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FAQ inzake de eenmalige uitkering in de nieuwe CAO 
CAO-partijen krijgen veel vragen over de 1,6% eenmalige uitkering van de CAO 2014-2016. 
Hieronder staan de meest voorkomende vragen en antwoorden over dit onderwerp. 
 
TEKST ARTIKEL 32 LID 4 CAO 2014-2016: 
Uitsluitend bij ondernemingen die 2014 met een positief resultaat hebben afgesloten geldt 
in de maand maart 2015 (of indien de jaarcijfers 2014 in een latere maand zijn vastgesteld in 
deze latere maand) een eenmalige uitkering van 1,6% over 12 x het salaris van de maand 
oktober 2014 aan de werknemers die in de maand december 2014 een 
arbeidsovereenkomst met de werkgever hebben. De uitkering wordt berekend naar 
evenredigheid van het dienstverband van de 12 maanden voorafgaand aan 1 december 
2014. 
 
 
Meest voorkomende vragen over deze bepaling: 
 
Invloed buitenlandse holding op de jaarcijfers van de Nederlandse onderneming 
Vraag: Wat geldt er als een Nederlandse onderneming winst maakt maar de buitenlandse 
holding maakt verlies of juist andersom? 
Antwoord: de CAO Technische Groothandel reikt tot de Nederlandse grens en niet verder. 
Buitenlandse ondernemingen hebben dus geen invloed op de vraag of er sprake is van een 
positief of negatief bedrijfsresultaat van de in Nederland gevestigde technische groothandel.  
In het ene geval zal dit positief uitpakken voor het personeel, in het andere geval negatief.  
 
Manipuleren van de jaarcijfers 
Vraag: Wat te doen met ondernemingen die hun jaarcijfers manipuleren ten einde onder de 
eenmalige uitkering uit te komen? 
Antwoord: Dit zal heel lastig zijn aan te tonen. Er is de mogelijkheid voor werknemers en andere 
belanghebbenden om (indien gewenst) op anonieme wijze hun klacht hierover bij een 
werknemersorganisatie in te dienen. Deze kan het vervolgens bij de Vaste Commissie 
aanhangig maken. De Vaste Commissie kan nadere informatie bij de onderneming opvragen, 
een hoorzitting houden en eventueel een externe deskundige inschakelen om de jaarcijfers te 
beoordelen en vervolgens uitspraak doen. 
 
Verrekening eenmalige uitkering met winstuitkering 
Vraag: Mag een onderneming de eenmalige uitkering verrekenen met een winstuitkering. 
Antwoord: De eenmalige uitkering van 1,6% uit de CAO is niet hetzelfde als een winstuitkering 
in een onderneming en zij mogen niet met elkaar worden verrekend. 
 
Eenmalige uitkering voor mensen die inmiddels uit dienst zijn 
Vraag: Hebben medewerkers die na december 2014 uit dienst zijn gegaan recht op de 
eenmalige uitkering? 
Antwoord: Alle medewerkers die in december 2014 in dienst waren, hebben recht op de 
eenmalige uitkering, ongeacht of zij daarna nog in dienst waren of niet meer. 
 
 
 

***** 
 


