
Concept onderhandelaarsakkoord 

Havenbedrijf Amsterdam Cao-onderhandelingen 2018 - 2019 

 

Op .. mei 2018 hebben het Havenbedrijf enerzijds en de vakbonden FNV Publiek 

Belang, CNV Publieke Diensten, ABGP en FDO-MHA anderzijds een 

onderhandelaarsakkoord gesloten over de collectieve arbeidsvoorwaarden voor 

het Havenbedrijf Amsterdam NV (HbA). 

 

1. Looptijd 

De cao kent een looptijd van één jaar: van 1 april 2018 tot 1 april 2019. 

2. Loonsverhoging 

Per 1 april 2018 wordt een algemene structurele loonsverhoging van 3% 

doorgevoerd.  

3. Eenmalige bruto uitkering 

Met de salarisbetaling van december 2018 wordt aan iedere medewerker met op 

die datum een arbeidsovereenkomst met HbA, éénmalig bruto € 850,- uitgekeerd 

(als bestemming in 2018 voor dit eerder met de bonden overeengekomen bedrag 

voor duurzame inzetbaarheid, vanaf 2019 te besteden aan DI projecten). 

4. Sociale veiligheid 

De door de bonden tijdens het overleg op 18 april jl. geuite zorgen over sociale 

veiligheid bij HbA nemen partijen zeer serieus. Het zal door HbA niet alleen op zo 

kort als mogelijke termijn verder besproken worden met de OR, het is ook één 

van de onderwerpen waar HbA naar zal informeren bij het 

medewerkersonderzoek direct na de zomervakanties. Op basis hiervan zal HbA 

mogelijk gerichte acties in gang te zetten. Verder is het 26 maart jl. onderwerp 

van gesprek geweest in het Ontwerpteam voor het bij de bonden bekende 

Duurzame Inzetbaarheid programma. De medewerkers bijeenkomsten hiervoor 

zijn nu gepland in oktober 2018. Ook tijdens het Duurzame Inzetbaarheid 

programma zal sociale veiligheid aan bod komen. 

5. Instellen werkgroep 

Cao-partijen komen overeen om in mei 2018 een paritaire werkgroep in te stellen 

die gedurende de looptijd van de CAO (1 april 2018 – 1 april 2019) een aanvang 

gaat maken met het met de bonden bespreken van een aantal onderwerpen uit 

de inzet van de bonden bij deze CAO zodat deze tijdens de CAO 

onderhandelingen 2019 al vergevorderd zijn om dan tot afspraken hierover te 

kunnen komen.  

6. Tekstuele aanpassingen cao 

De door te voeren aanpassingen in bijlage 1 zijn gerelateerd aan wijzigingen in 

WAZO en pensioenreglement en foutieve CAO verwijzingen. 
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