
7 Overheidspersoneel 
 Regering biedt loonsverhoging van 5 tot 24 % 

Times 

30 sept 2005 

 

De regering wil per 1 oktober  de salarissen van ambtenaren met 5 tot 24% 
aanpassen. Dit voorstel leggen de clusterministers de komende week voor aan 
respectieve bonden en vakcentrales. CLO-voorzitter Ronald Hooghart zegt met 
goede moed de onderhandeling tegemoet te zien ,maar benadrukt zeker voor 
meer te gaan.De aanpassing zal de regering maandelijks SRD 7 miljoen extra 
kosten ,legt vicepresident Ramdien Sardjoe desgevraagd uit. 
DS 

  

 Lage inkomensgroepen onmiddellijk ingeschreven 

 CLO en regering komen niet verder 

Times 

4 okt 2005 

 

De presentaties die de Centrale van Landsdienaren Organisaties en de 
overheid gisteren voor elkaar hebben gehouden, hebben er niet toe geleid dat 
er een oplossing is gekomen in de zienswijzen hoe de lonen het best aangepast 
kunnen worden. Volgens CLO-penningmeester Michael Miskin,die niet veel 
kwijt wilde zegt dat de overheid blijft bij de percentages die vicepresident Ram 
Sardjoe de vorige week reeds had bekendgemaakt. 

Foto VP verjaardag gevierd op kabinet 

 

Nieuw beloningsstructuur voor eind 2008 rond 

DBS 
22-May-08 

Er zijn wat oneffenheden die weggewerkt moeten worden alvorens over te gaan 
tot de algehele implementatie van de beloningsstructuur. Daarom wordt alvast 
een voorschot van 10% aan de ambtenaren uitgekeerd. 

 

 Ledenvergadering BvL spreekt zich uit over akkoord 

DWT 
19-Jul-08  

BvL heeft de nieuwe beloningsstructuur  geaccepteerd. Zaken zijn aangepast, 
wanverhoudingen zijn weggewerkt, maar enkele punten uit het wensenpakket 
moeten nog besproken worden.Intuseen kan Fols zich niet terug vinden in de 
nieuwe functiewaardering 

 

 BVL akkoord met nieuwe beloningsstructuur 

DWT 
23-Jul-08  

De ledenvergadering van BvL heeft het onderhandelingsresultaat van haar 
bestuur geaccepteerd, hoewel er nog punten zijn die gerealiseerd moeten 
worden 

 

 

 Ambtenaren ontvangen TWK in kavels 

DBS 
 
22-May-08 

De betaling van de 10% verhoging op de bruto bezoldiging aan ambtenaren 
wordt per ultimo mei uitgevoerd. Deze verhoging staat al op de salarisslip en 
werkt terug naar januari 2008. Volgende maand wordt uitbetaald van juni en 
februari. 

 

  

 RvM keurt verhoging lonen en uitkeringen goed 



Times 

13 okt 2005 

 

De Raad van Ministers heeft het voorstel van de clusterministers goedgekeurd 
om een compensatie van tussen de SRD 85 en SRD 115 te geven aan de 
loontrekkers bij de overheid. De AOV wordt door deze verhoging voortaan SRD 
225.De regering hoopt eind van de maand reeds de verhoogde lonen en 
voorzieningen uit te betalen. 
CC  

 
 

 Gepensioneerden uit overheidsdienst vraagt gesprek aan met VP 

TOS 
6-Mar-08 

De BBGO vraagt i.e.schrijven een gesprek aan m.d. VP  m.b.t. zaken die de 
gepensioneerden grieven/ wil zo spoedig mogelijk in contact treden met 
autoriteiten over aanpassing pensioenen, eenmalige uitkering aan alle 
gepensioneerden zoals toegekend aan actief di 

 

 Kwestie nieuwe loonreeks bij Ravaksur 

DWT 
8-Apr-08 

De CLO heeft groenlicht van haar leden om de nieuwe bezoldigingsreeks aan de 
Ravaksur voor te leggen. Hooghart vind dat sommigen erop vooruit gaan en 
anderen niet, wat voor ontevredenheid zal zorgen. 

 

 Brandweerbond bereikt overeenstemming met regering 

DBS 
8-Apr-08 

Voorzitter J. Seedorf  zegt dat het bestuur met VP Sardjoe is overeengekomen 
dat er op korte termijn zal worden overgegaan tot bevordering van een zestal 
brandweerlieden. 

  

 

 

 

 Mogelijke salarisverhoging voor ambtenaren 

 Elke loonsverhoging moet een financieringsbron hebben’ 

 Regering werkt naar afronding salarisonderhandelingen 

 Ambtenaren krijgen 10% salariscorrectie 

 

 


