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Uitnodiging ledenvergaderingen 29 mei a.s.  

  

Beste leden, 

 
Onlangs kregen jullie een uitnodiging voor de ledenvergaderingen van 29 mei a.s.  
 
Op 16 mei jl. hebben we, zoals in die uitnodiging aangekondigd, gesproken met Verbrugge. Dat leidde alsnog tot 
een onderhandelingsresultaat voor een driejarige cao. Dat resultaat sturen we mee met deze brief. We zullen dat 
natuurlijk bespreken op de ledenvergaderingen.  
 
Toch alvast een korte toelichting:  
 

1. Het resultaat begint met de opmerking dat Verbrugge weinig ruimte ziet voor verbetering van het 
arbeidsvoorwaardenpakket.  
FNV Havens weet dat werkgevers bijna per definitie klagen over marktomstandigheden op het moment 
dat er over een cao onderhandeld moet worden. We laten ons dus niet zomaar in de luren leggen. We 
hebben Verbrugge daarom gevraagd ons de cijfers te tonen over 2014, 2015 en 2016. En we hebben die 
gezien.  
De trend daarin is even duidelijk als zorgelijk: de omzet neemt af, winst verandert in toenemend verlies. 
We weten allemaal dat papier geen bloeiende handel meer is voor Verbrugge en dat de grootste pret met 
metalen in Vlissingen ook over is. Dat is wat onder “marktomstandigheden” valt.  
We hebben ook gezien dat de post “huur van materiaal” (bij andere BV’s van Verbrugge) in de jaren niet 
toeneemt en het aantal inhuurkrachten (bij o.a. Interlashing, waarin Verbrugge ook financieel belang 
heeft) beduidend is afgenomen ten opzichte van eerdere jaren. Dat wijst erop dat er geen geld uit 
Verbrugge Terminals wordt weggesluisd om elders binnen Verbrugge International de winsten op te 
krikken. Ten slotte zijn we deelgenoot gemaakt van de verwachtingen. Die zijn op zijn zachtst gezegd niet 
erg hooggespannen. Verbrugge moet knokken om klanten te behouden en nog meer om er werk bij te 
krijgen.  
In dat licht moet het onderhandelingsresultaat worden beoordeeld.  
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2. Het onderhandelingsresultaat bevat geen verslechteringen van de cao. Alle voorstellen die de werkgever 

daarover deed, zijn dus van tafel.  
 

3. De loonsverbetering is wat je noemt bescheiden: in 2017 en 2018 alleen APC en € 300 éénmalig in 
december 2017 en in december 2018. Per 1 januari 2019 komt er naast de APC wel 1% bij het loon.  
Daarnaast hebben we wel een werkgarantie kunnen afspreken tot en met eind 2019 en hebben we 
bedongen dat de vijf mannen die in Vlissingen na afloop van hun tijdelijk contract de deur werd gewezen, 
alsnog in vaste dienst worden genomen.  
 

4. Behalve over loon en werkzekerheid hebben we onder andere afspraken gemaakt over het toekennen 
van periodieken/loonstappen (alleen bij een positieve beoordeling, waarbij de eis is dat een beoordeling 
nooit als een verrassing mag komen), over reparatie van het derde WW-jaar (zodra duidelijk is hoe dat 
vorm krijgt), over vakbondsverlof (kaderleden kunnen extra verlof krijgen om deel te kunnen nemen aan 
congressen, cursussen, vertegenwoordiging in de sectorraad van FNV e.d. ).  
Deze greep uit de afspraken is willekeurig; alle afspraken staan in het onderhandelingsresultaat en komen 
op de ledenvergaderingen aan de orde.  

 
We hopen jullie op 29 mei a.s. te zien.  
 
Voor de goede orde nog even het “vergaderschema”:  
 
10.30 – 12.00 uur 
MIDDELBURG 
Hotel Arneville 
Buitenruststraat 22 

14.15 – 15.45 uur 
TERNEUZEN 
De Brauwzaele 
F.J. Haarmanweg 52 

16.15 – 17.45 uur 
TERNEUZEN 
De Brauwzaele 
F.J. Haarmanweg 52 

19.30 – 21.00 uur 
MIDDELBURG 
Hotel Arneville 
Buitenruststraat 22 

 
 
Namens de onderhandelingsdelegatie, 
 
Joost van der Lecq  
(Joost.vanderLecq@fnv.nl) 
FNV Havens 
 
 
 
  






