
        
 

Onderhandelaarsresultaat Havenbedrijf Amsterdam  

CAO 1 april 2022 tot 1 april 2023 

 

Op maandag 28 maart 2022 hebben het Havenbedrijf enerzijds en de vakbonden FNV Overheid, 

CNV Publieke Diensten en ABGP/AC anderzijds een onderhandelaarsresultaat gesloten over de 

collectieve arbeidsvoorwaarden voor het Havenbedrijf Amsterdam NV (Port of Amsterdam). 

Het onderhandelingsresultaat wordt door vakbonden positief voorgelegd aan haar leden. 

 

Cao-partijen hebben de volgende concrete afspraken gemaakt, te weten: 
 

 

  

1. Looptijd 

De cao kent een looptijd van 1 jaar, t.w. van 1 april 2022 tot 1 april 2023. 

 

2. Loonsverhoging 

Per 1 april 2022 worden de salarisschalen en de daadwerkelijke lonen verhoogd met 3%. 

Tevens geldt per 1 april 2022 dat iedere trede in het salarisgebouw wordt verhoogd met € 30,- 

bruto. M.a.w. dit bedrag is op de trede (voor iedere medewerker geldt 1x €30,- bruto verhoging 

op je salaris). 

 

3. Thuiswerkvergoeding 

De vergoeding van € 2,- netto per dag bij thuiswerken wordt gehandhaafd zoals die vanaf 1  

januari 2021 al is toegekend en toegevoegd. Dit bedrag wordt aangepast op het  

moment dat de Belastingdienst het bedrag dat netto vergoed mag worden voor thuiswerken 

aanpast, waardoor we als PoA de fiscale ruimte volledig benutten.  

PoA volgt hierin de Belastingdienst, zowel naar boven als naar beneden. 

 

4. Reiskosten 

Partijen zijn overeengekomen dat de tegemoetkoming voor reiskosten m.b.t. woon-

werkverkeer wordt aangepast op het moment dat de Belastingdienst het bedrag dat onbelast 

vergoed mag worden voor woon- werkverkeer aanpast, waardoor we als PoA de fiscale ruimte 

volledig benutten. 

PoA volgt hierin de Belastingdienst, zowel naar boven als naar beneden. 

 

5. Woon-werkverkeer 

Het maximum aantal kilometers enkele reis wordt verhoogd van 60 km naar 100 km en de 

cao-tekst wordt aangepast naar ‘’De hoogte van de kilometervergoeding hangt af van het 

aantal kilometers, gemeten langs de kortste route, met een maximum van 100 km enkele 

reis.’’ De kortste route is de kortste afstand tussen de ingestelde locaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
 

6. Modernisering cao 

Cao-partijen zullen de aanpassingen van dit onderhandelingsresultaat in de door de 

werkgroep modernisering cao (2021-2022) voorgestelde herschreven cao verwerken.  

In navolging hiervan zijn cao-partijen tevens de volgende wijzigingen overeengekomen: 

 

- HD 1 (definities) ’’W’’ akkoord toevoegen definities WIEG en WAB. 

- Artikel 1.5 (informatie over de cao) schrappen: ‘’De werknemer ontvangt op diens 

verzoek kosteloos een exemplaar van de geldende CAO.’’ 

- Artikel 1.16 (positieve actie) aanpassen naar: ‘’PoA zet zich in om binnen PoA 

ongelijkheid van medewerkers te voorkomen.’’ 

- Artikel 1.19 (elektronische berichtgeving) schrappen. 

- Artikel 2.1 en artikel 2.2 (aangaan van de arbeidsovereenkomst) samenvoegen en 

aanpassen naar: ‘’Je treedt in dienst met de intentie dat PoA en jij voor langere tijd 

samenwerken. Je eerste arbeidsovereenkomst is tijdelijk, voor de duur van een 

bepaalde periode die samen met jou wordt afgesproken.’’ 

- Artikel 2.3.2 (ketenbepaling) wetgeving volgen; hyperlink opnemen met verwijzing 

naar WAB, t.w. Artikel 668a Burgerlijk Wetboek Boek 7 

- Artikel 2.7.2 (verklaring omtrent het gedrag) toevoegen: ‘’(..) en iedere vijf jaar’’. 

- Artikel 2.8 (non-concurrentiebeding) schrappen. 

