Bij uw salaris over de maand november 2006 ontvangt u de eindejaarsuitkering over 2006. Dit is afgesproken in het CAO-akkoord sector Rijk 2005 – 2006.
De eindejaarsuitkering bestaat uit twee gedeelten, te weten de procentuele uitkering en een nominale
uitkering.
Procentuele eindejaarsuitkering
In het CAO-akkoord is opgenomen dat in november 2006 over geheel 2006 de procentuele eindejaarsuitkering betaald wordt. Deze uitkering bedraagt 1,6% op jaarbasis. Voor het jaar 2006 is afgesproken dat gedurende de maanden januari 2006 tot en met november 2006 gerekend wordt met een percentage van 1,75,
zodat op jaarbasis 1,6% wordt bereikt.
U ontvangt dus in november de volledige procentuele eindejaarsuitkering over geheel 2006. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waarin u deze uitkering altijd in de maand december ontving.
Nominale eindejaarsuitkering
Voor de nominale uitkering is in het CAO-akkoord het volgende opgenomen.
De maandelijkse reservering in de maanden januari 2006 tot en met november 2006 is bepaald op € 90,91
(voor geheel 2006 geldt een bedrag van € 1.000, -).
De betaalbaarstelling van de nominale eindejaarsuitkering in 2006 is op basis van het CAO-akkoord als
volgt geregeld:
In de maand april 2006 heeft u ontvangen de uitkering over januari tot en met april;
In de maand augustus 2006 heeft u ontvangen de uitkering over mei tot en met augustus;
In de maand november 2006 ontvangt u de uitkering over september tot en met november.
Indien u in deeltijd werkzaam bent dan wordt op de eindejaarsuitkering de arbeidsduurfactor toegepast.
Tot slot
Vanaf december 2006 worden zowel het nominale gedeelte ad € 91,67 (voor 2007 is het nominale gedeelte
vastgesteld op € 1.100, - per jaar) alsmede het procentuele (1,6 %) gereserveerd. Ook hiervoor geldt dat de
genoemde bedragen naar evenredigheid van uw arbeidsduur worden vastgesteld.
De uitbetaling van de eindejaarsuitkering 2007 zal plaatsvinden in november 2007. Mochten de CAOonderhandelingen voor 2007 leiden tot een wijziging in de wijze waarop de uitkering betaalbaar gesteld
wordt, dan zult u daarover worden geïnformeerd.

NEEMT U BIJ VRAGEN CONTACT OP MET DE PERSONEELS - OF SALARISADMINISTRATIE VAN UW
WERKGEVER.

