
ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO APMT MAASVLAKTE II 

Partijen, betrokken bij de cao APMT MVII, bereikten op 23 oktober 2013 het navolgende 
onderhandelingsresultaat voor de cao APMT MVII. Dit onderhandelingsresultaat is geformuleerd als 
aanvulling op en wijziging/nadere invulling van de het cao-voorstel dat door APMT MVII is gedaan op 
14 juni 2013; dit cao-voorstel is toegevoegd als bijlage bij dit resultaat. 

1. De looptijd van de cao is vier jaar: van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2017.

2. Loonsverhogingen: onverlet de APC worden de lonen met 0,5% verhoogd per 1 januari 2015, met
1% per 1 januari 2016, met 0,75% per 1 juli 2017 indien bij APMT MVII  tussen 1 januari 2016 
en 1 juli 2016 70% behandeld wordt van het Maersk Line ladingvolume dat tussen 1 januari 2013
en 1 juli 2013 bij APMTR werd behandeld. Er zullen éénmalige uitkeringen worden gedaan van 
telkens € 900,= bruto, over de periode 2014 tot en met 2017, jaarlijks te betalen in de maand 
december.

3. De passage over variabele beloning wordt geschrapt. 

4. Aan de functie Terminal Assistant wordt de taak “truck facilitator” toegevoegd; pinsetting maakt 
geen deel uit van de functie. In totaal zullen 74 Terminal Assistants worden aangesteld. 
CAO-partijen onderzoeken of de functie Terminal Assistant zoals deze nu is samengesteld, 
voldoende afwisseling en mogelijkheden tot taakroulatie biedt om te kunnen spreken van een 
goede kwaliteit van de arbeid. In de tweede helft van 2015 zal de functie Terminal Assistant 
daarom door een externe instantie worden onderzocht. Doel van het onderzoek is een 
onafhankelijk oordeel te krijgen over of het aanbeveling verdient en zo ja welke mogelijkheden er 
zijn, om de functie zo in te richten dat de kwaliteit van de arbeid verbetert. Deze adviezen kunnen 
ook aanpassing van andere functies behelzen. 
De externe partij die het onderzoek verricht, moet ervaring hebben met dit type onderzoek en het 
vertrouwen genieten van alle cao-partijen. De onderzoekers zullen worden begeleid door een 
paritair samengestelde begeleidingscommissie. De resultaten van het onderzoek zullen 
zwaarwegend zijn en kunnen leiden tot aanpassingen van de functies. De onderzoeksresultaten 
worden meegenomen bij de brede evaluatie van functies in de eerste helft van 2016 (zie punt 7 
van dit resultaat). De opdrachtformulering en de keuze van de externe partij worden in het tweede
kwartaal overeengekomen tussen cao-partijen. 

5. APMT MVII is in het kader van de transitie-afspraken bereid de werkgelegenheid van de mensen 
die betrokken zijn bij de reefercontrole te waarborgen en de werknemers van APMTR die deze 
werkzaamheden verrichten en die belangstelling hebben voor dezelfde functie bij APMT MVII, in 
dienst te nemen (1:1 over). De functie reefer-assistent wordt ingedeeld in loongroep 2, de functie 
reefermonteur wordt ingedeeld in loongroep 3 en de functie eerste reefermonteur wordt ingedeeld 
in functiegroep 5.

6. Voor wat betreft de toeslagen (EHBO, BHV, gevaarlijke stoffen, perslucht, mentor e.d.) zal gelden 
dat deze op het zelfde niveau worden gebracht als geregeld in de cao APMTR. 

7. Het eerste onderhoud aan het functiegebouw zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2016 
conform de huidige relevante bijlage  van de cao APMT MVII . Uit dit onderhoud zullen geen 
nadelige arbeidsvoorwaardelijke effecten uit voortvloeien voor de werknemers die de functies 
alsdan vervullen.
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8. De kosten van financiering AOW compensatie en de senioren havenfitregeling worden in beeld 
gebracht en uitgewerkt tijdens de looptijd van de cao. Hierover moet een financierings-afspraak 
gemaakt worden, die in ieder geval kan worden opgenomen in de cao die zal gelden vanaf 
1 januari 2018. Stap 4 SVBPVH zal hierbij worden betrokken. De AOW-afspraak uit de cao 
APMTR bijlage Onderhandelingsresultaat cao APMTR 1 oktober 2011 tot en met 31 december 
2013 artikel 11 lid 1 en lid 2 wordt opgenomen in de cao APMT MVII, met dien verstande dat de 
beschikbaar gestelde gelden conform het haven-fitreglement ook aan werknemers van APMT MVII
zouden kunnen worden toegekend.