- Artikel 3.2.6 (aanpassen formele arbeidsduur) aanpassen ‘’eindejaarsuitkering’’ naar 

‘’13e maand’’. Schrappen zinsnede: ‘’Een werknemer die een arbeidsovereenkomst 

heeft voor 40 uur per week kan geen vakantie-uren kan kopen via het 

cafetariamodel’’. ‘’IKB bijdrage’’ toevoegen in opsomming. 

- Artikel 3.5.1 (pauze) Laatste zinsnede schrappen: ‘’, die kan worden gesplitst in 

pauzes van elk ten minste 15 minuten’’. 

- Artikel 3.9.2 en artikel 3.10.2 samenvoegen en aanpassen naar: ‘’PoA vindt het 

belangrijk dat jij gezond en met voldoende rust en herstelmomenten je werk kan 

doen. Overwerk wordt dan ook zo min mogelijk ingezet. Als het toch nodig is om extra 

te werken, dan ontvang je daarvoor compensatie uren. Deze compensatie uren zijn 

nadrukkelijk bedoeld om de extra werkdruk - zo snel als mogelijk - te compenseren.  

Jouw compensatie-uren voor overwerk neem je op voor 1 juli van het kalenderjaar 

volgend op het jaar waarin je de compensatie-uren overwerk hebt opgebouwd. Heb je 

jouw compensatie-uren overwerk dan niet opgenomen? Dan komen de nog 

openstaande compensatie-uren overwerk te vervallen. Tenzij je de compensatie-uren 

overwerk niet kon opnemen vanwege het bedrijfsbelang.’’ 

- Artikel 4.1.2 aanpassen ‘’Voor het vaststellen van de aanspraak op vakantie-uren 

wordt de werknemer geacht op de eerste dag van de maand jarig te zijn’’ naar: ‘’Ben 

je jarig en val je daardoor in een andere leeftijdscategorie? Dan wordt jouw aantal 

IKB uren voor het hele kalenderjaar gebaseerd op de nieuwe categorie.’’ Schrappen 

leeftijdscategorie ‘’17 jaar en jonger’’ in tabel. 

- Artikel 4.2.1 (afwijkend aantal vakantie-uren) 2e alinea aanpassen naar: ‘’Langdurig 

ziek: Ben je langer dan 6 maanden ziek, dan stopt de opbouw van je bovenwettelijke 

vakantie-uren. Ben je op enig moment weer voor 50% of meer van je contracturen 

hersteld op advies van de bedrijfsarts? Dan bouw je weer bovenwettelijke vakantie-

uren op.’’ 

- In gehele cao: aanpassen ‘’arbeidsongeschiktheid’’ naar ‘’ziek’’ indien periode korter 

dan 104 weken. 

- Artikel 4.3.6 vervalt.  

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=10&afdeling=9&artikel=668a&z=2022-01-01&g=2022-01-01


        
 

- Artikel 4.5.2 aanpassen naar: “Neem je jouw bovenwettelijke vakantie-uren/IKB uren 

niet op en laat je deze uren ook niet uitbetalen? Dan worden deze automatisch 5 jaar 

nadat deze zijn opgebouwd toegevoegd aan het verlofsparen.“ 

- Artikel 4.8.3 aanpassen naar: ‘’Heb je bij het einde van je dienstverband niet alle 

vakantie uren opgenomen? Dan worden deze uitbetaald. Uitbetaling vindt plaats op 

basis van je dan geldende inkomen + IKB per uur. In geval van overlijden worden alle 

vakantie-uren die nog niet waren opgenomen uitbetaald op basis van het dan 

geldende inkomen + IKB per uur.’’  

- Artikel 4.8.4 vervalt. 

- Artikel 4.9.5 (spaaruren) aanpassen ‘’spaaruren’’ naar ‘’ADV’’ (ook in andere 

bepalingen in de cao). Toevoegen: ‘’Zolang de protocollaire afspraak Verlofsparen 

geldt, mag je per jaar maximaal de helft van jouw ADV uren aan Verlofsparen 

toevoegen. Ga je uit dienst en heb je nog ADV uren open staan, dan betaalt PoA 

deze uren uit.’’ 

- Artikel 4.10 en artikel 4.10.1 aanpassen ‘’spaaruren en arbeidsongeschiktheid’’ naar 

‘’ADV en ziekte’’. Aanpassen ‘’12 weken’’ naar ‘’4 weken’’. 

