CAO-akkoord sector Rijk en de gevolgen voor de salarisberekeningen per juni 2007
Algemeen
Door ondertekening van het arbeidsvoorwaardenakkoord door de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en de verschillende vakorganisaties is een nieuwe CAO voor de sector Rijk tot stand
gekomen. De looptijd van de nieuwe CAO is van 1januari 2007 tot en met 31 december 2010.
Met ingang van de salarisberekening over de maand juni 2007 worden de financiële gevolgen van de
nieuwe CAO verwerkt. Het betreft de volgende onderwerpen welke direct gevolgen hebben voor uw salarisberekening.
Aanpassing van de nominale eindejaarsuitkering (EJU)
De nominale eindejaarsuitkering 2007 van € 1.100,- wordt met € 100,- verhoogd tot € 1.200,- en omgezet in
een verhoging van de maandsalarissen per 1 januari 2007 met € 91,25 (12 * € 91,25 = € 1.095,-; daar
bovenop 8% vakantie-uitkering + 1,6% eju = € 1.200,- per jaar).
Omdat de opbouw van de nominale EJU over 2007 al begonnen is in de maand december 2006 wordt met
ingang van december 2006 de nominale EJU op nul gesteld. De salarisbedragen worden met ingang van
1 januari 2007 verhoogd met € 91,25. Vanaf 1 december 2006 is de nominale EJU derhalve vervallen.
Verhoging van de procentuele eindejaarsuitkering (EJU)
De procentuele eindejaarsuitkering van 1,6 % (niveau 2006) wordt geleidelijk verhoogd tot een volledige
13e maand. In juni 2007 wordt de procentuele eindejaarsuitkering met terugwerkende kracht tot 1 december
2006 verhoogd met 1,2 % naar 2,8 %.
De verhogingen in volgende jaren lopen als volgt:
• met ingang van 1december 2007 van 2,8 % met 1,2% naar 4,0%;
• met ingang van 1 december 2008 van 4,0 % met 1,4 % naar 5,4 %;
• met ingang van 1 december 2009 van 5,4 % met 2,9 % naar 8,3 %.
Aanpassing van de salarisbedragen
Alle salarissen worden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007 structureel verhoogd met 2,3% nadat
deze verhoogd zijn met de nominale eindejaarsuitkering van € 91,25.
Voor 2008 en 2009 zijn de volgende salarisverhogingen afgesproken:
• met ingang van 1 april 2008: + 2,0%;
• met ingang van 1 april 2009: + 2,0%.
De berekeningsbases die zijn afgeleid van salarisbedragen worden eveneens met terugwerkende kracht tot
1 januari 2007 aangepast (o.a. voor overwerk, onregelmatige dienst en beschikbaarheid- en bereikbaarheidsdiensten). Uiteraard voor zover de berekeningsbasis een maand is in 2007.
Als gevolg van de salarisverhoging zullen ook de bedragen voor de minimum vakantie-uitkering en de
EHBO-toeslag aangepast worden. De minimum vakantie-uitkering bedraagt vanaf 1januari 2007 € 150,65
en de EHBO-toeslag € 9,38.
Op de achterzijde van deze bijsluiter treft u een overzicht aan van de nieuwe salarissen per 1 januari 2007.
Te zijner tijd ontvangt u een nieuw salarisbedragenoverzicht van de salarissen per 1 april 2008 en per 1 april
2009.
Voor de overige elementen uit het CAO-akkoord wordt u verwezen naar de internetsite van het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
(http://www.minbzk.nl/onderwerpen/overheidspersoneel/arbeidsvoorwaarden/publicaties)

Heeft u nog een vraag over de salarisberekening vanaf januari 2007, neem dan contact op met de
personeels- of salarisadministratie van uw werkgever.

