
Datum :    21 februari 2008  
Nummer :    P2766  
Informatie :     

                                                                 - 2 -  
 
Toelichting op overgang van oude naar nieuwe loongebouw. 
 
1. Alle werknemers gaan per 1 juli 2007  over uit het  ‘oude loongebouw plus 3% per 1 juli 2007’  naar het 
naast hogere loon in het nieuwe loongebouw per 1 juli 2007, binnen dezelfde functiegroep.  
 
2. Voor de werknemer die in het ‘oude loongebouw plus 3% per 1 juli 2007’ uitkomt boven het maximum 
binnen dezelfde functiegroep in het nieuwe loongebouw per 1 juli 2007, geldt het volgende. 
Deze werknemer krijgt per 1 juli 2007:  
a. uitgaande van het ‘oude loongebouw plus 3% per 1 juli 2007’, 
b. eenmalig een extra trede in het ‘oude loongebouw plus 3% per 1 juli 2007’, 
c. tot het niveau van het naast hogere loon uit het ‘oude loongebouw plus 3% per 1 juli 2007’. 
 
3. Alle toekomstige collectieve loonsverhogingen na 1 juli 2007 gelden voor het op genoemde datum 
vastgestelde feitelijk salaris van deze werknemer.  
 
Voorbeelden (boomkwekerij):  

• Oud + 3%,  functiegroep C, loon € 1762,00. Dit is hoger dan € 1714,16 nieuw. Dus nog 1 trede uit 
‘oud + 3%’. Nieuwe loon per 1-7-2007 wordt dan € 1807,20.  

• Oud + 3%, functiegroep D, loon € 1836,10. Dit is niet hoger dan € 1884,42 nieuw. Dus nieuwe loon 
per 1-7-2007 is dan € 1884,42.  

• Oud + 3%, functiegroep D, loon € 1874,00. Dit is niet hoger dan € 1884,42 nieuw. Dus nieuwe loon 
per 1-7-2007 is dan € 1884,42. 

 
Zodoende wordt door het vervallen van het oude loongebouw inclusief het vervallen van treden die in de 
toekomst mogelijkerwijs nog zouden hebben kunnen spelen, eenmalig voor de werknemer die aan de 
voorwaarden voldoet, alsnog één trede uit het oude loongebouw aan het salaris toegevoegd.  De 
vergelijking moet plaatsvinden per 1 juli 2007.  En de extra trede gaat in per 1 juli 2007.  
Voor de onder 2 bedoelde categorie werknemers dient er nog een herberekening te worden gedaan inzake 
de eenmalige uitkering van 1.5% per 1 september 2007, voorzover deze werknemers op de genoemde 
datum van 1 september minimaal 1 jaar in dienst waren (compensatie voor cao-loze periode). 
 
 
 
 


