Nieuwsbericht: Umc’s bereid om lagere pensioenpremie en
compensatie ten goede te laten komen aan medewerkers
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De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) heeft aan de vakbonden
laten weten dat umc-medewerkers de komende anderhalf jaar onverkort kunnen rekenen op
de opbrengst van premiedaling bij het ABP en compensaties van de overheid, als vertaling
van het ‘loonruimteakkoord’ dat vorig jaar tussen het kabinet en de bonden werd gesloten.
De NFU heeft de vakbonden uitgenodigd voor open en reëel overleg over dit voornemen.
De voorgenomen salarisverbetering komt bovenop de structurele en eenmalige salarisverhogingen
die al in de Cao umc 2015-2017 waren afgesproken.
Achtergrond
Op grond van het loonruimteakkoord tussen kabinet en bonden zou extra salaris worden
gefinancierd uit lagere ABP-pensioenpremies. Omdat die premiedaling lager is dan bij het akkoord
werd voorzien, drong de NFU de afgelopen maanden bij herhaling bij het kabinet aan op
compensatie voor umc-medewerkers. Dat was ook in andere sectoren gebeurd.
De umc’s waren destijds niet bij het loonruimteakkoord betrokken en hadden bovenop de reeds
afgesloten Cao umc geen ruimte om tegenvallers uit andere akkoorden aan te vullen.
De NFU is verheugd dat de overheid sindsdien heeft toegezegd om tegenvallers in haar
loonruimteaanbod in ieder geval voor een deel en tijdelijk te compenseren. De umc’s zijn bereid
zowel de ABP-premiedaling als deze eenmalige compensatie van het kabinet volledig ten goede te
laten komen aan umc-medewerkers.
De NFU zal bij de onderhandelingen over een Cao umc vanaf 2018 de loonruimte opnieuw goed
bekijken en daarbij ook de ontwikkeling van pensioenpremies meenemen.
De NFU heeft de vakbonden vandaag voor een tweede maal uitgenodigd voor open en reëel
overleg over haar voornemen. De bonden hebben tot nog toe geen steun gegeven aan de gekozen
uitwerking van het loonruimteakkoord. Zij hebben de afgelopen maanden, ondanks herhaald
verzoek, het pleidooi van de NFU voor compensatie door het kabinet niet ondersteund.
De NFU betreurt dat, maar vertrouwt erop dat alle partijen zich de komende jaren zullen blijven
inzetten voor alle 67-duizend umc-medewerkers en hun belangrijke inspanningen voor topreferente
zorg, wetenschappelijk onderzoek en medisch onderwijs.
Vragen over dit nieuwsbericht kunt u sturen naar: caoumc@nfu.nl
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