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De ondergetekenden: 
 
 
I. Europees Massagoed-Overslagbedrijf (EMO) BV,  
 gevestigd te Rotterdam-Maasvlakte,  
 

ter ene zijde 
 
 
en 
 
 
IIa. FNV Bondgenoten, gevestigd te Amsterdam, 
IIb. CNV BedrijvenBond, gevestigd te Houten, 
 

  zowel ieder afzonderlijkals  
gezamenlijk ter andere zijde 

 
 
verklaren met ingang van 1 januari 2008 de navolgende Collectieve Arbeidsovereenkomst te hebben 
gesloten voor werknemers in dienst van het Europees Massagoed-Overslagbedrijf (EMO) BV. 
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A ALGEMENE ARTIKELEN 
 
Artikel A 1: Algemene definities 
 
Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van de werkgever, wordt bedoeld : het Europees Massagoed - 
Overslagbedrijf (EMO) BV. 
 
Waar wordt gesproken van bonden, worden bedoeld: FNV Bondgenoten en CNV BedrijvenBond. 
 
Waar gesproken wordt van werknemers, worden bedoeld: mannelijke en vrouwelijke werknemers, vallende 
onder deze overeenkomst, in dienst der onderneming. 
 

HOOFDSTUK I: DE OVEREENKOMST 
 
Artikel A 2: Duur, verlenging en beëindiging der overeenkomst 
 
Deze overeenkomst is aangegaan voor de tijd van 1 januari 2008 tot 1 januari 2009. 
 
De overeenkomst kan zowel door ondergetekende onder I als door ondergetekenden onder II tegen het einde 
van de contractsperiode worden opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste drie 
maanden. Eén en ander dient te geschieden door middel van een aangetekende brief, fax of e-mail. 
 
Zolang geen der partijen tot opzegging dezer overeenkomst overgaat, wordt deze stilzwijgend verlengd. 
 
Beëindiging der overeenkomst kan ook dan niet anders worden verkregen dan met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van drie maanden. 
 
 
Artikel A 3: Vaststelling der loon- en arbeidsvoorwaarden 
 
De loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers werkzaam bij het Europees Massagoed-
Overslagbedrijf zijn vastgesteld gelijk omschreven in de aan de akte gehechte en - overeenkomstig het in ar-
tikel A 4 bepaalde - alsnog te hechten bijlagen, welke door partijen zijn gewaarmerkt. 
 
 
Artikel A 4: Aanvullingen en wijzigingen der loon- en arbeidsvoorwaarden 
 
Partijen keuren bij voorbaat goed, dat bijzondere loon- en arbeidsvoorwaarden, welke na ondertekening van 
de akte tussen partijen mochten worden overeengekomen, alsnog aan deze akte zullen worden gehecht. Bij 
tussentijdse wijziging of aanvulling bij gemeen overleg in de aan deze akte gehechte, door partijen 
gewaarmerkte loon- en arbeidsvoorwaarden, zullen deze gewijzigde of nieuwe loon- en arbeidsvoorwaarden 
eveneens aan deze akte worden gehecht en door partijen worden gewaarmerkt. Deze overeenkomst blijft 
overigens onveranderd van kracht. 
 
 
Artikel A 5: Wijziging der overeenkomst tijdens contractsperiode 
 
In geval van buitengewone veranderingen in de algemeen sociaal-economische verhoudingen in Nederland 
en/of wijziging in de loon- en prijspolitiek der regering, zijn zowel partij ter ene zijde als partijen ter andere 
zijde gerechtigd tijdens de duur der overeenkomst wijzigingen der overeenkomst, welke met deze 
veranderingen in direct verband staan, aan de orde te stellen. Partijen zijn in deze gevallen verplicht de aan 
de orde gestelde voorstellen in behandeling te nemen. Indien binnen een maand, nadat deze voorstellen door 
één der partijen door middel van een aangetekende brief zijn ingediend, geen overeenstemming is  
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bereikt, is de partij, welke de voorstellen heeft ingediend, gerechtigd de overeenkomst met inachtneming van 
een opzeggingstermijn van één maand op te zeggen. Onverminderd het voorgaande komen partijen voorts 
overeen dat, indien en voorzover tijdens de duur van dit contract in overleg tussen de regering en het 
georganiseerde bedrijfsleven wijziging wordt gebracht in de bij de totstandkoming van dit contract ten aanzien 
van de loonvorming geldende gedragsregels of daarbij gehanteerde formules, in gezamenlijk overleg zal 
worden nagegaan of en op welke wijze een voorziening zal worden getroffen om één en ander, met in-
achtneming van de alsdan geldende spelregels, te realiseren. 
 
 
Artikel A 6: Reorganisatie van partijen 
 
In geval van reorganisatie van bij deze overeenkomst betrokken partijen keuren ondergetekenden onder I en 
II deze bij voorbaat goed en staan er tegenover elkaar voor in, dat hun wederzijdse rechten en verplichtingen 
uit deze overeenkomst voortvloeiende zullen mogen en moeten worden overgenomen door die 
rechtsperso(o)n(en), die daartoe door enige partij schriftelijk aan de wederpartij zal (zullen) worden 
aangewezen. 
 

HOOFDSTUK II: VERPLICHTINGEN 
 
Artikel A 7: Verplichtingen van de werkgever 
 
De werkgever zal op geen andere voorwaarden arbeid doen verrichten of arbeidsovereenkomsten aangaan 
dan de in Artikel A 3 genoemde. 
Individuele arbeidsovereenkomsten zullen schriftelijk worden aangegaan. Indien de werkgever haar beleid 
m.b.t. het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd wijzigt, zullen CAO-partijen hierover wor-
den geïnformeerd. 
 
 
Artikel A 8: Verplichtingen van de werknemers 
 
De ondergetekenden onder II zullen bevorderen, dat hun leden in de havenbedrijven in het havengebied van 
Rotterdam voor het verrichten van arbeid aan geen werkgever andere voorwaarden zullen stellen dan de 
hiervoor in Artikel A 3 genoemde en slechts op deze zich voor arbeid bij en voor die werkgevers beschikbaar 
zullen stellen en hun werkzaamheden zullen verrichten. De ondergetekenden onder II verbinden zich 
bovendien te bevorderen, dat bedoelde loon- en arbeidsvoorwaarden ook worden nageleefd door andere 
werknemers in het bedrijf dan hun leden. De werknemer mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van 
zijn werkgever arbeid tegen betaling bij een derde verrichten. 
 
