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CAO UVB 2018-2020 
BEREKENING EENMALIGE UITKERING 

 

De afspraak  

Werknemers (inclusief oproepkrachten) ontvangen gedurende de looptijd van deze CAO een 

eenmalige uitkering van 0,75% in juni 2018. 

Het uit te keren percentage wordt berekend over 12 maal het bruto maandsalaris (exclusief 

vakantietoeslag, toeslagen voor werken buiten dag venster, beschikbaarheidsvergoeding, 

overuren etc.) met als uitgangspunt het bruto maandsalaris van juni 2018. Er wordt uitgekeerd 

aan werknemers die in dienst zijn in de betreffende maand van uitbetaling en wordt berekend 

naar rato van de deeltijdfactor en de duur van het dienstverband in juni 2018. 

 

Uitwerking ten behoeve van de feitelijke verloning 

We gebruiken in onderstaande uitwerking een aantal variabelen: 

 

A. Bruto maandsalaris = het meest actuele salaris (exclusief vakantietoeslag en eventuele 

andere toeslagen). 

B. Uurloon bij een 40 urige werkweek = 0,58% van het fulltime maandsalaris  

Uurloon bij een 38 urige werkweek  = 0,61% van het fulltime maandsalaris  

C. Deeltijdfactor = factor t.o.v. een 40-urige werkweek en dat wordt berekend op basis van 

het gemiddeld aantal gewerkte uren over de voorafgaande maanden december 2017 en 

januari, februari, maart, april en mei 2018 (een referentieperiode van 6 maanden dus): 

als iemand in die maanden december 2017 t/m mei 2018 gemiddeld 20 uur per week 

heeft gewerkt is de deeltijdfactor derhalve 20/40 = 0,5. De deeltijdfactor kan nooit 

hoger zijn dan 1 (ook niet door eventueel overwerk). Voor medewerkers die later in 

dienst zijn gekomen geldt uiteraard een navenant kortere referentieperiode. 

D. Voor de afspraak ‘naar rato van de duur van het dienstverband’ geldt het aantal 

maanden dienstverband tot 1 juni 2018, uiteraard tot een maximum van factor 1. Met 

andere woorden: voor de betaling in juni 2018 geldt: voor iedereen die op 1 juni 2018 

minimaal een jaar in dienst is geldt de factor 12/12 = 1. Iemand die bijvoorbeeld op  

1 maart 2018 in dienst getreden is, is op 1 juni 2018 3 maanden in dienst; de factor 

wordt dan 3/12 = 0,25. 

E. Het percentage van de uitkering: 0,75%. 

 

Full-timers 

12 x A x D x E 

 

Parttimers met een vast patroon van werktijden en vast maandsalaris  

12 x A x D x E 

Attentie: A is dus het vaste parttime (!) maandsalaris. 

 

Overige parttimers en oproepkrachten 

Bij 40 urige werkweek: 2080 x B x C x D x E 

Bij 38 urige werkweek: 1976 x B x C x D x E  
 


