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Uitwerking inkomensmaatregelen Onderhandelingsresultaat CAO OABs 2017 - 2018 

 

1 Incidentele uitkering van 1% per 1 januari 2017 

Per 1 januari 2017 ontvangen werknemers in dienst op 1 januari 2017 een incidentele uitkering van 

1% van het bruto jaarloon.  

1a Hoe wordt de incidentele uitkering berekend? 

De incidentele (eenmalige)  uitkering wordt als volgt berekend: 12 x het bruto maandsalaris januari 

2017 x 1%.  Het bruto maandsalaris zoals van toepassing op 1 januari 2017 is bij de berekening van de 

incidentele uitkering het uitgangspunt. 

Andere beloningselementen zoals vakantietoeslag  en een eventuele resultaatdeling worden niet bij de 

berekening van de eenmalige uitkering  betrokken.  

1b Is de incidentele uitkering pensioengevend? 

 

De incidentele uitkering is per 1 januari 2018 pensioengevend.   

 

1c Hebben werknemers die in de loop van 2017 in dienst komen ook recht op de incidentele 

uitkering van januari 2017?  

 

Nee, als een werknemer in de loop van 2017 in dienst komt, dan heeft hij geen recht op de incidentele 

uitkering. Alleen de werknemers die op 1 januari 2017 in dienst zijn, krijgen de incidentele uitkering 

betaald. 

 

1d Wordt de incidentele uitkering meegenomen in de berekening van de vakantietoeslag? 

 

Vakantietoeslag bedraagt 8% van het jaarsalaris. Het jaarsalaris is 12 maal het bruto maandsalaris als 

bedoeld in de salarisschalen zoals vermeld in bijlage 7 van de CAO. De incidentele uitkering maakt 

hier derhalve geen deel van uit.  

 

1e Wordt de incidentele uitkering meegenomen in de berekening van het budget individuele 

levensfasevoorziening als bedoeld in artikel 44 jo 48 van de CAO?  

 

De levensfasevoorziening bedraagt een percentage van het bruto jaarinkomen. Het bruto jaarinkomen 

is het jaarsalaris (12 maal het bruto maandsalaris) inclusief vakantietoeslag. De incidentele uitkering 

maakt hier derhalve geen deel van uit. 

 

 

1f Wordt de incidentele uitkering meegenomen in de berekening van het budget scholing en 

professionalisering? 
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Werkgever stelt jaarlijks een budget van 4% van de begrote loonsom ter beschikking voor scholing en 

professionalisering.  

De loonsom voor 2017 is in 2016 reeds begroot. Toen kon niet worden voorzien dat er sprake zou zijn 

van een incidentele uitkering in januari 2017. Deze incidentele uitkering kon dus niet in de berekening 

van het budget worden meegenomen.  

 

1g Hoe moet de incidentele uitkering voor oproepkrachten worden berekend?  

 

Oproepkrachten werken niet een vast aantal uren per maand en hun maandsalaris fluctueert.   

Daarom wordt voor hen de incidentele uitkering achteraf over het gehele jaar 2017 berekend (danwel 

op de datum uitdiensttreden bij beëindiging dienstverband gedurende het jaar). De uitbetaling vindt 

dan in principe plaats in januari 2018 (maar valt wel in het loonjaar 2017 door middel van de extra 

salarisrun 14 als extra aanvulling op het salaris december 2017). 

  

2 Algemene salarismaatregel van 1 % per 1 juni 2017 

 

2a De salarisschalen worden met ingang van 1 juni 2017 structureel met 1% verhoogd. De 

salarisschalen in de bijlage van de cao worden hiertoe geactualiseerd. 

 

 2b  Is deze structurele salarisverhoging pensioendragend?  

 

Als een salarisverhoging met terugwerkende kracht tot 1 januari op of een volgende maand 

gedurende een jaar wordt ingevoerd, dan is deze salarisverhoging pensioengevend in het 

volgende jaar (2018 in dit geval).  

 

3 Incidentele uitkering van 0,5% per 1 januari 2018 van het bruto jaarinkomen  

 

3a  De incidentele uitkering uit te betalen per 1 januari 2018 bedraagt 0,5% van het bruto 

jaarinkomen. 

 

3b  Hoe wordt de incidentele uitkering berekend? 

De incidentele uitkering wordt als volgt berekend: 12 x het bruto maandsalaris van januari 

2018 x 0,5%.  

 

3c Is deze incidentele uitkering pensioengevend? 

De incidentele uitkering wordt als verhoging op het pensioeninkomen 2019 meegenomen.   

 

Zie voor overige vragen over incidentele uitkering onder 1.  

 

4 Algemene salarisverhoging van 0,5% per 1-1-2018  

De salarisschalen worden structureel verhoogd met 0,5%.  

De salarisschalen in de bijlage van de CAO worden geactualiseerd.  

 

4a Is deze salarisverhoging pensioengevend?  

Ja, de salarisverhoging is per 1 januari 2018 pensioengevend. Het vaste salaris per 1 januari 

2018 is immers pensioengevend. 

 

 

5. Uitbetaling Vergoeding Bedrijfshulpverlening (artikel 65 CAO) 

  

5a Wordt de BHV vergoeding bruto of netto uitbetaald?  

 

De  BHV-vergoeding als bedoeld in artikel 65 CAO OAB bedraagt per 1 januari 2017 €12,50. 

De vergoeding kan als netto vergoeding vallend in het algemeen forfait van de WKR worden 
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uitgekeerd of als brutoloon.  

 

Bij de uitbetaling als netto vergoeding vallend onder de WKR is de vergoeding niet pensioengevend.  

Als de vergoeding als brutoloon wordt uitbetaald is de vergoeding wel pensioengevend.  

 

 


