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Tussen onderhandelingspartijen in de binnenscheepvaart is na anderhalf jaar
onderhandelen een cao-akkoord bereikt voor de gehele binnenscheepvaart sector.
Dit heeft zolang geduurd vanwege het gegeven dat werkgevers ervoor hebben
gekozen met een geheel nieuw en modern concept te willen komen. Dit moderne
concept van de cao is reeds met u besproken in april van dit jaar. Op basis van uw
goedkeuring en uw op- en aanmerkingen zijn vervolgens de onderhandelingen
vervolgd.

Uitgangspunt bij dat concept is steeds inkomensneutraliteit geweest. Met andere woorden, door de
omzetting naar dit nieuwe systeem gaat niemand erop achteruit. Daarom wordt in de
semi-continuevaart naast de nieuwe toeslag een extra persoonlijke toeslag gegeven aan degenen die
nu in de semi-continue varen. Als extra waarborg is er een toetsingscommissie - waarin ook uw
vakbond Nautilus NL en CNV Rijn-en Binnenvaart zijn vertegenwoordigd - voor die gevallen
waarin niet is voorzien.

Een uitgebreide presentatie, rekenvoorbeelden en toelichting wordt gegeven op de gezamenlijke
ledenvergaderingen van Nautilus NL en CNV Rijn- en Binnenvaart die gehouden zullen worden op:

Maandag 8 december 2008 om 13.30 uur
en op
Maandag 15 december 2008 om 13.30 uur
in
Café Restaurant De Rustburcht, Strevelsweg 744-746, 3083 AT Rotterdam

Los van dit nieuwe reglement zijn ook de cao-verbeteringen uitonderhandeld. Zo krijgt u op
1 januari en op 1 juli van elk jaar de prijscompensatie uitbetaald. Daar bovenop krijgt u:
• op 1 april 2009 1% extra loonsverhoging;
• op 1 april 2010 0,5% extra loonsverhoging;
• op 1 april 2011 nog eens 0,5% extra loonsverhoging.
Bovendien zullen de werkgevers in 2010 en 2011 van de loonsom 1% in uw pensioenpot storten
met het streven het pensioenfonds te versterken.

CNV Rijn- en Binnenvaart legt dit onderhandelingsresultaat met een positief advies aan u voor.
Tevens adviseren wij u dringend zo mogelijk een van de ledenvergaderingen bij te wonen, zodat
alle ins- en outs van deze nieuwe cao voor u duidelijk worden.

Mocht u nog geen lid zijn, maar toch graag willen meepraten over uw loon- en arbeidsvoorwaarden,
dan geven wij u in overweging om lid te worden van onze vereniging. Meer informatie hierover
treft u aan op onze website www.cnvbedrijvenbond.nl

Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet en wendt u tot ons via het e-mailadres r.heins@cnv.net Per
post of fax 076-5724679 mag natuurlijk ook. Graag tot ziens op de vergadering!

LET OP: Wij willen u onder de aandacht brengen dat er nog geen nieuws is met betrekking tot de
pensioenovergangsregeling voor werknemers geboren in of na 1946. De verwachting is dat we daar



op korte termijn meer over horen, waarna de bonden aparte ledenvergaderingen over dat onderwerp
zullen houden.


	

