
Analyse CAO loonmutaties onderhandelaarsakkoord 2018 – 2020 sector Rijk en sector Defensie  

  

In het kader van het waarderen van het onderhandelaarsakkoord defensie wordt dit akkoord 

vergeleken met het akkoord van de sector Rijk. De loonmutatie omvat structurele mutaties inclusief 

de ophogingen van de eindejaarsuitkering EJU) en een eenmalige mutatie. Eerst vindt een snelle 

analyse plaats op de structurele en de totale loonmutatie (cijferanalyse). Daarna vindt een 

grondigere analyse plaats waarbij ook het moment waarop de mutatie verstrekt wordt, in de 

vergelijking wordt meegenomen (tijdsanalyse).  

  

Cijferanalyse:  

Quick scan  structureel  totale mutatie  

CAO Rijk structureel  7,0%  7,4%1  

CAO Defensie structureel  3,7%  4,6%2  

  

In de CAO van het Rijk (wordt totaal via 3 momenten 7% structurele loonmutatie gegeven (3% + 2% 

+2%). Bij defensie wordt in 3 keer 5,8% verstrekt (1,6% + 2,1% +2,1%). Dit omvat tevens de 

ophogingen van de EJU. De reden de EJU ‘gelijk mee te nemen’ is dat dit ook een onderdeel is van de 

structurele mutatie op het totale inkomen in dit akkoord. Dat in het verleden bij andere sectoren de 

EJU al eerder is verhoogd heeft met de huidige vergelijking niets te maken. Die ontstane verschillen 

liggen in het verleden en blijven niet minder relevant en actueel.  

  

De laatste mutatie in het defensieakkoord vindt plaats bij aanvang van de volgende CAO-periode (1 

juli 2020). Deze 2,1% leidt in de CAO-periode van dit akkoord niet tot kosten voor de werkgever. Die 

vallen in de volgende periode. Omdat de kosten van de werkgever voor het personeel de 

opbrengsten vormen in een akkoord, kun je die 2,1% niet toerekenen aan deze CAO. Daarom blijft 

de structurele loonontwikkeling (inclusief EJU) beperkt tot 3,7%. Het gat met het Rijk bedraagt maar 

liefst 3,3%!   

  

Beide CAO’s kennen ook eenmalige mutatie. Bij het Rijk 1 % en bij Defensie 1,5%. Om deze toe te 

voegen aan de vergelijking, moeten beide worden omgerekend naar één mutatie voor de hele 

periode. Omdat de looptijd voor het Rijk 2,5 jaar is en voor defensie 1,75 jaar, dient de eenmalige 

mutatie met deze getallen te worden gedeeld en te worden opgeteld bij de structurele mutatie. 

Doordat de eenmalige mutatie bij defensie iets hoger is en de CAO van het Rijk langer, neemt het 

verschil van 3,3% af tot ca 2,8%.  

   

Tijdsanalyse  

Het maakt voor een zuivere opbrengsten analyse over de CAO-periode veel uit wanneer de diverse 

loonmutaties gegeven worden. Als twee CAO’s van elk één jaar worden vergeleken waarbij de ene 

CAO aan het begin van het jaar een 12% loonsverhoging geeft en de andere CAO pas vanaf de 12e 

maand, leidt dit tot een fors verschil in de opbrengst. In de eerste variant is de verhoging 12% op 

                                                           
1 = 7%+1%/2,5  
2 = 3,7%+1,5%/1,75  



jaarbasis. In de 2e variant slechts 1% op jaarbasis. In de volgende tabel wordt met dit verschijnsel 

rekening gehouden.     

 

Tijdsafhankelijke analyse  structureel  totale mutatie  

CAO Rijk structureel  3,6%3  4,0%4  

CAO Defensie structureel  2,6%5  3,5%6  

  

De CAO van het Rijk met de huidige 3 momenten van de loonmutatie (7e, 19e en de 25e maand) heeft 

dezelfde opbrengstwaarde als een CAO die vanaf de 1e maand een loonmutatie toekent van 3,6%. 

De toekenning bij defensie vindt plaats in de 3e, 10e en in de 22e maand.  Die 22e maand valt buiten 

de looptijd. Deze 2,1% kan om die reden niet meetellen in de vergelijking. De opbrengstwaarde van 

het Defensie akkoord is dezelfde als een CAO die vanaf de 1e maand een loonmutatie toekent van 

2,6%. Wanneer met dit verschijnsel ‘tijd van toekennen’ rekening wordt gehouden is het verschil 

tussen beide CAO’s nog steeds 1% in het voordeel van het Rijk.  

  

Wanneer ook de eenmalige mutatie wordt meegerekend, wordt het nadelige verschil teruggebracht 

tot 0,5%. Wel moet worden bedacht dat een eenmalige loonmutatie niet structureel is. Die moet in 

een volgende CAO opnieuw worden uit onderhandeld. Dat geldt in beginsel niet voor structurele 

mutaties.   

  

Ook is het relevant om te beoordelen hoe we aan de startlijn verschijnen van de volgende CAO per 

juli 2020. Het Rijk start dan met een 7% hoger salaris dan nu uit deze CAO, terwijl defensie start met 

slechts 3,7% én de in deze CAO nog toegezegde 2,1% (samen 5,8%). Dan lopen we 1,2% achter op de 

sector Rijk.  

 

Tot slot zal defensie waarschijnlijk stellen dat de 1,7% loonsverhoging die in de vorige CAO is 

toegekend voor 2018 nog meegeteld moet worden (5,8%+ 1,7%) omdat dan de vergelijking qua CAO 

lengte met het Rijk hetzelfde is. Echter dan moet de 2,1% van 1 juli 2020 worden verminderd. Het 

resultaat is dan 5,4%. Ook dan komen we 1,6% te kort op het Rijk. 

  

Conclusie  

Zowel op basis van een globale als op basis van een grondigere analyse blijft de ontwikkeling voor 

defensie achter. Dit varieert afhankelijk van de invalshoek van 0,5% tot 3,3%.   

Als je geïnteresseerd bent in de vergelijking van de exacte opbrengsten voor het personeel in de 

CAO-periode zelf, dan is de conclusie dat we 0,5% minder ontvangen dan de sector Rijk. Meer 

relevant is hoe we aan de startlijn verschijnen bij de start van de volgende CAO-periode. We lopen 

dan met deze CAO 1,2% achter. Bij een gelijk getrokken CAO-periode door het meetellen van de 

1,7% van 1 jan 2018 is het verschil nog steeds 1,6%%. Dat is nergens voor nodig. Dit schreeuwt om 

een ‘nee-stem’.   

                                                           
3 =(3%*24+2%*12+2%*6)/30  
4 =3,6%+(1,0%/2,5)  
5 =(1,6%*19+2,1%*12)/21  
6 =2,6%+(1,5/1,75)  


