
Gezamenlijk persbericht WZOA-VAD 

Onderhandelaarsakkoord Cao Apothekers in Dienstverband 

Beste apothekers, collega’s, 

De onderhandelaars van de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) en de 
Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD) hebben een principe akkoord bereikt over een 
nieuwe cao. De impact van maatschappelijke ontwikkelingen is bij de werknemers en de werkgevers 
goed voelbaar. De werknemers hebben te maken met stijgende werkdruk en toenemende kosten. 
De werkgevers hebben stijgende kosten, zien onvoldoende compensatie voor de stijgende kosten en 
zien de dienstverlening van de apotheek uitgehold worden. Ondanks deze ingewikkelde situatie zijn 
partijen in goede dialoog tot het volgende principe akkoord gekomen voor een nieuwe Cao 
Apothekers in Dienstverband 2022-2023.  

De cao heeft een looptijd van 1 juli 2022 tot en met 28 februari 2023. De belangrijkste punten in het 
akkoord zijn: 

• Structurele loonontwikkeling: de salarisschalen voor apothekers in dienstverband worden 
per 1 oktober 2022 structureel verhoogd met 2%.

• Incidentele loonontwikkeling: in december 2022 ontvangen apothekers in dienstverband een 
incidentele uitkering van € 500,= bruto. Dit bedrag zal naar rato van de omvang van het 
dienstverband en de looptijd van het dienstverband in 2022 worden uitbetaald. Voor 
uitbetaling dient een werknemer op 1 december 2022 in dienst te zijn van de desbetreffende 
werkgever. Over dit bedrag zal geen vakantiegeld en pensioen worden opgebouwd.

• Reiskosten: de reiskostenvergoeding zal worden aangepast naar de fiscale onbelaste grens 
indien deze grens van overheidswege omhoog gaat.

• Duurzame inzetbaarheid: de insteek van partijen is om de komende periode te gebruiken om 
meer faciliteiten te kunnen bieden op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

• Dienstenvergoeding: in de cao staat een artikel over de dienstenvergoeding. De komende 
periode zullen partijen in gesprek gaan over de impact van deze bepaling en het beoogde 
doel van deze bepaling. Partijen willen de bepaling beter laten aansluiten bij de praktijk.

Het onderhandelingsresultaat is akkoord bevonden door de leden van de VAD en de WZOA en de cao 
zal in de komende weken opgesteld en ondertekend worden door beide partijen. 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van de WZOA en de VAD 