9. Met betrekking tot de pensioenregeling zullen de volgende stappen worden gezet: 
a. Deskundigen, één namens de werkgever en één namens de vakbonden, stellen vast welke 
verschillen er zijn tussen de bestaande pensioenregeling van APMT MVII en de verschillende 
pensioenregelingen van APMTR. De onderzoeksopdracht die aan deskundigen met betrekking tot 
de pensioenregelingen is gegeven, is als bijlage 2 aan dit onderhandelingsresultaat toegevoegd. 
b. De onderzoeksresultaten worden gerapporteerd aan cao-partijen. De resultaten van dit 
onderzoek zullen leidend zijn om de bestaande regeling van APMT MVII zo aan te passen, dat deze
gelijkwaardig wordt aan de regelingen van APMTR, dan wel om het contract bij ASR te beëindigen
en een contract aan te gaan, mogelijk bij OPTAS/AEGON, zodat aan het criterium van 
gelijkwaardigheid kan worden voldaan. 
c. Indien, ondanks de aanpassing van de regeling van APMT MVII, werknemers van APMTR die in 
dienst treden bij APMT MVII nadeel ondervinden in de vorm van uitzicht op een naar alle 
waarschijnlijkheid lager pensioenkapitaal dan zij volgens hun pensioenregeling bij APMTR zouden 
hebben kunnen verwachten, hebben cao-partijen gezamenlijk de intentie om een verantwoorde 
oplossing te vinden voor de gebleken nadelen voor werknemers. 

10. Het verlengen van een dienst met maximaal 2 uur kan alleen op 24 december en 31 december. 
Tot en met 1 juli 2015 kan dit 5 keer extra in de opstartfase en daarna in overleg met 
vakbondskaderleden bij calamiteiten; de nachtdienst kan in geen geval worden verlengd. Het 
verlengen van de dienst dient uiterlijk twee uur voor het einde van de dienst te worden 
aangezegd. 

11. De dienstjaren/leeftijdsdagen (artikel 45 cao APMTR) worden ook in de cao APMT MVII 
opgenomen.

12. De in de APMTR-cao geregelde compensatie indien een feestdag op een roostervrije dag buiten 
het weekend valt, komt  ook in de cao APMT MVII.

13. Het basisaantal verlofdagen per jaar bij APMT MVII wordt in de volcontinudienst 22 en voor de 
dagdienst 26. Indien werknemers van APMTR in dienst treden bij APMT MVII en bij APMTR een 
groter aantal verlofdagen hadden dan het in de eerste zin genoemde, behouden zij in het kader van
de transitie-afspraken het aantal verlofdagen dat zij hadden met een maximum van 23 
respectievelijk 27 dagen.
Verlofdagen hebben een verjaringstermijn van vijf jaar, als in de cao APMTR.

14. Bij opname van verlof wordt per dag 7,75 uur afgeschreven. 

15. Het recht op 90%-dagen als geregeld in atikel 46 cao operationeel APMTR wordt ook opgenomen 
in de cao APMT MVII.
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16. De tijd verdiend volgens de tijd-voor-tijdregeling bij overwerk, is vrij opneembaar.

17. Bij APMT MVII zal worden gestart met de roosters zoals die nu bij APMTR van toepassing zijn 
voor respectievelijk de volcontinue-dienst, de dag/avonddienst en de dagdienst. In de 
volcontinudienst worden de werktijden met een kwartier verlengd. De schafttijdenvensters worden
voor de dagdienst en de avonddienst verruimd tot 2,5 uur, maar is voor de nachtdienst gelijk aan 
de regeling in de cao APMTR. Van dit kortere schafttijdenvenster in de nacht kan worden 
afgeweken als APMT MVII voor de operatie aangeeft voor de nachtdienst het uitgebreide 
schaftvenster te gebruiken dat in het cao-voorstel van 14 juni 2013 was opgenomen. In dit geval 
zal dit aan het begin van de nachtdienst worden aangezegd en zal in diezelfde nacht een extra 
schafttijd van 30 minuten worden toegekend. 