 
Artikel A 9: Te werk te stellen werknemers 
 
De werkgever zal voor het verrichten van werkzaamheden, vallende onder deze Collectieve Ar-
beidsovereenkomst, uitsluitend gebruik maken van werknemers die in haar eigen vaste dienst zijn, dan wel 
haar door derden opgenomen in Bijlage B I (inhuur derden) van deze CAO ter beschikking worden gesteld. 
 
Inhuurregeling 
Tijdens de onderhandelingen is veelvuldig gesproken over inhuurregeling. Uiteindelijk is afgesproken dat 
BAB wordt betrokken bij de inhuurproblemen als die ontstaan. In goed overleg worden er dan 
oplossingen gezocht. 
 
Havenpasjesregeling: 
De havenwerkers hechten veel waarde aan een registratiesysteem voor havenwerkers conform ILO 
Verdrag 137. Als eerste stap om weer tot een registratiesysteem in de haven te komen zal iedere 
werknemer € 100,= betaalbaar stellen. Financiering wordt gehaald uit de uitkering van mei 2006. 
Hierdoor zal er geen € 2.000,= uitgekeerd worden maar € 1.900,=. De bijdrage per werknemer van € 
100,= zal afgedragen worden door de werkgever op verzoek van de vakbonden. 
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HOOFDSTUK III: GESCHILLEN 
 
Artikel A 10: Minnelijke oplossingen van geschillen 
 
In geval van beweerde niet-nakoming van een verplichting voortvloeiende uit of bij verschil in opvatting 
omtrent de uitlegging en/of vermeende niet juiste toepassing van enige bepaling in deze overeenkomst of 
daarbij behorende loon- en arbeidsvoorwaarden door één der partijen en/of één of meer harer leden, geeft de 
klagende partij bij deze overeenkomst voor zichzelf of namens haar lid (leden), die zich over zo'n  
beweerde niet-nakoming, onjuiste uitlegging of vermeende niet juiste toepassing te beklagen heeft (hebben), 
kennis aan het bureau der wederpartij, tegen wie of wel tegen welker lid (leden) de klacht gericht is. De 
besturen van partijen treden alsdan met elkander in overleg, teneinde te trachten op deze wijze tot een min-
nelijke oplossing te geraken, welke, indien deze bereikt wordt, ook bindend zal zijn. Een feit, dat een geschil 
tussen partijen oplevert, moet binnen een maand, nadat het zich heeft voorgedaan of ter kennis van 
contractanten is gebracht, op de hiervoor omschreven wijze aanhangig worden gemaakt, bij gebreke 
waarvan het niet meer aanleiding zal kunnen geven tot een klacht of vordering. 
 
 
Artikel A 11: Indiening van klacht bij het permanent scheidsgerecht 
 
Indien na verloop van twee maanden na ontvangst door het desbetreffende bureau van de schriftelijke klacht 
als bedoeld in het voorgaand artikel geen overeenstemming tussen partijen is verkregen, heeft de partij, 
welke de klacht aanhangig heeft gemaakt of welker lid de klacht aanhangig heeft doen maken, binnen een 
maand nadien het recht deze ter afdoening te brengen voor het in Artikel A 12 genoemd scheidsgerecht of 
voor de bevoegde rechter. Inschakeling van het scheidsgerecht heeft uitsluiting van de bevoegde rechter tot 
gevolg en omgekeerd. Ontslagzaken behoren tot de competentie van de gewone rechter. 
 
 
Artikel A 12: Permanent scheidsgerecht 
 
Alle geschillen, óók die welke door één der contracterende partijen als zodanig worden beschouwd, welke uit 
de toepassing of uitlegging van deze overeenkomst of de daarbij behorende loon- en arbeidsvoorwaarden 
tussen partijen onderling en/of meer harer leden voortvloeien en waarover deze niet op de in Artikel A 10 
omschreven wijze tot overeenstemming zijn gekomen, kunnen worden beslist door een vast scheidsgerecht. 
 
Een reglement voor de werkwijze van dit scheidsgerecht is door de beide bonden en de werkgevers, die ter 
beslechting van CAO-verschillen het Permanent Scheidsgerecht als competent hebben aangewezen, 
overeengekomen. 
De benoemingsprocedure van de scheidsrechters is in dit reglement vastgelegd. 
De leden van het scheidsgerecht zullen als goede mannen naar billijkheid rechtspreken. 
 
De taak van het scheidsgerecht wordt, voorzover het de beslissing van geschillen betreft, beperkt tot de 
beslissing en beoordeling in de eerste alinea van dit artikel genoemd. 
 

HOOFDSTUK IV: BONDEN 
 
Artikel A 13: Werkgeversbijdrage voor sociale doeleinden 
 
Over de perioden van 1 januari 2008 tot 1 januari 2009 zal de werkgever een bijdrage van 0,3% van de 
loonsom van de onder de in deze CAO genoemde loon- en arbeidsvoorwaarden vallende werknemers aan 
de contracterende bonden afdragen ten behoeve van scholings-, vormings- en voorlichtingsaktiviteiten voor 
de werknemers vallende onder deze CAO. De onderlinge verdeling van dit bedrag is een aangelegenheid 
van de genoemde bonden onder II. 
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Artikel A 14: Organisatieverlof 
 
1. Aan een werknemer die lid is van één der bonden, waarmee deze overeenkomst is aangegaan, zal 

met inachtneming van het hier onder in lid 2 bepaalde vrijaf worden gegeven met behoud van salaris - 
hierna te noemen organisatieverlof - voor de volgende aktiviteiten: 

 a) het deelnemen aan bondscongressen, bondsraad of daarmede gelijk te stellen bijeenkomsten; 
 b) het deelnemen aan door genoemde bonden georganiseerde cursussen. 
 
2. Hierbij gelden de navolgende maxima: 
 a) Per georganiseerde werknemer kunnen, indien de werkzaamheden dit naar het oordeel van de 

werkgever toelaten, ten hoogste 10 organisatieverlofdagen per jaar worden opgenomen. In bij-
zondere gevallen kan, voor met name genoemde vakbondsleden die kaderfuncties vervullen, dit 
aantal - in overleg tussen partijen en de werkgever - worden verhoogd. 

 b) De werkgever zal voor een organisatieverlofdag een vergoeding1 van de betreffende werknemers-
organisatie ontvangen, welke deze organisatie bekostigt uit de werkgeversbijdrage van 0,3% van 
de loonsom ten behoeve van scholings-, vormings- en voorlichtingsaktiviteiten. 

