
NIEUWE CAO-AFSPRAAK: EENMALIGE UITKERING VAN 0,5 PROCENT IN JULI 2009 
De nieuwe afspraak betreft de uitbetaling door werkgever van een eenmalige uitkering van 0,5% aan 
werknemers. Aan deze afspraak is een regeling gekoppeld die het de werkgever mogelijk om de 
uitbetaalde eenmalige uitkering(en) te declareren bij de RAS. 
 
 
Welke werknemers komen in aanmerking voor de éénmalige uitkering?  
Iedere werknemer als bedoeld in artikel 1, lid 3 van de CAO die op 1 april 2008 al in dienst van 
werkgever was en die (ononderbroken) nog in dienst van werkgever is op 30 juni 2009, ontvangt in juli 
2009 een eenmalige uitkering van 0,5%. Let op: bij de bepaling van de referteperiode (1 april 2008 tot 
en met 30 juni 2009) wordt de periode bij een vorige werkgever meegenomen indien de werknemer 
als gevolg van contractswisseling bij u in dienst is getreden. 
 
Waarover wordt de eenmalige uitkering berekend?  
De eenmalige uitkering wordt berekend over het bruto loon als bedoeld in artikel 24 CAO. Dus over 
dezelfde grondslag als waarover de vakantietoeslag wordt berekend, dus over het brutoloon over de 
periode 1 mei 2008 tot en met 30 april 2009.  
 
Wat kan de werkgever bij RAS declareren?  
De werkgever kan bij RAS de door hem aan zijn werknemers uitgekeerde eenmalige uitkeringen 
vermeerderd met een opslag voor sociale lasten van 22,5% declareren.  
 
Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om de eenmalige uitkering bij de RAS te declareren? 
De eerste voorwaarde is - vanzelfsprekend - dat de werkgever de eenmalige uitkering aan de 
daarvoor in aanmerking komende werknemers daadwerkelijk heeft betaald. De andere voorwaarden 
zijn dat:  
1. per aansluitnummer bedrijfstakpensioenfonds de werkgever maar één declaratie kan  
   indienen.  
2. het daarvoor bestemde Declaratieformulier eenmalige uitkering van 0,5% gebruikt wordt  
3. het volledig ingevulde en ondertekende declaratieformulier vergezeld gaat van een bewijsstuk 
     waaruit blijkt dat de te declareren eenmalige uitkeringen daadwerkelijk zijn uitbetaald.  
4. de declaratie inclusief bijlagen door de RAS ontvangen is op uiterlijk 1 november 2009. Declaraties 
die niet aan deze vereisten voldoen, worden niet in behandeling genomen en geretourneerd aan de 
werkgever.  
 
Wat volstaat als bewijsstuk?  
Uit het bewijsstuk moet het totaalbedrag van door de werkgever aan zijn werknemers –dus niet 
gespecificeerd per individuele werknemer - uitgekeerde eenmalige uitkering van 0,5% blijken. Het 
bewijsstuk kan een loonstaat werkgever zijn of een ander overzicht uit de loonadministratie waarop de 
totaal uitbetaalde eenmalige uitkering als “eenmalige uitkering van 0,5%” is gespecificeerd. 
Is een dergelijk overzicht niet voorhanden, dan volstaat als bewijsstuk: 
-  voor de werkgever die voor minder dan 50 werknemers de eenmalige uitkering van 0,5%  
   declareert: een zelf opgesteld totaaloverzicht vergezeld van de kopie loonstroken van de 
   betreffende werknemers waarop de uitbetaalde eenmalige uitkering als “eenmalige uitkering  
   van 0,5%” is gespecificeerd. 
-  voor de werkgever die voor 50 of meer werknemers de eenmalige uitkering van 0,5%  
   declareert: een accountantsverklaring.  
 
Wanneer kan de declaratie worden ingediend?  
De declaratie kan bij de RAS worden ingediend vanaf het moment van uitbetaling van de eenmalige 
uitkering aan de werknemers tot uiterlijk 1 november 2009. Declaraties die na 1 november 2009 door 
de RAS worden ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen en dus niet uitbetaald.  
 
Wat is het gevolg van een niet in behandeling genomen en aan de werkgever geretourneerde 
declaratie?  
Dat is afhankelijk van de reden waarom de declaratie niet in behandeling is genomen: Als de 
declaratie is afgewezen omdat: 
-  niet het juiste declaratieformulier is gebruikt, het formulier niet volledig of onjuist is ingevuld,  
   bewijsstukken ontbreken of niet volledig zijn, dan heeft de werkgever de mogelijkheid om de  
   gebreken te herstellen in een nieuwe declaratie. Deze moet dan wel uiterlijk op 1 november  



   door de RAS zijn ontvangen.  
-  sprake is van meerdere declaraties op één aansluitnummer pensioenfonds dan wordt alleen  
   de declaratie die als eerste door RAS is ontvangen gehonoreerd. De overige declaraties  
   worden definitief afgewezen en dus niet uitbetaald. 
-  de declaratie door de RAS na 1 november 2009 is ontvangen dan wordt de declaratie definitief  
    afgewezen en dus niet uitbetaald.  
 
Kan een ingediende declaratie nog worden gewijzigd of aangevuld?  
Een eenmaal ingediende declaratie kan niet worden gewijzigd of aangevuld.  
 
Wanneer betaalt de RAS de declaratie uit?  
De RAS zal de goedgekeurde declaraties uitbetalen in de periode van 1 september 2009 tot en met 
31 december 2009 op volgorde van goedkeuringsdatum. 


