Op 7 april 2022 hebben de bestuurders van FNV Havens, CNV Vakmensen en Verbrugge Terminals
voor de cao 2022 het volgende onderhandelingsresultaat bereikt.

1. LOOPTIJD
Een looptijd van de cao van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.
2. APC
Per 1 januari 2022 is de systematiek voor de toepassing van de Automatische Prijscompensatie
gewijzigd. De salarissen en financiële toeslagen worden per 1 januari aangepast op basis van
de ontwikkeling van het Consumenten Prijsindexcijfer Huishoudens Afgeleid zoals dat door het
Centraal Bureau voor de Statistiek wordt vastgesteld. Hiervoor is het percentage stijging of
daling van dit prijsindexcijfer in oktober direct voorafgaand aan de maand januari waarin de
lonen worden aangepast ten opzichte van oktober van het jaar daarvoor bepalend.
In verband met deze wijziging geldt voor de salarissen en financiële toeslagen in 2022 dat deze
per 1 januari 2022 worden verhoogd met het percentage waarmee het prijsindexcijfer tussen
maart 2021 en oktober 2021 is gestegen, namelijk 3,04%. In verband met deze wijziging (dus:
de wijziging van de referteperiode) wordt in juli 2022 bovendien een eenmalige uitkering van
EUR 200 bruto uitgekeerd. In verband met de wederzijdse inspanningsplicht van partijen dit
jaar tot de cao 2.0 te komen, wordt in september 2022 een eenmalige uitkering van EUR 200
bruto uitgekeerd.
Indien bovenstaande toepassing van de automatische prijscompensatie leidt tot een verlaging
van de lonen, kunnen partijen bij de cao besluiten de lonen niet te wijzigen en de verlaging
vanaf het moment dat de lonen hadden moeten worden verlaagd te verrekenen met een
toekomstige stijging.
Indien de bedrijfseconomische of andere omstandigheden van dien aard zijn, dat de
automatische prijscompensatie naar het oordeel van de werkgever niet of niet geheel kan
worden toegepast, zullen partijen nader overleg voeren.
Partijen kunnen overeenkomen (een deel van) het voor de prijscompensatie benodigde
budget op een andere manier aan te wenden.
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