
 

Rotterdam, 28 januari 2010  
 

 
ONDERHANDELAARSAKKOORD BEREIKT 

 
Op woensdag 27 januari 2010 hebben de werknemersorganisaties (te weten Abva Kabo 
FNV, CNV Publieke Zaak en OV-HbR) en het Havenbedrijf Rotterdam overeenstemming 
bereikt over de nieuwe CAO vanaf 1 januari 2010. De nieuwe CAO kent een looptijd van 2 
jaar. 
 
In de afgelopen maanden hebben partijen tijdens 7 gespreksrondes afspraken gemaakt voor 
de aanpassing van de CAO. In het Onderhandelaarsakkoord kunt u deze afspraken nalezen. 
De afspraken worden vertaald naar een aanpassing van de tekst van de CAO. Het CAO-
boekje wordt daarna spoedig in gewijzigde vorm voor een ieder beschikbaar gesteld.  
 
Hieronder wordt u alvast geïnformeerd over de belangrijkste afspraken: 
 
1. Er is een salarisstijging overeengekomen. Dit brengt mee dat de schaalbedragen als 

volgt worden verhoogd: 
• per 01-01-2010 met 0,75% 
• per 01-07-2010 met 0,5% 
• per 01-01-2011 met 0,75%. 
• Per 01-07-2011 met 0,5%. 

2. In 2010 wordt de eindejaarsuitkering verhoogd naar 6,2% en in 2011 wordt de 
eindejaarsuitkering verhoogd naar 6,95%.  

3. Medewerkers werkzaam in de CAO-functies fsk 12 en hoger krijgen vanaf 1 januari 2010 
de mogelijkheid om vrijwillig te kiezen voor het instrument variabele beloning. Voor deze 
groep vervalt dan de aanspraak op de (Rotterdamse) Eindejaarsuitkering. De variabele 
beloning wordt gekoppeld aan het behalen van 4 targets. Het betreft 2 bedrijfsgenerieke 
en 2 individuele targets. De methodiek is gelijk aan de methodiek die al voor Buiten-CAO 
functies wordt gehanteerd. Medewerkers die niet willen deelnemen aan deze 
mogelijkheid behouden de huidige rechtspositie. 

4. Schaal 15 wordt binnen het schalensysteem van de CAO geheractiveerd en wordt 
uitgebreid met 2 periodieken.  

5. Op het gebied van werkzekerheid verhoogt het Havenbedrijf haar activiteiten. Zo wordt 
ondermeer een Senior-employabilityprogramma ontwikkeld en worden meer stage-
plaatsen aangeboden in de komende jaren. 

 
Het onderhandelaarsakkoord wordt op korte termijn ter goedkeuring voorgelegd aan de 
leden van de betreffende vakbonden. 

 

 
COMMUNIQUÉ 

 
CAO - Overleg Havenbedrijf Rotterdam  

 
 
 



De salarisstijging per 1 januari 2010 wordt zo spoedig mogelijk en met terugwerkende kracht 
uitbetaald. Naar verwachting zal dit in maart 2010 kunnen plaatsvinden.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens de vakorganisaties en het Havenbedrijf Rotterdam 