18. Er wordt een commissie ingesteld die bestaat uit twee leden namens FNV Havens, twee leden 
namens CNV Vakmensen, twee leden van de OR APMT MVII en twee leden namens APMT MVII. 
Deze commissie krijgt de opdracht twee rooster-varianten uit te werken voor de volcontinue-dienst
(vijfploegendienst). In juni 2016 wordt bij meerderheid van stemmen vastgesteld welke van de 
twee varianten tegenover het APMTR-rooster zal worden gezet in de definitieve stemming. In 
september 2016 wordt bij meerderheid van stemmen vastgesteld of het APMTR-rooster danwel 
de andere variant het definitieve vijfploegenrooster wordt, dat vanaf januari 2017 zal worden 
ingevoerd. 
Stemgerechtigd bij beide stemmingen zijn alleen de mensen die op 1 juni 2016 bij APMT MVII een
aanstelling hebben in de vijfploegendienst. Indien de ingestelde commissie niet slaagt in de missie 
om twee varianten uit te werken, zal één variant tegenover het APMTR-rooster in stemming 
worden gebracht in september 2016. Indien de commissie helemaal niet slaagt in de missie om 
roostervarianten uit te werken, zal gewerkt blijven worden volgens het APMTR-rooster. 
Voor andere roosterwijzigingen dan de hiervoor genoemde worden gedurende de looptijd van de 
cao is instemming vereist van de OR APMT MVII, met dien verstande dat 
> dat een roosterwijziging altijd in stemming wordt gebracht bij degenen die het rooster lopen en 
dat het alleen kan worden ingevoerd indien een meerderheid met het nieuwe rooster heeft 
ingestemd;
> de uitgangspunten voor de uitwerking van roosters gelden die ook in de cao APMTR zijn 
vastgelegd (artikel 17 cao APMTR operationeel, met dien verstande dat het rooster bij APMT MVII
ten hoogste twee maal per jaar zou kunnen worden aangepast.

19. Het aantal gewerkte extra kwartieren op jaarbasis (zie punt 17 van dit onderhandelingsresultaat) 
die door verlenging van de diensten in de volcontinue worden gewerkt, staat gelijk aan zes dagen 
per jaar. Deze worden gecompenseerd als zes verlofdagen. Vanwege deze verlenging per dag 
geeft de werkgever één extra verlofdag bovenop de zes.
De werkgever krijgt het recht om ten hoogste twee verlofdagen per jaar aan te wijzen bij leegloop.
Deze aanwijzing geschiedt uiterlijk zeven dagen van tevoren. Bij de aanwijzing van de tweede dag 
betaalt de werkgever een arbeidsduurvergoeding van € 300,= bruto. Deze vergoeding wordt 
verhoogd met de APC en de cao-verhogingen. 
Indien de werkgever in enig jaar geen gebruik maakt van de aanwijsdagen, dan worden deze 
uitbetaald of toegevoegd aan het verlofsaldo.
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20. Met betrekking tot eventuele leegloop geldt dat een beroep kan worden gedaan op werknemers: 
indien zij een vrije dienst nemen, wordt de helft daarvan afgeschreven van het verlofsaldo van de 
werknemer. De andere helft is voor rekening van de werkgever. De werknemer bepaalt of hij 
bereid is om in te gaan op het verzoek om deel te nemen aan deze leegloopregeling.
De uitvraag voor verlof-bij-leegloop wordt gedaan per sms-dienst; indien zich meer werknemers 
melden dan noodzakelijk is, geldt “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

21. Alle vakbondsfaciliteiten die vastgelegd zijn in de APMTR-cao, worden in de cao APMT MVII 
overgenomen, met dien verstande dat in plaats van 45 dagen 30 dagen organisatieverlof worden 
toegekend, die in onderling overleg tussen de bonden kunnen worden verdeeld. 
Daarnaast wordt één keer in de 20 jaar, bij voorkeur op 1 mei of 29 september  (elke shift) 
vakbondsschaft georganiseerd, wat betekent dat alle werknemers op de terminal gedurende die 
dagen tegelijk schaften; tijdens die schafts kunnen kaderleden en vakbondsbestuurders 
mondelinge informatie verstrekken.