- Artikel 4.11.4 (feestdagcompensatieverlof) toevoegen: “Uitzondering: Werk je in een 

semi/volcontinu rooster en krijg je feestdagcompensatieverlof voor de Kerstdagen? 

Dan mag je deze compensatie-uren tot uiterlijk 31 maart van het volgende 

kalenderjaar opnemen. Daarna komen deze uren te vervallen.”  

- Artikel 4.12 aanpassen ‘’salaris per uur’’ naar ‘’inkomen + IKB per uur’’.  

- In gehele cao: in geval van kopen/verkopen van uren geldt: ‘’inkomen + IKB per uur’’. 

- Artikel 4.13.4 (zwangerschaps- en bevallingsverlof) toevoegen: ”Hoe de situatie 

daarna wordt geregeld, spreek je in onderling overleg af met PoA. Er bestaan 

namelijk ook andere vormen van verlof die in deze periode aangewend kunnen 

worden.” 

- Artikel 4.14 (geboorteverlof) aanpassen ‘’aanvullend geboorteverlof’’ naar 

‘’(aanvullend) geboorteverlof’’.  

- Artikel 4.15.1 (adoptieverlof) toevoegen: ‘’PoA biedt faciliteiten als je in het kader van 

adoptie de zorg toevertrouwd krijgt voor een kind. Het maakt hierbij niet uit in welke 

fase jij je in de adoptieprocedure bevindt. Zodra de adoptie formele vormen 

aanneemt, kan je in gesprek PoA om hierover passende afspraken te maken.’’ 

- Artikel 4.15.2 toevoeging introtekst/voorschot nemen op nieuwe wetgeving 

(tekstvoorstel FNV). 

- Artikel 4.15.3 (adoptieverlof) aanpassen naar: “Adopteer je tegelijkertijd 2 of meer 

kinderen? Dan heb je voor elk kind aanspraak op het adoptie verlof.’’ 

- Artikel 4.15.4 (adoptieverlof) aanpassen ‘’een pleegkind’’ naar ‘’langdurig een 

pleegkind”. 

- Artikel 4.15.5 (adoptieverlof) schrappen ‘’UWV’’. 

- Artikel 4.15.7 (adoptieverlof) en in overige WAZO artikelen in de gehele cao: teksten 

in cao schrappen en verwijzen naar de wet WAZO, d.w.z. verloven opsommen en 

met hyperlink verwijzen naar het specifieke verlof. 

- Artikel 4.16.2.3 (ouderschapsverlof) vervalt. Wetgeving volgen; hyperlink opnemen 

met verwijzing naar WAZO (specifiek ouderschapsverlof) bij aanvang tekst: ‘’Op de 

bepalingen over ouderschapsverlof is de Wet arbeid en zorg van toepassing.’’ 

- Artikel 4.16.2.4 (ouderschapsverlof) vervalt. 

- Artikel 4.16.2.6 (ouderschapsverlof) vervalt. 

 

 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013008&hoofdstuk=6&z=2022-01-01&g=2022-01-01


        
 

- Artikel 4.16.2.7 (aanvraag en opname ouderschapsverlof) aanpassen naar: ‘’Je kan 

het ouderschapsverlof om een andere reden dan zwangerschap, bevalling of adoptie 

stopzetten. Indien je daarna opnieuw ouderschapsverlof wilt opnemen, kan je 

hiervoor een nieuwe aanvraag indienen.’’ 

- Artikel 4.16.3.1 (doorbetaling bij ouderschapsverlof) schrappen ‘’Bij geboorte van een 

meerling of adoptie van meer kinderen tegelijk heeft de werknemer slechts eenmaal 

recht op betaald ouderschapsverlof’’. Toevoegen: ‘’Beval je van een meerling of 

adopteer je meer kinderen tegelijk? Dan heb je voor elk kind recht op betaald 

ouderschapsverlof.’’ Toevoegen: ‘’Je kan de wettelijke regeling en het door PoA 

betaalde ouderschapsverlof niet gelijktijdig inzetten. Je maakt zo mogelijk eerst 

gebruik van de wettelijke regeling. Daarna kan je de gedeeltelijke doorbetaling van 

PoA aanvragen.’’ 