 
3. Onder salaris wordt verstaan het schemasalaris dat betrokkene bij arbeid zou hebben ontvangen. 
 
 
Artikel A 15: Vakbeweging en onderneming 
 
a. De bedrijven, waarop de haven-CAO's van toepassing zijn, zullen de oprichting van 

vakbondsafdelingen of ledengroepen van de bonden niet in de weg staan. De verantwoordelijkheid 
voor het functioneren van de vakbondsafdeling of ledengroep binnen de onderneming, waaronder het 
doen van publikaties, berust bij de bonden. 

 
b. Aan bezoldigde vakbondsvertegenwoordigers van contracterende partijen zal gelegenheid worden 

gegeven hun functie in de onderneming uit te oefenen. 
 
c. Werkgever zal aparte publikatieborden beschikbaar stellen voor de contracterende bonden; publikaties 

zullen tevoren ter kennis van de directie van de onderneming worden gebracht. Er bestaat verder 
overeenstemming over, dat de ondernemer in beginsel voor vakbondsoverleg tussen de 
contracterende vakbond en zijn in de onderneming werkzame leden kantine- en ontspanningsruimte 
beschikbaar zal stellen; dit overleg zal buiten werktijd plaatsvinden. 

 In overleg met de betrokken vakbond(en) zal daartoe een regeling worden getroffen, waarbij onder 
meer bepaald zal worden welke bedrijfsfunctionaris de uitvoering zal regelen, de wijze waarop de 
ruimte zal worden gevraagd en de activiteit, waarvoor de ruimte beschikbaar zal worden gesteld. De 
ondernemer behoudt het recht in ernstige conflict-situaties deze faciliteit in te trekken. 

 
d) Werkgever is bereid de bezoldigde vakbondsvertegenwoordigers op hun verzoek zich, bij de bespreking 

van een geschil met de bedrijfsleiding, kunnen laten vergezellen door één (of meer) vakbondsafde-
lingslid(-leden) of bestuurslid(-leden) van de ledengroep, die in de onderneming werkzaam is. 
 

e) De werkmethoden in de haven veranderen. Ook in de bulksector. Om de werkprocessen aan 
werknemerskant binnen de scope van de wereldhavens goed te kunnen blijven volgen is het van groot 
belang dat havenwerkers van over de gehele wereld werkervaringen met elkaar kunnen delen. 
Daarom zijn wij overeengekomen dat de werkgever € 25,= per werknemer per jaar beschikbaar stelt 
voor een bedrijfsgebonden budget waar de vakbonden over kunnen beschikken voor aanwending voor 
bovenstaand doel.  
De werkgever zal in de maand mei  een overzicht verstrekken omtrent het volume van dit budget. Ieder 
jaar in de maand januari zal voor het lopende kalenderjaar het budget aangepast worden inclusief de 
indexering. 

                                                      
1 De hoogte van de vergoeding bedraagt voor 2007 245 euro per dag; vervolgens zal de hoogte van de vergoeding per 

kalenderjaar volgens de overeengekomen systematiek worden vastgesteld. 
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f) Werknemers kunnen met ingang van 2007 via tussenkomst van de werkgever de vakbondsbijdrage op 

fiscaal vriendelijke wijze via het salaris laten inhouden.  
Praktisch wordt:  
a) of het (schema)salaris over de maand december zal eenmalig verlaagd met een bedrag van ter grootte 

van de vakbondsbijdrage van het betreffende jaar; 
b) of kan ook plaatsvinden van de éénmalige uitkering. 
 
EMO zal aan u een even groot bedrag betalen als (belastingvrije) vergoeding van de door u betaalde 
vakbondscontributie. 
 
Opmerking: door de verlaging van het (schema)salaris van kan dit invloed hebben op de hoogte van 
sociale zekerheidsuitkeringen en het pensioen (dit is niet geval bij verrekening bij éénmalige uitkering). 
 
Deze mogelijkheid blijft bestaan voor zover en voor zo lang dit fiscaal is toegestaan. 

 

HOOFDSTUK V: SOCIAAL BELEID 
 
Artikel A 16: Hoofdlijnen sociaal statuut 
 
Partijen bij deze Collectieve Arbeidsovereenkomst betrokken geven hieronder de hoofdlijnen van het naar 
hun opvatting in de onderneming te voeren beleid weer. 
 
a. Het ondernemingsbeleid zal er in het bijzonder op gericht zijn een zodanig rendement van het 

geïnvesteerde kapitaal na te streven, dat de continuïteit en een gezonde groei van de onderneming 
worden bevorderd, alsmede dat de werkgelegenheid, de bestaanszekerheid en het voeren van een 
verantwoord sociaal beleid veilig worden gesteld. 

 
b. Het sociaal beleid als wezenlijk onderdeel van het ondernemingsbeleid vindt zijn grondslag in de 

erkenning van de persoonlijke waardigheid van de mens, hetgeen tot uitdrukking zal worden gebracht 
door de werknemers in staat te stellen hierop langs de weg van de rechtstreekse betrokkenheid in de 
werksfeer en door middel van de daartoe geëigende overlegorganen van de onderneming hun invloed 
uit te oefenen. 

 
c. Het personeelsbeleid als onderdeel van het sociaal beleid heeft onder meer tot doel een 

arbeidsklimaat te scheppen, waarin de werknemer de gelegenheid heeft zijn werkkracht en 
capaciteiten te ontplooien in het belang van de onderneming en van zichzelf. 

 
d. Het personeelsbeleid zal onder meer omvatten: 
 1) het bevorderen van een zodanige interne communicatie, dat inzicht in het ondernemingsbeleid 

mogelijk is; 
 2) het voeren van een verantwoord wervingsbeleid met ruimte voor introductie en instructie voor 

nieuwe werknemers; 
 3) het ontwikkelen van een loopbaanplanning, welke in relatie tot de behoefte van het bedrijf rekening 

houdt met aanleg, capaciteit en ambities van het personeel; 
 4) het bevorderen van trainings-, resp. bij- en herscholingsprogramma's, al dan niet gegeven bij 

instituten welke onder supervisie staan van de Vakopleiding Transport en Logistiek; 
5) een adequaat beleid ten aanzien van de gezondheid, veiligheid en het welzijn van de werknemers.  

