
 

 

BEREKININGSWIJZE EENMALIGE UITKERING OKTOBER 2018 VAN €750 
 

In de CAO bestuurders PO 2018-2019 zijn partijen in navolging van de CAO PO 2018-2019 een 

eenmalige uitkering van € 750 overeengekomen. De bepaling van het bedrag van de eenmalige 

uitkering en de uitbetaling dient op gelijke wijze te geschieden als voor het personeel vallend onder 

de CAO PO 2018-2019.  

 

In de CAO PO 2018-2019 (artikel 6.14d) is bepaald dat: 

 

a) elke werknemer in oktober 2018 een eenmalige nominale uitkering ontvangt van € 750 bruto, 

naar rato van de betrekkingsomvang; 

b) de eenmalige uitkering van € 750 berekend wordt door een opbouw van € 93,75 per maand in 

de maanden januari 2018 tot en met augustus 2018;  

c) degene die in oktober 2018 niet meer in dienst is, de opgebouwde toelage vanaf januari 2018 

tot ontslag ook in oktober 2018 uitbetaald krijgt; 

d) de berekeningswijze van de nominale uitkering van € 750 overeenkomstig is aan die van 

artikel 6.14c. 

 

- Er is sprake van opbouw per maand. De betrekkingsomvang in de betreffende maand is 

bepalend. Dit volgt ook uit de verwijzing naar artikel 6.14c en daarmee indirect naar bijlage A9 

CAO PO. 

 

- Uit bijlage A9 blijkt dat de volgende kortingen van het brutosalaris van invloed zijn op de 

berekening van de eenmalige uitkering: 

 

• korting van het brutosalaris in verband met opgelegde scholingsplicht aan een in het 

risicodragend deel van de formatie geplaatste werknemer (Bijlage III, lid 11); 

• korting wegens schorsing; 

• korting wegens staking; en 

• gedeeltelijk of volledig buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging; 

• korting wegens gebruikmaking van de fietsregeling. 

 

Hieruit dient te worden geconcludeerd dat min/meer uren die een andere oorzaak hebben dan hier 

genoemd, niet van invloed zijn op de berekening. Voor de volledigheid is het betreffende onderdeel 

uit bijlage A9 CAO PO 2018-2019 aan het eind van notitie opgenomen. 

 

- Uit artikel 6.14d CAO volgt dat iemand die: 

 

• in dienst treedt per 1 oktober 2018 geen eenmalige uitkering krijgt uitbetaald omdat 

die persoon niets heeft opgebouwd; 

• per 1 augustus 2018 uit dienst is getreden de eenmalige uitkering heeft opgebouwd 

naar omvang van de dienstbetrekking in de periode januari 2018-juli 2018 en het 

opgebouwde bedrag krijgt uitbetaald in oktober 2018 van de oude werkgever. 



 

 

• per 1 augustus 2018 in de onderwijssector van werkgever is gewisseld, over de 

periode 1 januari 2018-1 juli 2018 7/8 deel van de eenmalige uitkering naar rato van 

de betrekkingsomvang van de oude werkgever uitbetaald dient te krijgen en 1/8 van 

de nieuwe werkgever. 

 

 

Bijlage A9, pagina 372-373 CAO PO 2018-2019 

 

De berekeningswijze  

De berekeningswijze is als volgt: NA x FS : NS  

 

NA = Nominaal bedrag van de aanspraak  

FS = Feitelijk salaris (is het verschil tussen het salaris en de toegepaste kortingen)*  

NS = Norm salarisbedrag per maand  

 

*) Is het resultaat van: BS – BK waarbij:  

BS = Brutosalaris per maand (= resultaat van het in die maand vastgestelde salaris)  

BK = Brutokortingen per maand  

 

Onder brutokorting wordt verstaan een korting van het brutosalaris wegens:  

 

• anticumulatiebepaling (Bijlage III, lid 11);  

• schorsing (artikel 4.16: geldt alleen voor openbaar onderwijs);  

• staking (artikel 11.2, zesde lid);  

• gedeeltelijk of volledig buitengewoon verlof zonder behoud van bezoldiging (de artikelen 

8.9, 8.11 t/m 8.13, 8.20, 8.21 en 8.24).  

• fiscale maatregelen (artikel 7.8: de fietsregeling).  

 

 


