
Toelichting op het begrotingsvoorstel 2015  OPUT

Wij zijn als OPUT voor continuering van reeds ingezet beleid, zoals dat in voorgaande begrotingen, CAO en 
het meerjarenkader “Arbeidsvoorwaardengelden 2014-2018” is verwoord.
Wij menen met de toezegging van het bekostigen van het ouderschapverlof ,WSW, keuzemodel (internet) 
en seniorenregeling 2006 aan de wensen van het CVB te zijn tegemoet gekomen. Nu en in het verleden 
toegevoegde posten waaraan het OPUT (mede) (tijdelijk) toestemming heeft gegeven zijn geen vast 
gegeven. 

Bij het  totstand komen van deze begroting  hecht het OPUT belang aan de volgende uitgangspunten:

1. Het is een gezamenlijk belang, van zowel werkgever als werknemers, dat 
arbeidsvoorwaardengelden maximaal ten goede komen aan de medewerkers van de UT. 

2. De AVW gelden dienen “bij te dragen aan een evenwichtig en aantrekkelijk pakket van 
arbeidsvoorwaarden voor alle (categorieën van) medewerkers van de UT”.

3. De invulling van de gelden sluit aan bij de individuele situatie van medewerkers door het bieden van
maatwerk en keuzevrijheid.

4. Arbeidsvoorwaardengelden worden  gebruikt om op UT niveau invulling te geven aan extra 
faciliteiten boven op de CAO afspraken.
Van dit principe kan afgeweken worden door het LO voor een afgesproken periode en dient  ter 
rechtvaardiging  te worden onderbouwd.
Zo is er voor  “duurzame inzetbaarheid” in het meerjarenkader aansluiting gezocht bij de 
beleidsagenda van de CAO.

5. Het LO bereikt overeenstemming over besteding van het gehele AVW budget, CvB en bonden 
gezamenlijk.

De  begroting voor 2015 voldoet niet aan al onze uitgangspunten.
Van de begroting mag dan ook geen precedentwerking uitgaan.
De AVWG begroting 2015 is niet aan de hand van project voorstellen tot stand  gekomen en wijkt daarmee 
af van de systematiek die beschreven staat in de begrotingsdiscipline Kenmerk: LO-2013-230 versie 2.

Voortaan willen wij dat  begrotingen zullen voldoen aan boven genoemde uitgangspunten.
Wij zeggen per direct de begrotingsdiscipline met kenmerk: LO-2013-230 versie2 op en zouden de 
uitgangspunten in de toekomst willen verankeren in een nieuwe versie van de begrotingsdiscipline.
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