 Werkgever laat dit beleid ondermeer tot uiting komen in het jaarlijks op te stellen Arbo-plan, hierbij 
rekening houdend met het terzake bepaalde in de Arbo-wet. 

  
e. Partijen wijzen discriminatie af en verklaren zich te willen inzetten om gelijke kansen voor mannen en 

vrouwen in het arbeidsproces te bevorderen. De gelijke kansen dienen o.m. tot uitdrukking te komen bij 
het selectie-, wervings-, opleidings- en loopbaanbegeleidingsbeleid van de werkgever. Periodiek zal 
tussen CAO-partijen de voortgang bij het scheppen van gelijke kansen worden besproken. De 
werknemer kan conform het terzake in deze CAO bepaalde een verzoek indienen voor onbetaald 
verlof ten behoeve van de verzorging van een kind waarvoor de werknemer de feitelijke verzorging 
heeft. 
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f. Partijen bij deze CAO achten ongewenste intimiteiten onaanvaardbaar. De werkgever zal, indien 

noodzakelijk, maatregelen treffen m.b.t. de werkorganisatie en de inrichting van de werkomgeving, 
e.e.a. in overleg met de bonden en O.R., ter voorkoming van ongewenste intimiteiten binnen de ar-
beidsorganisatie. 

 
 Werkgever zal zodra daartoe aanleiding is c.q. door één der CAO-partijen daartoe de wens te kennen 

wordt gegeven in overleg met de bonden en O.R. een klachtenprocedure ontwikkelen. 
 
 Uitgangspunten bij het vaststellen van een dergelijke klachtenprocedure zullen zijn: 
 - onafhankelijkheid van de beoordelaars van klachten; 
 - betrokkenheid werkgeversorganisaties en bonden; 
 - het zo mogelijk instellen van een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf. 
 
g. Werkgever ziet het tot zijn taak om voorzover dat redelijkerwijs in zijn vermogen ligt, gelijke kansen 

voor gehandicapte en niet-gehandicapte werknemers voor wat betreft de deelname aan het ar-
beidsproces te bevorderen en de nodige voorzieningen te treffen voor het behoud, het herstel of de 
bevordering van de arbeidsgeschiktheid van werknemers. Uitgangspunt bij het realiseren van deze 
doelstelling is de terzake van toepassing zijnde wetgeving. 

 Door de werkgever zal in overleg met de bonden en O.R. bovenstaande doelstelling nader 
gepreciseerd worden naar beleid en hieruit voortvloeiende maatregelen en overlegsituaties. 

 
h. De werkgever zal zich inspannen om buitenlandse werknemers zo snel mogelijk te integreren binnen 

het arbeidsproces. Maatregelen in dit verband kunnen zijn het laten organiseren van een cursus 
Nederlands alsmede het begeleiden van buitenlandse werknemers, die integratieproblemen 
ondervinden. Uitgangspunten bij deze inspanningen zijn, dat: 

 - dit van werknemerszijde geschiedt op basis van vrijwilligheid; 
 - deze integratie dient te geschieden met respect voor de eigen culturele achtergrond. 
 
 
Artikel A 17: Veiligheid/milieu 
 
De werkgever treft in het bedrijf alle passende maatregelen, welke nodig zijn ter uitvoering van de wettelijke 
voorschriften inzake veiligheid, gezondheid en milieu. Hij is verplicht desgevraagd de benodigde informatie 
aan direct belanghebbenden te verstrekken over de aard van de te behandelen goederen, welke 
mogelijkerwijs de veiligheid, gezondheid en het milieu in gevaar kunnen brengen. Hij verstrekt aan de direct 
belanghebbenden de benodigde beschermingsmiddelen en/of draagt er zorg voor, dat deze in de directe 
omgeving aanwezig zijn. 
De werknemer is gehouden alle wettelijke voorschriften, alsmede de bedrijfsinstructies met betrekking tot de 
veiligheid, gezondheid en het milieu op te volgen en de aan hem verstrekte beschermingsmiddelen te dragen 
en/of te gebruiken.  
 
 
Artikel A 18: Uitgangspunten werkgelegenheid/arbeidsplaatsen 
 
1. Werkgever is bereid met bonden/Ondernemingsraad regelmatig te overleggen over de 

werkgelegenheid en de ontwikkeling daarvan in de toekomst.  
 
2. Werkgever zal bonden informeren over het noodzakelijke algemene wervingsbeleid, resp. het invoeren 

van een algemene of gedeeltelijke wervingsstop onder vermelding van de redenen, opdat overleg kan 
plaatsvinden. 

 
3. Werkgever zal zich er mede voor inspannen om de leerlingen met een afgeronde BBL-opleiding2 te 

doen onderbrengen. 
 
4. Met betrekking tot langdurig overwerk zal door partijen worden nagegaan of en in hoeverre op een 

andere wijze hierin kan worden voorzien, en in hoeverre dit kan worden beperkt. 
 

                                                      
2  BBL = Beroeps Begeleidende Leerweg 



Collectieve Arbeidsovereenkomst Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V. operationeel,  
looptijd 1 januari 2008 tot  1 januari 2009 
 

 

  

12

5. Ten aanzien van gehandicapten en mogelijke andere zwakke groeperingen in de onderneming zal - 
mede op basis van adviezen van de bedrijfsgeneeskundige dienst - zoveel mogelijk worden getracht te 
bewerkstelligen, dat deze in het arbeidsproces betrokken zullen blijven. 

 
6. Vacaturemeldingen zullen achtereenvolgens in eerste instantie binnen de onderneming zelf 

plaatshebben en vervolgens bij de Centrum Werk en Inkomen (CWI's). In overleg met de 
ondernemingsraad worden over de interne en externe vervulling van voorkomende vacatures re-
gelingen uitgewerkt. 

 
7. Partijen gaan ervan uit, dat in de ondernemingen het uiterste zal worden gedaan om gedwongen 

collectief ontslag te vermijden. 
 
 
Artikel A 19: Fusies en reorganisaties 
 
Overeenkomstig het S.E.R.-besluit Fusiegedragsregels (1975) en de Wet op de Ondernemingsraden zullen: 
- bij voorgenomen ingrijpende reorganisatie, inkrimping of sluiting van de onderneming, waarbij ontslag, 

vervroegde pensionering, dan wel overplaatsing van de werknemer naar een andere standplaats het 
gevolg is, de ondernemingsraad en bonden tijdig worden ingelicht en in de gelegenheid worden 
gesteld advies uit te brengen; 

- in overleg met de bonden regelingen worden getroffen voor een eventuele afvloeiing, welke een 
sociale begeleiding van de betrokken werknemers garandeert; 

- de bonden onmiddellijk door de werkgever in kennis worden gesteld van een aanvraag van surséance 
van betaling of van een ingediend verzoek tot faillietverklaring. 

