
Onderhandelingsresultaat Evos Amsterdam  
CAO 2021-2023 

 
Op 16 januari 2021 hebben Evos Amsterdam, FNV Havens en CNV Vakmensen (“Partijen”) een 
onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe CAO met ingang van 1 januari 2021: 
 

1. Looptijd 
Een CAO met een looptijd van 3 jaar, te weten 1 januari 2021 tot en met 31 december 
2023. 
 

2. Eenmalige uitkering 
Medewerkers in dienst op 31 december 2020 krijgen een eenmalige uitkering van  
€ 400,- netto. Voorwaarde hiervoor is dat de werknemers in januari 2021 een actief 
dienstverband hebben bij Evos. 
 

3. Loonontwikkeling 
De Automatische Prijs Compensatie (APC) wordt gehandhaafd (artikel 3.2.1-3.2.5). De 
lonen en de loongebouwen (artikel 3.2.7) zullen tevens worden verhoogd met: 
1,0% per 1 januari 2021, 1,0% per 1 juli 2021 
1,0% per 1 januari 2022, 0,75% per 1 juli 2022  
1,0% per 1 januari 2023, 0,75% per 1 juli 2023  
 
De C-schalen worden niet verhoogd met additioneel € 50 (artikel 3.2.8). De abusievelijke 
aanpassing aan de onderkant van de loontabel van de C-schalen zal niet worden 
gecorrigeerd. 
 
Voor de individuele verhogingen wordt de bestaande tabel (artikel 3.1.2) gehanteerd: 
 

 
 

4. Pensioen 
Evos mag nog aan de Vopak pensioenregeling deelnemen. De Partijen zullen in 2021 
en 2022 gezamenlijk in overleg treden over een nieuwe pensioenregeling. 
 

Uitkomst van individuele eindejaarsbeoordeling Procentuele verhoging 

E Uitstekend 4,00% 

D Zeer goed 3,25% 

C Normaal/goed 2,75% 

B Matig/Nog te ontwikkelen 0,50% 

A Onvoldoende 0,00% 



5. Werkgelegenheid / Sociaal Plan 
De werkgelegenheidsgarantie (artikel 6.4) wordt verlengd voor de looptijd van de CAO. 
Het Sociaal Plan (Bijlage I) wordt gecontinueerd conform huidige looptijd. Er zal worden 
toegewerkt naar een op Evos toegesneden Sociale Regeling waarbij de financiële 
arrangementen voor werknemers ongewijzigd blijven.  
 

6. Vertrekstimuleringsregeling 
De Regeling Vertrekstimulering 1 (artikel 5.12 en Bijlage XI) wordt uitgebreid met 80% 
werken, 90% salaris en 100% pensioen voor medewerkers in de CAO-C. Deze 
uitbreiding komt naast de regeling 50% werken, 80% salaris en 100% pensioen die geldt 
voor alle CAO-medewerkers. De regeling wordt hernoemd in Uittredingsregeling 1.  
 
De Regeling Vertrekstimulering 2 (artikel 5.12 en Bijlage XI) wordt gehandhaafd voor de 
looptijd van de CAO, en hernoemd in Uittredingsregeling 2.  
 

7. Generatiedagen 
De Generatiedagen (artikel 4.5) worden toegekend vanaf 4 jaar voor de 
AOW-gerechtigde leeftijd. Medewerkers die op 31 december 2020 reeds gebruik maken 
van artikel 4.5 kunnen hiervan gebruik blijven maken.  
 

8. AOW-hiaatsparen 
Het AOW-hiaatsparen blijft gehandhaafd. Partijen spreken af dat zij gedurende de 
looptijd van de CAO in overleg treden over het omgaan met het AOW-hiaatsparen 
waarbij medewerkers voor nu en in de toekomst financieel niet op achteruit gaan en de 
regeling praktischer uitvoerbaar wordt.  
 

9. Geboorteverlof 
De uitkering tijdens aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot 85% van het loon met 
een maximum van 85% van het maximale UWV-dagloon, voor een maximum van 5 
weken in totaal. Evos continueert de volledige pensioenopbouw gedurende dit verlof. 
 

10. Rouwverlof 
Het bijzonder verlof (artikel 4.8.1) na het overlijden van de partner, inwonend of 
uitwonend (pleeg)kind wordt een doorbetaald rouwverlof van 10 dagen. Het rouwverlof 
na het overlijden van ouders of schoonouders blijft ongewijzigd. 
 

