KOMT MIJN MEDEWERKER IN AANMERKING VOOR EEN
AANPASSING OP ZIJN STRUCTURELE LOONSVERHOGING?
REKENVOORBEELD 1

Medewerker in dienst getreden
op of na 1 augustus 2018?

NEE?

JA?

- Medewerker 6 maanden voor
indiensttreding werkzaamheden
verricht als werknemer?
- Of als inleenkracht
werkzaamheden verricht voor een
werkgever in de zin van de CAO?

JA?

 Een fulltime medewerker is in dienst vóór 1 augustus 2018
 Hij zit in schaal F en heeft een salaris van 3.150 euro
 De structurele loonsverhoging per 1 april 2019 is 3,25%
 Het salaris inclusief verhoging is 3.252 euro (3.150 euro + 3,25%)
 Het maximum van schaal F vóór 1 april 2019 was 3.019 euro
 Het nieuwe maximum voor nieuwe medewerkers in schaal F is per 1 april 2019
3.117 euro (3.019 euro + 3,25%)
 Aangezien het individuele salaris van deze medewerker (3.252 euro) boven
het nieuwe maximum van schaal F ligt (3.117 euro), krijgt hij te maken met een

NEE?

aanpassing op zijn structurele loonsverhoging
 Het individuele salaris van deze medewerkers wordt per 1 april 2019 verhoogd
van 3.150 euro naar 3.217euro (3.150 + 3,25% - 35 euro aanpassingsbedrag)

Medewerker in schaal
C tot en met H en O?

NEE?

Medewerker ontvangt de volledige
structurele loonsverhoging.

JA?

Ligt het salaris van de medewerker
op of boven het eindniveau van
nieuwkomers?

NEE?

Medewerker ontvangt de volledige
structurele loonsverhoging. Zie
rekenvoorbeeld 2 hiernaast.

REKENVOORBEELD 2
 Een fulltime medewerker is in dienst vóór 1 augustus 2018
 Hij zit in schaal F en heeft een salaris van 2.900 euro
 De structurele loonsverhoging per 1 april 2019 is 3,25%
 Het salaris inclusief verhoging is 2.994 euro (2.900 euro + 3,25%)
 Het maximum van schaal F vóór 1 april 2019 was 3.019 euro

JA?

 Het nieuwe maximum voor nieuwe medewerkers in schaal F is per 1 april 2019
3.117 euro (3.019 euro + 3,25%)
 Aangezien het individuele salaris van deze medewerker (2.994 euro) onder het

Medewerker ontvangt structurele
loonsverhoging verminderd met een
aanpassingsbedrag (zie artikel 4.4.5
CAO voor hoogte aanpassing). Zie
rekenvoorbeeld 1 hiernaast.

nieuwe maximum van schaal F ligt (3.117euro), krijgt hij niet te maken met een
aanpassing op zijn structurele loonsverhoging
 Het individuele salaris van deze medewerkers wordt per 1 april 2019 verhoogd
van 2.900 euro naar 2.994 euro (2.900 euro + 3,25%)