 

HOOFDSTUK VI: OVERIGE VOORZIENINGEN 
 
Artikel A 20: Bijdrage werkgever Zorgverzekeringswet (Zvw) 
 
Werkgever zal de verplichte wettelijke bijdrage betalen (voor het jaar 2008 7,2% van maximaal € 31.231).  
 
 
Artikel A 21: Loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren en WIA  
 
Eerste twee ziektejaren 
 
Per 1 januari 2004 geldt de Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte (WULBZ) ook voor het tweede 
ziektejaar. 
 
Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid in het 1e jaar 100% en voor het 2e jaar 70%. Indien de 
werknemer de bereidheid toont om te reïntegreren zal er nog eens 30% aanvulling betaald worden waardoor 
er ook voor het 2e jaar 100% bereikt wordt. 
 
De werknemer, die op een dag buiten zijn arbeidsweek of op een in zijn arbeidsweek vallende feestdag als 
gevolg van een ongeval het werk moet staken, ontvangt de volledige betaling over deze dag. 
 
De werknemer, die op een dag buiten zijn arbeidsweek of op een in zijn arbeidsweek vallende feestdag het 
werk wegens ziekte moet staken, ontvangt de betaling van de halve dienst, waarin het werk is gestaakt. 
 
Wet Inkomen en Arbeid (WIA) 
 
Voor werknemers, die een uitkering ingevolge de WIA genieten en die kunnen worden tewerkgesteld, wordt 
het salaris door partijen bij de CAO vastgesteld, rekening houdende met de mate van validiteit voor het werk 
dat betrokkene gaat verrichten. 
 
Indien na afloop van het tweede ziektejaar de WIA-uitkering niet of later ingaat doordat werkgever en 
werknemer in onderling overleg besluiten de aanvraag voor een WIA-uitkering uit te stellen of doordat de 
UWV werkgever een sanctie heeft opgelegd, dan zal de aanvulling op de verplichte loondoorbetaling tot 
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100%, worden gecontinueerd. De totale periode van loondoorbetaling tot 100% van het maandinkomen zal 
maximaal 156 weken bedragen.  
 
WGA hiaat verzekering 
 
Er is een collectieve verplichte WGA-verzekering afgesloten. Deze verzekering zal 70% van het salaris met 
maximum van Sociaal Verzekerdloon afdekken (polissen worden op naam verstrekt). De premie (premie 
2006 is ca. 0,65% van het jaarsalaris met maximum van Sociaal Verzekerd Loon € 43.848 ) is voor rekening 
van werknemer. 
 
WGA excedentverzekering 
 
Hierboven zal er een collectieve vrijwillige verzekering aangeboden worden voor het loon boven SV-loon. De 
premie is voor rekening van werknemer. 
 
IVA excedentverzekering 
 
De excedentverzekering bij arbeidsongeschiktheid voor werknemers die meer dan 80% afgekeurd zijn. De 
werkgever draagt zorg voor deze verzekering en de premie blijft voor rekening van de werkgever. Totale 
uitkering vult aan tot 70% van laatst verdiende loon tot pensioengerechtigde leeftijd. 
 
 
 
Reintegratie 
 
Verzuimbeleid  
De werkgever zal zijn beleid blijven richten op het voorkomen van arbeidsongeschiktheid. Tevens zal 
de werkgever maximale inspanningen verrichten om zoveel mogelijk werknemers die 
arbeidsongeschikt zijn te herplaatsen binnen het bedrijf. 
 
1. Interne reintegratie 

Indien in het kader van de reïntegratie van de arbeidsongeschikte werknemer een aanbod tot passend 
werk wordt gedaan, dan zal de werkgever in eerste instantie trachten een aanbod tot intern passend 
werk te doen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met opleiding, ervaring en vaardigheden 
van de werknemer.  
 
Wanneer intern geen geschikte functie voor werknemer beschikbaar is, de functie niet geschikt 
gemaakt kan worden door aanpassing van de werkomgeving en/of prestatienormen en werknemer niet 
geschikt gemaakt kan worden (door scholing) voor de functie zal werknemer extern gereïntegreerd 
worden.  

 
2. Externe reintegratie 

Werknemer wordt bij een externe reïntegratie begeleid door een reïntegratiebedrijf. De eerste zes 
maanden van een reïntegratie bij een andere werkgever kunnen worden vormgegeven als een 
proefplaatsing op detacheringbasis. Werknemer wordt maximaal tweemaal een reïntegratietraject 
aangeboden. 
 
Bij reïntegratie in een lager beloonde functie bij een andere werkgever, ontvangt werknemer 
gerekend vanaf de eerste dag ziekmelding over maximaal 104 weken een aanvulling tot het oude 
salaris (inclusief vaste toeslagen). 

 
3. Passende arbeid 

Werkgever zal een aanbod tot passende arbeid zowel naar een interne als externe functie 
schriftelijk (laten) doen. Het aanbod vermeldt tevens het wettelijk recht van de werknemer een 
second opinion aan te vragen bij de UWV. De werknemer dient deze second opinion binnen 10 
dagen aan te vragen.  
 
Indien werknemer een aanbod tot passend werk heeft geweigerd en de UWV komt aansluitend tot 
het oordeel dat de functie op onterechte gronden is geweigerd dan stopt de loondoorbetaling 
onmiddellijk tenzij werknemer de aangeboden arbeid alsnog direct aanvaardt. Partijen gaan er 
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vanuit dat UWV binnen zes weken na het indieningverzoek van de second opinion tot een oordeel 
moet zijn gekomen. Wanneer dit niet het geval is zullen partijen overleggen over de voortzetting 
van de  loondoorbetaling en de daaraan verbonden voorwaarden.  

 
4. Voorlichting 

Werkgever zorgt voor voorlichting aan werknemer over de rechten en plichten voortvloeiend uit de Wet 
Verbetering Poortwachter. Onder meer voorlichting over moment van ziekmelding, plan van aanpak, 
reïntegratieverslag, de eigen verantwoordelijkheid bij verwerven van een andere passende functie,  de 
aanvraag WIA-uitkering en aanvraag persoonsgebonden budget. Daarnaast specifieke informatie 
tijdens ziekte over verplichtingen. 

 
5. Reintegratie en ondernemingsraad 

Werkgever zal de ondernemingsraad periodiek informeren over de voortgang van de interne en 
externe reïntegratietrajecten.  
De bestaande commissie (herplaatsing werknemers) tussen management en ondernemingsraad 
zal op verzoek van de betreffende werknemer uitgebreid worden met een 
vakbondsvertegenwoordiger (BAB lid). 
Werkgever zal in overleg met de Ondernemingsraad (instemmingsrecht) één of meer reïntegratie 
bedrijven selecteren waarmee kan worden samengewerkt in het kader van het reïntegratieproces 
van werknemers. De reïntegratiediensten kunnen ook worden geleverd door de Arbo-dienst van de 
werkgever. Bij de keuze van het reïntegratiebedrijf zal onder meer aandacht worden besteed aan 
zaken als privacyreglement, maatwerk per werknemer en andere kwaliteitseisen. 

