CAO VO
Regeling vakbondscontributie
Artikel 1 Karakter van de regeling
Deze regeling maakt de inzet mogelijk van bestanddelen van het brutoloon voor de
betaling van de vakbondscontributie.
Artikel 2 Vakbondscontributie
De volledige contributie over het betreffende kalenderjaar komt voor de regeling in
aanmerking.
Artikel 3 Voorwaarden voor de belastingvrije vergoeding van de
vakbondscontributie
De regeling is van toepassing op die werknemers die lid zijn van een vakvereniging die is
aangesloten bij een der centrales die partij zijn bij de totstandkoming van deze CAO.
Toelichting: dit betreft de volgende organisaties:
• ACOP: AOb en ABVA/KABO
• CCOOP: OCNV
• CMHF: Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO).
Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie/O (NVLF/O). Vereniging
Leraren Beeldende Vakken (VLBV). Vereniging Leraren Schoolmuziek (VLS).
Nederlandse Vereniging voor Onderwijspersoneel (NVOP). NVS-NVL, vereniging
van schooldecanen en leerlingbegeleiders Vereniging van Leraren in Levende
Talen (VLLT). UNIE, vakorganisatie voor BVE-veld en VO (UNIE BVE-VO).
Een aanvraag kan, per betaald contributiebedrag, slechts bij één werkgever worden
ingediend. De werknemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van een foutieve opgave.
Artikel 4 Bronnen
Voor de betaling van de vakbondscontributie in het jaar kunnen de volgende
opgebouwde aanspraken worden ingezet:
• Eindejaarsuitkering
• Extra eindejaarsuitkering
Toelichting: consequenties
Gevolgen pensioen
Bron
Eindejaarsuitkering geen

Extra eindejaars-2

geen

Gevolgen werknemersverzekeringen
effect op uitkering WW en WAO als de
werknemer vóór 1 januari 2006
werkloos wordt of zijn eerste ziektedag
heeft.1
effect op uitkering WW en WAO als de
werknemer vóór 1 januari werkloos
wordt of zijn eerste ziektedag heeft.
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Boven het maximum dagloon treedt dit effect niet op
Alleen voor OOP in schaal 1 t/m 8

De werknemer die op of na 1 november bij een (nieuwe) werkgever in dienst treedt, dan wel lid wordt van
een vakvereniging, dient zijn aanvraag zo spoedig mogelijk in. De werkgever bevordert naar vermogen dat de
werknemer nog in dat jaar van de regeling gebruik kan maken.

Artikel 5 Procedure
• De werknemer moet vóór de eerste van de maand voorafgaand aan de maand waarin
de eindejaarsuitkering wordt uitbetaald aan de werkgever kenbaar maken dat hij/zij van
deze regeling vakbondscontributie gebruik wenst te maken3.
• Daartoe levert de werknemer een volledig ingevuld aanvraagformulier en
betalingsbewijs in bij de werkgever.
• De werknemer geeft aan welke bron/bronnen gebruikt wordt/worden.
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Betalingsbewijs inleveren
Doorhalen wat niet van toepassing is

Aanvraagformulier
Naam:
Voornamen:
Adres:
Woonplaats:
Verklaart gebruik te willen maken van de regeling vakbondscontributie zoals opgenomen
bij de CAO VO.
Aanvrager verklaart van ……… t/m ………..200.. lid te zijn van:
..……………………………………..(naam vakvereniging)………………………………
Lidmaatschapsnummer van uw vakvereniging:……………………………….
Bedrag contributie in 200..1: ………………………………………………………….
Zet de volgende bron(nen) in: eindejaarsuitkering / extra eindejaarsuitkering2
Datum aanvraag:
Handtekening aanvrager:
Als werkgever van de heer/mevrouw ……… verklaart de werkgever een bewijs van
betaling van bovenvermelde contributie van aanvrager te hebben ontvangen en deze bij
de loonadministratie te bewaren.
Handtekening namens bevoegd gezag:
Datum:

