
 
Veel gestelde vragen UWV 
 
Structurele salarisverhoging 

 
Is met dit onderhandelingsresultaat koopkrachtbehoud gerealiseerd? 
Antwoord: Nee, dat is niet het geval. De inflatie was over het jaar 2022 circa 10%. Om dat te 
repareren is een structurele salarisverhoging van 10% in 2023 nodig. Met een verhoging van 6,5% per 
1 januari 2023 en 2,5% per 1 december wordt de koopkracht slechts gedeeltelijk gerepareerd.  
UWV stelt dat met deze salarisverhogingen het budget wordt overschreden, de middelen om dit te 
betalen moet UWV halen uit de bedrijfsvoering.  
 
Ik heb een uitloopperiodiek-A, heb ik nog wel recht op de structurele salarisverhoging? 
Antwoord: De uitloopperiodiek is geregeld in artikel 5.6 lid 4 van de UWV-cao. Hierin staat dat de 
uitloopperiodiek A wordt toegekend voor een periode van 1 jaar. Na afloop van het jaar sta je weer 
op het maximum van je salarisschaal. Heb je vijf jaar achtereen een uitloopperiodiek A dan wordt dit 
een vast onderdeel van je salaris. Hetzelfde geldt voor de uitloopperiodiek B. Het antwoord op de 
vraag is ja, als je een uitloopperiodiek hebt (tijdelijk of vast) dan krijg je de structurele 
salarisverhoging. 
 
Ik ben als gevolg van een fusie overgekomen van CWI naar UWV. Mijn salaris is nog steeds hoger 
dan het maximum van mijn salarisschaal. Kom ik in aanmerking voor de structurele 
salarisverhoging? 
Antwoord: In bijlage IV van de cao zijn specifieke afspraken gemaakt over de inpassing en bevriezing 
van de salarissen van medewerkers uit deze doelgroep. 
In bijlage II van de cao staan afspraken ten behoeve van de medewerkers die in verband met de UWV 
vorming zijn overgekomen. 
 
Mijn salaris is door een demotie bevroren. Kom ik niet in aanmerking voor de structurele 
salarisverhoging? 
Antwoord: Artikel 5.18 van de cao regelt hoe met de structurele salarisverhoging wordt omgegaan 
voor medewerkers die bovenschalig zijn. Dit artikel is niet gewijzigd. In grote lijnen komt het erop 
neer dat het salaris wordt bevroren totdat het persoonlijke salaris gelijk is geworden aan het 
maximum van de naasthogere salarisschaal. Er is echter een uitzondering voor medewerkers van 57 
jaar en ouder. In het artikel worden ook andere uitzonderingen genoemd. 
 
In verband met de hoge inflatie hebben vakorganisaties er bij UWV op aangedrongen de 
medewerkers wiens salaris bevroren is, dit jaar toch in ieder geval een deel van de structurele 
salarisverhoging te geven omdat hun koopkracht anders heel hard daalt. UWV weigert dit. De 
bestaande systematiek van salarisverhoging bij bovenschaligheid wordt niet aangepast. Niet ten 
gunste van de medewerkers, ook niet ten nadele van de medewerkers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vitaliteitspact 
 
Ik begrijp de tekst over het vitaliteitspact niet. Kan ik nog gebruik maken van deze regeling als ik 62 
word. 
Antwoord: De tekst over het vitaliteitspact in het onderhandelingsresultaat is verwarrend. De 
toetredingsleeftijd tot het vitaliteitspact is en blijft 62 jaar. Vanaf 65 jaar wordt een extra 
keuzemogelijkheid toegevoegd aan de cao: 

- (blijven) kiezen voor 80% van de contractueel overeengekomen uren tegen 90% van het 
contractloon; 

- of kiezen voor 70% van de contractueel overeengekomen uren 85% van het contractloon. 
In beide gevallen wordt je pensioen opgebouwd over 100% van de contracturen die je had voordat je 
met vitaliteitsverlof ging. 
 
 
Stemmen 
 
Mijn collega’s willen ook kunnen stemmen, kunnen zij nog lid worden. 
Antwoord: De collega’s die zich nu inschrijven bij De Unie zijn natuurlijk van harte welkom. Echter de 
inschrijving wordt pas doorgevoerd per 1 april 2023. Dan is deze stemming al gesloten. Voor light-
leden geldt een andere procedure omdat zij al aan De Unie verbonden zijn. 
 
Wat doen de vakorganisaties als de uitslag van de stemming niet bij alle vakorganisaties hetzelfde 
is. 
Antwoord: Het onderhandelingsresultaat is gemengd ontvangen. We moeten er rekening mee 
houden dat de stemming verdeeld zal uitvallen. Uitgangspunt is dat de meerderheid wordt bepaald 
door 50% plus 1 stem. Dat is geen wenselijke situatie want dan zijn er veel leden ontevreden. Maar 
het kan wel gebeuren. 
Het is ook mogelijk dat bij één vakorganisatie het onderhandelingsresultaat wordt geaccepteerd door 
de meerderheid van de leden. En bij de andere drie niet. In theorie kan UWV dan een cao afsluiten 
met één vakorganisatie. Ook dit is geen wenselijke situatie, maar juridisch is het mogelijk.  
  