 
 
Artikel A 22: Ouderenbeleid 
 
In overleg tussen partijen zal de werkgever invulling geven aan het ouderenbeleid. 
Het gaat er daarbij om dat de werknemer op een “gezonde” manier toe kan groeien naar zijn/haar moment 
van uittreden. Het voornemen is om zo spoedig mogelijk invulling aan genoemd ouderenbeleid te geven. 
  
 
Artikel A 23: Pensioenvoorzieningen 
 
A. Pensioenregeling gebaseerd op beschikbaar premiesysteem voor medewerkers in dienst vanaf of na 1 

januari 1998 (Optas A). 
Regeling is per 1 januari 2006 omgezet naar de 100% premiestaffel  3 (Besluit Loonbelasting 28 april 
2003) met 1,225% verzekerd nabestaanden pensioen en een vaste werknemersbijdrage van 6%. 

 
Uittredingsmogelijkheid vanaf 60 jaar doch uiterlijk bij 65 jaar. Vóór het bereiken van de 59-jarige 
leeftijd moet de medewerker kenbaar maken als hij op een latere leeftijd dan 60 jaar met pensioen wil 
gaan. 

 
 
 

B. Voor medewerkers, die op 31-12-1996 reeds deelnemen aan de oude pensioenregeling en zijn 
geboren op of na 1 januari 1950 geldt het volgende: 
Met als basis het Centraal Akkoord van ’96 en de systematiek van beschikbare premie is met 
betrekking tot de (pre)ensioenregeling voor de geboortejaren 1950 – 1976 het navolgende 
overeengekomen: 
- Uittredingsmogelijkheid vanaf 60 jaar doch uiterlijk bij 65 jaar. Vóór het bereiken van de 59-jarige 

leeftijd moet de medewerker kenbaar maken als hij op een latere leeftijd dan 60 jaar met pensioen 
wil gaan. Vanaf 60 jaar is basispremie (14,7%) weer van toepassing (niet de extra suppletiepremie 
voor bereiken van ambitieniveau, de eigen bijdrage van 0,75% blijft wel van toepassing). 

- Ambitieniveau-uitkering: 70% bruto van het gegarandeerde jaarinkomen per 1 april 2000 (60 tot 
65 jaar) op basis van levensjaren (jaren voor de 21-jarige leeftijd zijn niet meegenomen). Het 
uitgangspunt levensjaren is uiteraard gekozen, omdat bij opbouw op basis van dienstjaren of 
havenjaren sprake is van een lager uitkeringsniveau; 

- Ambitieniveau-uitkering vanaf 65 jaar: 60% bruto van het gegarandeerde jaarinkomen per 1 april 
2000, op basis van PVH / Optas jaren vanaf 21-jarige leeftijd (inclusief AOW voor gehuwden, 
(2000) f. 29.800,-- bruto per jaar) bij volledige opbouw (=39 premiejaren bij PVH / Optas). Per 
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deelnemer is het overschot ten opzichte van de 60% aangewend ter beperking van het tekort voor 
65 jaar (zie ook het pensioenakkoord van december 1996); 

- Uitgangspunt is dat alle verzekerden mannen zijn, die op de pensioendatum met een 3 jaar 
jongere vrouw zijn gehuwd. 

- Naast de premie voor de standaardregeling is een vervroegingspremie en een premie voor de 
overgangsregeling verschuldigd. 
Het totaal van deze premies bedraagt 14,7% van de pensioengrondslag van deze werknemers. 
De verdeling van deze premies tussen werkgever en werknemer is als volgt: 
werkgever : 9,31% 
werknemer : 5,39%   

- Daarnaast is er een premie van 4,25% van het gegarandeerde jaarinkomen3 van alle 
medewerkers onder deze CAO, waarvan 0,75% voor rekening van deze medewerkers komt. 

- De door Optas verdeelde suppletiepremie over 1998 (0,78%) is voor de berekening op dezelfde 
wijze toegepast over de jaren daarna; 

- Vanaf 1 april 2000 zal de premie over eventueel overwerk per individu worden opgebouwd voor 
ouderdomspensioen; 

- Minimale rekenrente van 3% tot de pensioendatum met verplichte adviesmix. Uitgegaan is van 3% 
omdat dit percentage aansluit bij het gegarandeerde percentage van Optas; 

- Alle ingegane pensioenen worden geïndexeerd op basis van overrente voor zover beschikbaar; 
 

 
Door Optas zal, uitgaande van de gemiddelde premie, per persoon van de groep 1950-1976 de premie 
worden vastgesteld, die voor de opbouw van de individuele (pre)pensioenrechten voor deze groep zal 
worden aangewend. 

 
C. Voor medewerkers die op 31-12-1996 reeds aan de pensioenvoorziening deelnemen en zijn geboren 

in de periode 1-1-1942 tot en met 31-12-1949 geldt het volgende. 
Vanaf 60 jaar vindt geen pensioenopbouw meer plaats. Vanaf de 65-jarige leeftijd geldt een 
pensioenuitkering die wordt bepaald door de aanspraken uit de oude PVH-regeling tezamen met de 
aanspraken uit de herziene oude PVH-regeling. 
De pensioenpremiepercentages van de herziene oude PVH-regeling zijn gelijk aan de percentages die 
golden voor de oude PVH-regeling. Deze pensioenpremie bedraagt 18,11% van pensioengrondslag-1 
en 10,46% van pensioengrondslag-2, beide inclusief de premie voor de collectieve verzekering van het 
zogenaamde WAO-gat. 
De werkgever is, gezien het bepaalde in artikel A 21, lid a, gerechtigd op de loonbetaling aan de 
werknemers 7,23% van de pensioengrondslag-1 en 4,42% van pensioengrondslag-2 in te houden. 
Aan de per 1-1-1998 actieve deelnemers, die tenminste vanaf 1-1-1993 aan de PVH-voorziening 
deelnemen wordt een Tijdelijk Overbruggings Pensioen (TOP) toegekend. Deze TOP voorziet in een 
tijdelijke pensioenuitkering vanaf het bereiken van de 60-jarige leeftijd tot aan het moment van het 
bereiken van de 65-jarige leeftijd. 

