
 

Pre-ambule 

 

Tussen enerzijds FNV Beveiliging, CNV Vakmensen, De Unie Security en anderzijds I-Sec Nederland, G4S 

AS en Securitas Transport & Aviation Security zijn afspraken gemaakt over de volgende onderwerpen voor 

beveiligers, werkzaam voor het contract met de Luchthaven Schiphol in het kader van de Beveiliging 

Burgerluchtvaart. De afspraken gelden van datum ondertekening tot 1 oktober 2020. 

 

1. Werkdruk 

Gezien de relatief hoge werkdruk op een aantal processen binnen de luchthaven Schiphol wordt 

overgegaan tot een roostersystematiek die de werkdruk verlaagt. Hiertoe wordt een werkgroep 

samengesteld van partijen betrokken bij deze afspraken die uiterlijk Q1 2019 aanbevelingen doet. 

FNV en CNV stellen hierbij een roosterexpert beschikbaar in een adviserende rol. Hierbij wordt in 

ieder geval aandacht gegeven aan kortcyclisch voorwaarts roteren, 4 weken vooruit plannen 

(rollend rooster) en meer zeggenschap over het rooster, waaronder 1 regeldag (roostervrij, niet 

beschikbaar onder nader af te spreken spelregels) per maand. Eerdere adviezen van Syntro 

worden meegenomen. 

 

2. Arbeidsduur 

De arbeidsduur op fulltime basis wordt per 1 januari 2021 verkort van 152 uur naar 148 uur per 

loonperiode. Voorts zal per 1 januari 2022 de arbeidsduur nogmaals worden verkort van 148 naar 

144 uur per loonperiode op fulltime basis. Deze afspraak is gefinancierd binnen de loonruimte 

van deze afspraken set. 

 

Werkgevers betrokken bij dit akkoord bespreken voorstellen van vakbonden ten aanzien van de 

zgn. 80-90-100 regeling vanuit een positieve grondhouding met werknemersvertegenwoordigers 

betrokken bij de CAO PB als onderdeel van nader af te spreken maatregelen voor duurzame 

inzetbaarheid. 

 

Meer- en of minderuren worden geminimaliseerd en fluctuaties worden beperkt. Hiertoe wordt 

een proces ingericht.  

 

3. Loonsverhoging en eenmalige uitkering 

De lonen en loonschalen worden structureel verhoogd met 2,5% met ingang van loonperiode 1 

2019. 

De lonen en loonschalen worden structureel verhoogd met 2,5% met ingang van loonperiode 1 

2020. 

 

In de eerst mogelijke loonbetaling na het definitief worden van dit akkoord wordt een eenmalige 

objectgebonden toeslag uitbetaald van maximaal EUR 700,- bruto op basis van de arbeidstijd 

(conform de definitie van arbeidstijd in de CAO PB), exclusief overwerk van de afgelopen 52 

weken. De uitbetaling wordt gedaan aan alle werknemers die een actief dienstverband hebben 

ten tijde van de uitbetaling. 

 

Eventueel ingehouden salaris ten gevolge van deelname aan werkonderbrekingen in 2018 wordt 

gerestitueerd. 

 

Tenslotte bespreken werkgevers voorstellen van de vakorganisaties inzake wijziging van de 

eindejaarsuitkering-regeling vanuit een positieve grondhouding met werknemers-

vertegenwoordigers betrokken bij de CAO PB, met als doel deze regeling rechtvaardiger te 

maken. 

 

4. Overig 

Gezien de omvang en zekerheid van het contract met de luchthaven Schiphol is het uitgangspunt 

het operationele personeelsbestand uit minimaal 80% contracten voor onbepaalde tijd te doen 



bestaan. Er is begrip dat in de dynamiek van de populaties in geval van fluctuaties van de 

populatie hiervan kan worden afgeweken.  

 

Partijen onderschrijven het belang van respect voor elkaar en werkgevers waarborgen hiertoe 

laagdrempelige toegang tot vertrouwenspersonen. Hiertoe vindt actieve communicatie plaats. 

 

Gezien het frequent en vele gebruik van nieuwe technologie op Schiphol wordt speciale aandacht 

besteed aan het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid/employability van medewerkers. Er 

wordt een project ingesteld in samenwerking met het Luchtvaart Community Schiphol (LCS) 

Hierbij wordt gepleit voor een vaste postitie voor de vakbonden binnen het LCS. 

 

Daarnaast kunnen projecten worden ingediend gericht op bewustwording van de noodzaak tot 

competentie ontwikkeling voor de eigen functie en/of andere functies. Benodigde subsidie wordt 

aangevraagd bij de Stuurgroep Opleiden (voorheen SOBB). 

 

Bovenstaande afspraken worden verwerkt in Hoofdstuk 15 van de cao PB. 

 

Aanvullend is er een aantal punten die G4S AS specifiek besproken dienen te worden waaronder 

reiskosten en aanloopschalen, in samenhang met andere dossiers waarbij het uitgangspunt is dat deze in 

samenhang met andere dossiers worden besproken.  

 

Bovenstaande afspraken maken integraal onderdeel uit van nader te maken afspraken tussen bij dit 

akkoord betrokken werknemersorganisaties en G4S AS. Bovenstaande afspraken gelden alleen indien er 

overeenstemming wordt bereikt over de cao G4S AS. 

 

Getekend te Amsterdam op 28 augustus 2018, 
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