22. De verschoven diensttoeslag ex artikel 28 a cao APMTR (beambten) wordt overgenomen in de 
cao APMT MVII.

23. Feestdagen uitkering artikel 33 APMT MVII moet tekstueel aangepast worden zoals artikel 32 
sub 2 cao APMTR.

24. Op verzoek van werknemers zullen in beperkte mate EVC-trajecten worden aangeboden (maximaal
10 per jaar).

In aanvulling op c.q. in afwijking van het transitieprotocol (arbeidsvoorwaarden) dat door APMT 
MVII als eindbod is opgesteld (bijlage 3 bij dit onderhandelingsresultaat), is het volgende 
overeengekomen. 

25. De transitie-afspraken, zowel de arbeidsvoorwaardelijke als de proces-afspraken (met betrekking 
tot o.a. afspiegeling en scholing), gelden voor werknemers die op basis van een 
arbeidsovereenkomst  op 1 oktober 2013 in dienst was van APMTR, waarbij een van de cao’s van
APMTR op de arbeidsovereenkomst van toepassing is en die voor 1 januari 2014 heeft 
aangegeven belangstelling te hebben voor een functie bij APMT MVII.

26. De looptijd van het transitie-protocol is gelijk aan die van de cao APMT MVII (tot en met 
31 december 2017), behalve de afspraak met betrekking tot het garanderen van het perspectief 
(zie punt 26 van dit onderhandelingsresultaat); deze geldt alleen voor degenen die voor of op 1 juli
2016 bij APMT MVII in dienst treden. Deze afspraak geldt alleen voorzover er vacatures zijn bij 
APMT MVII. 

27. Voor alle werknemers die het perspectief hadden op een hoger maximum-salaris in de schaal 
waarin hun functie bij APMTR was ingedeeld dan het maximum-salaris in de schaal waarin hun 
nieuwe functie bij APMT MVII is ingedeeld, krijgen de jaarlijkse salarisstappen toegekend (inclusief
13A) die ze ook gekregen zouden hebben als zij bij APMTR in dienst waren gebleven. 
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28. Vanaf het moment van instromen in een ploegenrooster bij APMT MVII geldt de schematoeslag 
gebaseerd op de klokurenmatrix ex artikel 28  cao’s van APMTR, tenzij dit zou leiden tot een 
lagere toeslag dan de toeslag die thans bij APMTR wordt betaald voor hetzelfde rooster. In dat 
geval geldt de toeslag zoals die bepaald is bij APMTR.
Indien de werknemer een lagere toeslag krijgt, omdat hij een ander rooster gaat lopen dan hij liep 
bij APMTR (bijvoorbeeld 16/7 in plaats van volcontinue, dag in plaats van 16/7), wordt de toeslag 
afgebouwd conform de afbouwregeling in de cao APMT MVII .

29. Werknemers van APMTR hebben in beginsel voorrang bij de vervulling van vacatures bij APMT 
MVII.

30. De schematoeslag behorend bij het toekomstige rooster waarin de functie zal worden vervuld, 
wordt betaald vanaf de datum indiensttreding, ook als nog in de opstartfase nog niet in dit rooster
wordt gewerkt. Dit geldt niet indien een werknemer bij APMTR een functie verrichtte met een 
lagere schematoeslag dan de functie die hij gaat verrichten bij APMT MVII.

31. De extra punten met betrekking tot het transitie-protocol die genoemd zijn in punt 1 t/m 24 van 
dit onderhandelingsresultaat, worden eveneens verwerkt in het definitieve transitie-protocol. 

Bijlage 1: tekst cao-voorstel d.d. 14 juni 2013; 
Bijlage 2: onderzoeksopdracht pensioenen d.d. 11 oktober 2013; 
Bijlage 3: eindbod APMT MVII transitieprotocol d.d. 11 oktober 2013.
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