 
Algemeen: 
Door de werkgever is een collectieve ANW-hiaat-verzekering afgesloten; de premie voor deze verzekering 
wordt door de werkgever voldaan. Uitkeringsniveau is € 13.000 per jaar voor nabestaande (polissen worden 
op naam verstrekt). 

 
 

Artikel A 24: Het bedrijfstakfonds 
 
Vanuit een door de bedrijfstak te vormen fonds zal de medewerker tijdens de uitkeringsperiode als gevolg van 
het TOP, doch niet eerder dan vanaf de 60-jarige leeftijd, een aanvulling op het TOP ontvangen tot maximaal 
80% netto per jaar van het laatstverdiende gegarandeerde jaarinkomen *). De aanvulling uit het 
bedrijfstakfonds zal nimmer meer bedragen dan het verschil tussen het niveau van het TOP dat is gebaseerd 
op een uitkering gedurende de periode van 60 tot 65 jaar en het niveau 80% van het laatstverdiende 
gegarandeerde jaarinkomen4) (één en ander conform het reglement van de Stichting Voorziening Uittreding 
Zeehavens en de CAO inzake uittreden havens). 

                                                      
3  Onder gegarandeerd jaarinkomen wordt in dit verband verstaan: 

12 maal het basismaandsalaris, de schematoeslag, de vakantietoeslag, de eventueel van toepassing zijnde procentuele 
toeslag voor bezwarende omstandigheden (verhoogd spilloon) en de 13e maand. 

4  Onder gegarandeerd jaarinkomen wordt in dit verband verstaan: 
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Het recht op uitkering vanuit het bedrijfstakfonds bestaat indien en voorzover onderstaande heffingen door de 
werkgever aan het fonds zijn afgedragen. 

 
Het fonds zal worden gevormd uit de navolgende heffingen: 
Werkgever: 
- 2% van het gegarandeerde jaarinkomen6  
Werknemers: 
- 1% van het gegarandeerde jaarinkomen6.         
       
De 1% korting, die door de werkgever vanaf 1-1-1999 is verkregen op de bijdrage aan het bedrijfstakfonds, 
zal worden aangewend voor verbetering van de pensioenen van de medewerkers van de werkgever uit de 
geboortejaren 1950-1976.  
 
 
Artikel A 25: Uitkering bij overlijden 
 
Bij overlijden van de werknemer wordt aan de nagelaten betrekkingen een uitkering ineens verstrekt tot een 
bedrag van driemaal zijn basis- resp. schemamaandsalaris. Onder nagelaten betrekkingen worden verstaan: 
a) de echtgenoot/echtgenote, tenzij de overledene duurzaam gescheiden leefde; 
b) bij ontstentenis van de echtgenoot/echtgenote, de minderjarige wettige of natuurlijke kinderen; 
c) bij ontbreken van de onder a) en b) bedoelde personen, degene ten aanzien van wie de overledene 

grotendeels in de kosten van levensonderhoud voorzag. 
 
Uitkeringen ter zake van het overlijden aan genoemde nagelaten betrekkingen krachtens de Z.W. of de 
(A.A.W./W.A.O) W.I.A./W.G.A. worden op deze uitkering in mindering gebracht. 
 
 
 
 

HOOFDSTUK VII: DIENSTVERBAND 
 
Artikel A 27: Formeel ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid 
 
Het dienstverband met de werknemer, die twee jaar conform Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte 
(WULBZ) heeft genoten en volledig arbeidsongeschikt blijft, blijft in stand. Echter houdt de verplichting tot 
loonbetaling op. Ofschoon in de praktijk veelal wordt aangenomen, dat het dienstverband met de werknemer 
daarmede verbroken is en er derhalve geen verplichtingen meer bestaan, is dit slechts juist, indien na het 
verstrijken van de periode van twee jaar een ontslagprocedure is gevoerd en werknemer op grond daarvan is 
ontslagen. 
 
 
 
Artikel A 28: Einde dienstverband 
 
Tenzij anders wordt overeengekomen eindigt het dienstverband zonder nadere opzegging met ingang van de 
eerste van de maand waarin de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt. 
 

HOOFDSTUK VIII: VAKANTIE EN VRIJE DAGEN 
 
Artikel A 29: Vakantieregeling 
 
1. Vakantiejaar  
 Het vakantiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 
 
2. Aanspraak op jaarlijkse vakantie 

                                                                                                                                                                           
12 maal het basismaandsalaris, de schematoeslag, de vakantietoeslag, de eventueel van toepassing zijnde procentuele 
toeslag voor bezwarende omstandigheden (verhoogd spilloon) en de 13e maand. 
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 De werknemer, die bij de aanvang van het vakantiejaar in dienst is, heeft in dat jaar met inachtneming 
van de in dit artikel bepaalde aanspraak op: 

 - indien werkzaam volgens 
  5-ploegen vol-continudienst : 23 vakantie-/snipperdagen 
 - indien werkzaam volgens 
  een andere dienst  : 25 vakantie-/snipperdagen 
 
3. Vakantie bij indiensttreding in de loop van het vakantiejaar 
 a) De werknemer, die in de loop van het vakantiejaar in dienst treedt, heeft voor dat jaar recht op een 

evenredig deel van het voor hem geldende aantal vakantiedagen volgens navolgende tabel. Voor 
de werknemer, die vóór of op de 15e van de maand in dienst treedt, telt die maand mee voor de 
bepaling van de vakantie-aanspraak. 

 b) Heeft de werknemer in zijn voorgaande dienstbetrekking vakantierechten verworven, waarvoor het 
salaris is uitgekeerd, dan zal de werkgever de werknemer in de gelegenheid stellen een 
overeenkomstig aantal diensten vrijaf te nemen, evenwel zonder behoud van salaris. 

 
4. Vakantie-aanspraak bij beëindiging van het dienstverband 
 De werknemer, die in de loop van het vakantiejaar de dienst verlaat, heeft voor dat jaar recht op een 

evenredig deel van het voor hem geldende aantal vakantiedagen. 
 Voor de werknemer, die vóór of op de 15e van de maand de dienst verlaat, telt deze maand niet mee 

voor de bepaling van de vakantierechten. 
 
5. Teveel genoten vakantie 
 Indien de dienstbetrekking wordt beëindigd, kan de werkgever teveel genoten vakantiedagen 

verrekenen met c.q. terugvorderen van het salaris of andere aanspraken op betaling. 
 
