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Beste flexibele arbeidskracht,
Zoals je hebt vernomen heeft een meerderheid van de vakbondsleden op 30 juli
2019 ingestemd met het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket voor Burger- en
Militair personeel Defensie. In de komende maanden wordt het akkoord uitgewerkt
in regelgeving (IBBAD). Deze wordt het 2 kwartaal 2020 verwacht en
gepubliceerd in de Staatscourant.
Eén van de onderdelen van dit arbeidsvoorwaardenpakket is een loonsverhoging
van 3,l5% op het maandloon, welke officieel ingaat op 1 april 2019. Dit betekent
dat de verhoging met terugwerkende kracht voor je zal worden geëffectueerd.
Jij hebt namelijk tot op heden nog het loon ontvangen op basis van het
arbeidsvoorwaardenpakket van vé6r 1 april 2019. Officieel kunnen de
uitzendpartners de loonsverhoging van 3,15% pas toepassen na publicatie van de
nieuwe regelgeving (IBBAD) in de Staatscourant.
Binnen Defensie is besloten om het defensiepersoneel deze loonsverhoging niet
officieel, maat onofficieel reeds toe te kennen middels een bevoorschotting ter
hoogte van 3,15% op het salaris.
Onze uitzendpaftners Manpower, Randstad en USG People (Unique en Start
People) zijn over het bovenstaande met ons in gesprek gegaan. En wij zijn
gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat je als flexibele arbeidskracht ook de
bevoorschotting dient te ontvangen. In gezamenlijkheid is besloten om jou met
ingang van 30 december 2019, deze bevoorschotting ter hoogte van 3,15% vast
uit te keren. Daarnaast heb je recht op een verrekening met terugwerkende
kracht vanaf 1 april 2019. Deze verrekening op de verloonde uren tussen 1 april
2019 en 29 december 2019 zal in de 3 week van januari plaatsvinden.
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Mocht je nog vragen hebben, wend je dan tot jouw contactpersoon van Manpower
Randstad of USG.
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Met vriendelijke groet,

Datum
31 oktober 2019

/
Hoofd
op & Contractmanagement
Drs. E.F.M. Ankoné-Eltink
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