- Artikel 4.16.3.1 (ouderschapsverlof) schrappen ‘’Bij geboorte van een meerling of 

adoptie van meer kinderen tegelijk heeft de werknemer slechts eenmaal recht op 

betaald ouderschapsverlof’’. Toevoegen: ‘’Beval je van een meerling of adopteer je 

meer kinderen tegelijk? Dan heb je voor elk kind recht op betaald ouderschapsverlof.’’ 

- Artikel 4.16.3.4 aanpassen ‘’Tijdens je ouderschapsverlof is de opbouw van jouw 

vakantiegeld en 13e maand naar rato van de uren die je daadwerkelijk werkt.’’ 

- Artikel 4.16.3.5, artikel 4.16.3.6 en artikel 4.16.4.3 (ouderschapsverlof) 

‘’arbeidsongeschiktheid’’ vervangen door ‘’ziek’’; samenvoegen en aanpassen naar: 

“Ben je langer dan 4 weken ziek tijdens je ouderschapsverlof? Dan wordt je 

ouderschapsverlof na deze 4 weken stopgezet. Vanaf dat moment ontvang je weer je 

volledige inkomen en bouw je volledig vakantiegeld, 13e maand en vakantie-uren op. 

Als je hersteld bent en opnieuw gebruik wilt maken van ouderschapsverlof, kun je een 

nieuwe aanvraag indienen.”  

- Artikel 4.16.5.1 (terugbetaling betaald ouderschapsverlof) aanpassen naar: “Neem je 

binnen 6 maanden na het einde van je betaalde ouderschapsverlof vrijwillig ontslag 

bij PoA of wordt op jouw initiatief je tijdelijke arbeidsovereenkomst niet verlengd, dan 

moet je het betaalde ouderschapsverlof terugbetalen. Dit geldt ook als jouw 

arbeidsovereenkomst vanwege verwijtbaar handelen op initiatief van PoA wordt 

beëindigd.” 

- Artikel 4.16.5.4 (digitale toestemming) vervalt. 

- Artikel 4.17.1 sub-lid e. schrappen. 

- Artikel 4.18.2.6 en in overige artikelen in de gehele cao aanpassen 

‘’eindejaarsuitkering’’ naar ‘’13e maand’’.  

- Artikel 4.19.3 schrappen. 

- Artikel 4.20.1 aanpassen ‘’lijkbezorging’’ naar ‘’uitvaart’’. 

- Artikel 4.23.14 aanpassen naar: ‘’Maak je langer dan 3 maanden gebruik van volledig 

onbetaald verlof? Dan schuift het moment van je periodieke verhoging op met de 

periode van je verlof.’’ 

- Artikel 4.24.2 (levensloop) vervalt. 

- Artikel 7.1.4 aanpassen ‘’salaris’’ naar ‘’maandsalaris’’. 

- Artikel 7.1.5 aanpassen ‘’inkomen’’ naar ‘’maandinkomen’’. Toevoegen opsomming 

‘’de compensatie overgang naar functie zonder toeslagen’’.  

- Artikel 7.11.3 schrappen. 

- Artikel 7.16 aanpassen ‘’Garantietoelage’’ naar ‘’Duurzame Inzetbaarheid toelage (DI-

toelage)’’ 

 

 



        
 

- Artikel 7.20.2 (bedrijfsjubileum) de diverse dienstjaren die meetellen bij het 

bedrijfsjubileum aanpassen naar ‘’onafgebroken diensttijd bij PoA’’. Dit geldt voor 

medewerkers in dienst vanaf 1 april 2022; voor medewerkers in dienst vóór 1 april 

2022 blijven de diverse dienstjaren die meetellen cf. cao 2021-2022 gelden. 

- Artikel 7.21.5 schrappen. 

- Artikel 7.22.1 (gedeeltelijke jubileumgratificatie) aanpassen ‘’ABP Keuze Pensioen’’ 

naar ‘’Deelname aan ABP Keuze pensioen waarbij je eenzijdig de 

arbeidsovereenkomst opzegt’’. Aanpassen ‘’(B)WW’’ naar ‘’WW’’. 

- 7.23.1.2 (wezenlijke onderbreking lid 2a.) hardheidsclausule opnemen: ‘’(..) ter 

oordeel aan sociale partners’’.  

