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Onderhandelingsresultaat CAO Menzies World Cargo 2013 -2014 
 

Op 24 april 2013 hebben Menzies World Cargo (Amsterdam) B.V, FNV Bondgenoten en De 

Unie (verder te noemen partijen), een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao 

voor de Menzies World Cargo bedrijven Amsterdam en Rotterdam Het 

onderhandelingsresultaat bevat de volgende afspraken: 

 

 Looptijd 

De nieuwe CAO heeft een looptijd 24 maanden, lopende van 1 januari 2013 tot en met 

31 december 2014. 

 

 Salarissen 

 

Gedurende de looptijd van de CAO zal geen loonsverhoging worden gegeven.  

- Dit betekent dat de CPI over 2013 en 2014 (referentieperiode november – 

november) in de salarisschalen en individuele maandsalarissen niet wordt 

verwerkt op respectievelijk 1 januari 2014 en 1 januari 2015.  

- De tussentijdse individuele loonstappen in de CAO salarisschalen zullen per 1 

januari 2014 en per 1 januari 2015 niet worden toegekend.  

 

 Inleveren vakantiedag 

Alle medewerkers leveren in 2013 en 2014 eenmalig een vakantiedag in. Na 1 

januari 2015 vindt weer de normale opbouw van het verloftegoed plaats zoals 

vermeld in de CAO. 

 

 Werkgelegenheidsgarantie in het kader van de af te sluiten CAO voor Menzies 

World Cargo (Amsterdam) BV 2013-2014 

1 Voor de werkgelegenheidsgarantie worden de volgende definities gebruikt: 

 

 De "Groep-werknemers": de werknemers die op ……….(als peildatum 
hanteren de datum dat er een formeel akkoord is tussen Menzies enerzijds en 
de vakbonden anderzijds) 
a) werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd 

en alle werknemers die nadien gedurende de looptijd van de CAO een vast 
dienstverband met Menzies World Cargo (Amsterdam en Rotterdam) B.V. 
zullen krijgen; en 

b) werkzaam zijn in de directe uitvoering van de operationele 
luchtvrachtafhandeling (dat wil zeggen binnen de afdelingen Loods, Cargo 
Office en/of Cargo Control); 

 

 De "Voorwaarde": de voorwaarde dat de totale door Menzies World Cargo 
(Amsterdam) B.V. te verwerken tonnage niet substantieel zakt onder 435.000 
ton , en te meten over ieder tijdvak van 12 maanden (zie noot). 

 

2 Onder de hierboven gedefinieerde Voorwaarde, garandeert Menzies World 

Cargo (Amsterdam) B.V. dat van …..(datum akkoord over nieuwe cao ) tot en 
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met 31 december 2014 de arbeidsovereenkomsten van Groep-werknemers niet 

op initiatief van Menzies World Cargo (Amsterdam) B.V. zullen worden 

beëindigd wegens een Economische, Technische of (bedrijfs-) 

Organisatorische (ETO) reden. 

 

Noot: dat wil zeggen dat de “Voorwaarde” vervalt indien op enig moment het totale door 

Menzies World Cargo (Amsterdam) B.V. te verwerken tonnage, geprognotiseerd  over 

een tijdvak van 12 maanden in de kalenderjaren 2013 en 2014op basis van een 

aantoonbaar structurele tonnagevermindering te verwachten is. Zodra dit aan de orde 

is, zullen de beide bonden hierover geïnformeerd worden en betrokken worden bij de te 

nemen maatregelen.  

 
  

 Niet financiële voorstellen van de vakbonden 

 

Alle niet financiële voorstellen, inclusief de voorstellen over de werkgeversbijdrage, 

van de vakbonden, zullen op een later tijdstip uit onderhandeld worden. 

 

 Branche CAO voor de Luchtvrachtafhandelingsbedrijven op Schiphol 

 

Partijen hebben de intentie om een sector CAO voor de commerciële luchtvracht 

afhandelbedrijven tot stand te brengen. Partijen zullen met een open vizier zonder 

voorwaarden vooraf- aan deze inzet werken.   

 

Aldus overeengekomen te Schiphol op 24 april 2013  
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