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  Beste …, 

Je hebt je geregistreerd bij AVV om informatie en hulp te krijgen over een 
mogelijke loonvordering die je als oud-medewerker van Primark hebt. De 
rekenhulp voor het berekenen van je loonvordering staat inmiddels online 
(hier te vinden). In de rekenhulp vind je een beschrijving hoe je een 
berekening kunt maken. 

Wat houdt de berekening in? 

Je berekent: 

1. welk bedrag aan toeslagen je niet hebt gekregen tijdens 
je vakantiedagen en 

2. welk bedrag aan toeslagen je niet hebt gekregen tijdens 
je ziektedagen. 

Heb je urenoverzichten gekregen uit Manus, dan kun je heel nauwkeurig 
een berekening maken. Dat is natuurlijk het beste! Maar heb je die 
urenoverzichten niet gekregen, of vind je het te lang duren, dan hangt het 
van jouw situatie af of dit een probleem is voor het berekenen van je 
loonvordering. Misschien kun je ook een berekening maken door alleen 
naar je loonstroken te kijken. Er zijn drie situaties: 

A. Je bent tijdens je dienstverband niet (of bijna niet) ziek geweest: 
met je loonstroken kun je dan al berekenen welke toeslag je 
hebt gemist tijdens je vakantiedagen. Voor het berekenen van 
de gemiste toeslagen tijdens ziekte heb je je urenoverzichten uit 
Manus nodig. Maar als je niet ziek bent geweest, dan zal die 
gemiste toeslag 0 zijn (of bijna 0), dus dan kun je dat laten 
zitten. 

B. Je bent tijdens je dienstverband af en toe of regelmatig wel 
eens ziek geweest: met je loonstroken kun je dan berekenen 
welke toeslag je hebt gemist tijdens je vakantiedagen, maar niet 
voor je ziektedagen. Daarvoor moet je weten op welke dagen 
dat was en dan heb je je urenoverzichten uit Manus nodig. Ben 
je dus af en toe of regelmatig ziek geweest, blijf dan vragen om 
de urenoverzichten bij Primark. 
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C. Je bent tijdens je dienstverband een langere periode ziek 
geweest: met je loonstroken kun je berekenen welke toeslag je 
hebt gemist tijdens je vakantiedagen. Heb je daarnaast één 
lange ziekteperiode, dan kun je de berekening die je hebt 
gemaakt voor de vakantiedagen gebruiken voor je ziekteperiode 
(dit kan alleen als het om één lange aaneengesloten periode 
gaat). Je hebt dan niet perse urenoverzichten uit Manus nodig. 

Kijk dus even in welke groep je valt en welke informatie jij precies nodig 
hebt. Als je zelf je loonstrookjes hebt bewaard, dan heb je misschien al 
genoeg informatie om een berekening te maken. Dan kun je het opvragen 
van meer informatie bij Primark (bij stap 2) overslaan (kijk hier om welke 
stappen het gaat). Dat scheelt veel tijd! 

Wij zijn ook in overleg met Primark om de procedure voor het indienen van 
je loonvordering te stroomlijnen. Als we daar meer over weten, dan sturen 
we weer een nieuwsbericht. 

Vragen? 

Het berekenen van je loonvordering kan best ingewikkeld zijn, afhankelijk 
van jouw situatie. Kom je er niet uit, dan kun je het misschien samen doen 
met iemand die goed is met berekeningen maken (vriend, ouders, docent?). 
En natuurlijk mag je ons ook altijd vragen stellen, ook als je geen lid bent 
van AVV. Je kunt contact met ons opnemen via mail (info@avv.nu) of 
telefoon (070-4442140) en dan denken we met je mee.   

Wil je het maken van de berekening niet zelf doen en helemaal uitbesteden 
aan een bureau? Laat ons dit dan weten. Wij zullen je vraag doorsturen 
naar het juridisch bureau waar wij mee samenwerken. Zij kunnen je dan een 
prijsopgave doen. Dit kan interessant zijn als je een grote loonvordering 
hebt. 

Stefan Klein en Michelle Rijntjes, juristen AVV 
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