- Artikel 7.24.4 (betaling van je maandinkomen) vervalt. 

- Artikel 7.26.2 (verhaal pensioenbijdrage) vervalt. 

- Artikel. 7.27.2 aanpassen naar: ‘’Voor de vaststelling van de duur wordt gekeken naar 

de feitelijk verzuimde uren (afgerond naar boven op een half uur).’’ 

- Artikel 8.1.1.4 (reiskosten) schrappen ‘’Bij een tewerkstelling in meerdere functies 

ontvangt de werknemer één vergoeding gerekend over de grootste reisafstand.’’ 

- Artikel 8.1.2.2., 8.3.1.2, 8.3.2.1 en 8.3.3.4 schrappen zinsnede ‘’of meest gebruikelijke 

route’’. 

- Artikel 8.2 (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6 en 8.2.7) vervalt. 

- Artikel 8.3.1.5 vervalt. 

- Artikel 8.3.2.1 schrappen zinsnede: ‘’, en ook niet als hij een maaltijdvergoeding voor 

overwerk ontvangt, zoals bedoel in artikel 8.9.’’ 

- Artikel 8.3.3, artikel 8.3.3.1 en artikel 8.3.3.2 vervallen. 

- Artikel 8.4 (8.4.1, 8.4.2 en 8.4.3) vervalt. 

- Artikel 11.1.6 (regels en procedure bij ziekte) vervalt. In lijn hiervan komen ook de 

andere gelijksoortige passages te vervallen (verplichtingen wet poortwachter, 

wetgeving volgen). 

- Artikel 12.7 (onderzoek goederen) aanpassen naar: ‘’Je bent verplicht op schriftelijk 

verzoek van PoA onderzoek toe te staan van goederen die onder jouw beheer staan 

of toebehoren. Jouw aanzien en het aanzien van PoA mogen hierdoor niet worden 

geschaad.’’ 

- Artikel 12.8.4 (vergoeding van schade aan bedrijfseigendommen) toevoegen: ‘’Je kan 

in overleg met PoA afwijkende afspraken maken en een hogere inhouding per maand 

afspreken’’. 

- Artikel 12.10.10 (verplicht woongebied) toevoegen zinsnede: ‘’(..) en geldt niet indien 

je je werk vanuit huis kan verrichten.’’ 

- Artikel 12.12.2.1 en artikel 12.12.2.2 samenvoegen en aanpassen naar: ‘’Je krijgt 

jaarlijks van PoA een ontwikkelbudget ter beschikking. PoA maakt afspraken met de 

OR over de concrete regels m.b.t. het ontwikkelbudget. Heb je een opleiding die je 

vanuit je ontwikkelbudget wilt volgen, dan heb je daarover overleg met je 

leidinggevende. Je ontwikkelbudget is ook bedoeld voor het volgen van opleidingen 

op advies van je leidinggevende in het kader van benodigde ontwikkeling in je huidige 

werk. Na afstemming met je leidinggevende kun je een aanvraag voor het inzetten 

van je ontwikkelbudget bij PoA indienen via intranet. Je aanvraag is akkoord zodra je 

digitale aanvraag volledig is verwerkt. Als je aanvraag wordt afgewezen, word je 

hierover door PoA geïnformeerd.’’ 

- Artikel 12.12.3.1 vervalt. 

 

 



        
 

- Artikel 12.12.3.2 aanpassen naar: ‘’Je hebt beschikking over het door PoA aan jou 

beschikbaar gestelde ontwikkelbudget. PoA maakt afspraken met de OR over de 

concrete regels m.b.t. het ontwikkelbudget. Heb je de wens een duurdere opleiding te 

volgen dan jouw ontwikkelbudget toelaat? Dan kan je een opleidingsverzoek indienen 

bij de loopbaancommissie.’’ 

- Artikel 12.12.3.5 en artikel 12.12.3.6 vervallen (staan beide dubbel in cao). 

- Artikel 13.2.5 vervalt 

 

 

Aldus overeengekomen te Amsterdam 

d.d. 28 maart 2022 

 

 

 

Namens Havenbedrijf Amsterdam NV  Namens Havenbedrijf Amsterdam NV 
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Marcelle Buitendam     Haico de Weerd 

 

 

 

 

Namens CNV Publieke Diensten     

Onderdeel CNV Connectief      

Anselma Zwaagstra 


