eigenrisicodrager schap wil beëindigen.
Voor een snelle verwerking van de aanvraag eigenrisicodrager schap WGA is het belangrijk dat zowel
het aanvraagformulier als de garantieverklaring tegelijkertijd worden ingediend.
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