11. Tijd-voor-Tijd 
De opnametermijn van Tijd-voor-Tijd wordt 6 maanden vanaf de dag waarop de rechten 
zijn ontstaan. Tot dat dit mogelijk is in de systemen wordt als tijdelijke maatregel “box 2” 
verlengd naar 6 maanden. Tijd-voor-Tijd-dagen kunnen ook worden ingezet voor 
aaneengesloten verlof van 5 dagen of langer (artikel 4.2.1.c). 
 
 



12. Vervaltermijn wettelijke verlofdagen 
De vervaltermijn voor wettelijke verlofdagen (artikel 4.2.2) wordt gezet op de wettelijke 
verjaringstermijn. Daarmee vervalt de aanspraak op deze dagen zes maanden na de 
laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is opgebouwd. De 
verjaringstermijn van de bovenwettelijke verlofdagen blijft ongewijzigd op 5 jaar staan. 
 

13. Reiskosten woon-werkverkeer 
Het aantal af te leggen kilometers in het kader van het woon-werkverkeer (artikel 7.1.2) 
wordt vastgesteld op een maximum van 75 kilometer vice versa per dag (hetgeen 
betekent 37,5 kilometer enkele reis). 
 

14. Zakelijke reiskostenvergoeding 
De reiskostenvergoeding voor zakelijk afgelegde kilometers (artikel 7.1.3) wordt 
gehandhaafd op € 0,339 per kilometer, gedeeltelijk belast conform fiscale regelgeving. 
De verwijzing naar de ANWB-tabel vervalt.  
 

15. E-learning 
Als 100% bedrijfstijd wordt aangemerkt de benodigde tijd die nodig is voor e-learning als 
vervanging voor klassikale lessen of workshops voor functienoodzakelijke opleidingen 
en trainingen (artikel 6.3.2). 
 

16. Bijdrage aan Stichting Veilige Haven 
De bijdrage aan de Stichting Veilige Haven (artikel 8.5) wordt op basis van de bestaande 
definitie vastgesteld op € 70,-. 
 

17. Protocollaire afspraken 
a. In verband met de wijziging van entiteit is de Vopak CAO aangepast. De inhoud 

van de artikelen die van toepassing zijn op medewerkers van Evos blijven 
gehandhaafd. Alle verdere verwijzingen naar Vopak worden aangepast naar 
Evos. 

b. Tekstuele/technische aanpassingen aan artikelen die relevant zijn voor de Evos 
CAO kunnen nog eenmalig worden overgenomen uit de nieuwe Vopak CAO. 

c. De bezwaar- en beroepsprocedure uit 2019 aangaande de inschaling van de 
functie van Shiftleader zal worden geëvalueerd op proces en inhoud door een 
interne werkgroep eventueel aangevuld met externe experts. Vervolgens moet er 
een besluit komen over een eventuele aanpassing van de inschaling.  

d. Tekstuele verduidelijking van artikel 2.9.3. met betrekking tot de verlenging van 
de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, namelijk i.p.v. de tekst dat deze ‘van 
rechtswege beëindigd’ het opnemen van ‘ wordt deze arbeidsovereenkomst van 
bepaalde tijd niet verlengd of omgezet in een arbeidsovereenkomst voor 
onbepaalde tijd’. 

e. Door een aantal wettelijke wijzigingen dient de CAO op de volgende punten te 
worden aangepast: 



i. Wet aanpassing arbeidsduur is opgegaan in Wet flexibel werken inclusief 
de wijziging in de wettelijke bepaling. 

ii. Wijziging (artikel 2.6.5) in de wettelijke bepalingen rondom proeftijd. De 
proeftijd is 1 maand bij arbeidsovereenkomsten van meer dan 6 maanden 
maar korter dan 2 jaar. Contracten korter dan 6 maanden hebben geen 
proeftijd. 

iii. Tijdens ziekte wordt geen arbeidstijdverkorting opgebouwd. Ter 
verheldering met betrekking tot ATV (opbouw en uitbetaling) en 
ouderendagen zal in de CAO worden opgenomen dat een correctie van 
opbouw en uitbetaling bij afwezigheid door ziekte plaatsvindt. Ten 
behoeve van de uitvoerbaarheid wordt dit alleen toegepast bij langdurige 
ziekte (>42 dagen). 
 

18. Consolideren van CAO-artikelen 
De overige bepalingen in de Vopak CAO, met de Iooptijd van 1 januari 2018 tot en met 
31 december 2020, blijven ongewijzigd van kracht. 
 

 
Aldus overeengekomen te Haarlem op zaterdag 16 januari 2021. 
 
 
 
 
 
Ramon Ernst Asmae Hajjari Hanane Chikhi 
Managing Director Bestuurder Bestuurder 
Evos Amsterdam B.V. FNV Havens CNV Vakmensen 
 
 
 
 