6. Vakantieschema 
 Voor de bepaling van de vakantieduur wordt uitgegaan van onderstaand schema. 
 
 
aantal dagen/diensten waarop aantal maanden dienstverband 
vakantie-aanspraak bestaat in het vakantiejaar 
 
       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
       
 
5-ploegen 
vol-continudienst    2 4 6 8 10 12 13 15 17 19 21 23 
 
andere diensten     2 4 6 8 10 13 15 17 19 21 23 25 
 
 
 
 
7. Opneming jaarlijkse vakantie 

a) De toegekende vakantie- en snipperdagen dienen in het betreffende vakantiejaar te worden  
 opgenomen. 
b) Met inachtneming van het voorgaande kan een aaneengesloten vakantie van drie weken worden 

opgenomen. 
 Ervan uitgaande, dat zulks binnen de bedrijfsvoering realiseerbaar is, kan ook in het hoogseizoen,  
 zoals aangewezen door de overheid, een aaneengesloten vakantie van drie weken worden opge-

nomen volgens een in overleg met de ondernemingsraad vast te stellen rooster. 
c) Snipperdagen zullen op, in overleg tussen werkgever en werknemer, vast te stellen dagen worden 

genoten. 
 Op een tijdige schriftelijke aanvraag voor snipperdagen en/of verlof, zal de werknemer binnen 24 

uur daarna schriftelijk antwoord ontvangen. Indien de aanvraag is goedgekeurd kan deze 
goedkeuring alleen worden ingetrokken in geval van onverwachte probleemsituaties binnen het be-
drijf/de afdeling/de ploeg, die op het moment van goedkeuring niet hadden kunnen worden voor-
zien. Bij de overweging tot intrekking dienen niet alleen de belangen van het bedrijf doch ook de 
belangen van de medewerker te worden meegewogen, met name het aspect rusttijd ten behoeve 
van de medewerker. 
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 In principe kunnen - conform bovengenoemde procedure - ook halve snipperdagen worden 
aangevraagd c.q. toegekend met dien verstande dat nadelige consequenties ten gevolge van halve 
snipperdagen, w.o. vervoer, te allen tijde voor rekening van de werknemer zijn. 

 
8. Vakantie/arbeidsongeschiktheid 
 Een werknemer bouwt ook tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid ingevolge de ziektewet verlof 

op. Wanneer een werknemer die arbeidsongeschikt is ingevolge de ziektewet met vakantie gaat (met 
toestemming van bedrijf en bedrijfsarts), worden de dagen van het vakantiesaldo afgeschreven. 

 
9. Vakantie-aanspraken bij arbeidsongeschiktheid langer dan 12 maanden 
 De werknemer, die langer dan twaalf maanden niet kan werken wegens arbeidsongeschiktheid, kan bij 

zijn herstel over de periode van arbeidsongeschiktheid aanspraak maken op vakantierechten over een 
tijdvak van ten hoogste één jaar. Bedoelde vakantierechten worden opgebouwd over het laatste jaar 
van zijn arbeidsongeschiktheid. 

 
10. Betaling van vakantie- en snipperdagen 
 Per vakantie-/snipperdag wordt het basis- resp. schemasalaris doorbetaald. Bij gedeeltelijke arbeids-

ongeschiktheid wordt de wettelijke uitkering aangevuld tot maximaal hetgeen vorenstaand is vermeld. 
 
11. Einde dienstverband 
 Bij beëindiging van de dienstbetrekking wordt, voor zover de vakantiedagen nog niet zijn opgenomen, 

over de volgens lid 5 verworven vakantieaanspraken een vakantievergoeding in geld verstrekt, één en 
ander onder schriftelijke vermelding van het aantal dagen, waarop deze vergoeding betrekking heeft. 

 
 Indien het dienstverband korter heeft geduurd dan één maand, bedraagt de vakantievergoeding: 
 
 
  Aantal werkdagen tijdens dienstverband 23 resp. 25 schemamaandsalaris 
 
 Aantal werkdagen van de betrokken maand  12  21 3/4 
 
 
 De wettelijke opzegtermijn mag niet als vakantie gelden. 
 
 
Artikel A 30: Extra vakantie wegens langdurig dienstverband of leeftijd 
 
De werknemer heeft bij langdurig en onafgebroken dienstverband bij één en dezelfde werkgever of bij het 
bereiken van de hogere leeftijd volgens onderstaande schaal recht op één of meer dagen extra vakantie per 
jaar met ingang van de dag, waarop het daarin bedoelde dienstverband c.q. leeftijd is bereikt. 
 
Deze extra dagen worden in overleg tussen werkgever en werknemer vastgesteld en zullen niet op een 
zaterdag vallen; toekenning gedurende de in Artikel A 29, lid 7c genoemde vakantieperiode vindt plaats, voor 
zover de omstandigheden dit toelaten. 
Bij de vaststelling van de duur van het dienstverband zal voorafgaande aansluitende diensttijd bij de "SHB 
Personeelsplanning B.V." en bij het leerlingstelsel, resp. het Havenbedrijf der Gemeente Rotterdam, worden 
meegeteld. 
 
Bij rechtstreekse overgang uit de dienst van de ene havenonderneming naar een andere, resp. de "SHB 
Personeelsplanning B.V.", zal, wanneer deze overgang in overleg tussen de betrokken werkgevers en 
contracterende partijen plaatsvindt, het dienstverband bij de voorgaande werkgever worden meegeteld. 
Personeel, dat de dienst verlaat, dient alle vakantierechten gerealiseerd te krijgen, derhalve ook de dagen 
ontstaan door langdurig dienstverband of leeftijd. Over de extra vakantiedagen wordt het salaris als bedoeld 
in Artikel A 29, lid 10 doorbetaald. 
 
Het aantal extra vakantiedagen is als volgt samengesteld: 
 
Duur dienstverband        of:    L e e f t i j d  
      45 jaar  50 jaar  55 jaar 
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       1  2   3 
bij 10 jaar  1    1  2   3 
bij 20 jaar  2    2  2   3 
bij 30 jaar  3    3  3   3 
 
 
 
Artikel A 31: Vrije dagen voor werknemers van 55 t/m 64 jaar 
 
Werknemers van 55 t/m 64 jaar kunnen op hun verzoek in aanmerking komen voor dagen vrijaf op basis van: 
 55 jaar - 5 dagen per jaar, 
 56 jaar - 6 dagen per jaar, 
 57 jaar - 7 dagen per jaar, 
 58 jaar - 8 dagen per jaar, 
 59 jaar - 9 dagen per jaar, 
 60 jaar - 11 dagen per jaar, 
 61 t/m 64 jaar - 15 dagen per jaar. 
 
Voor de vaststelling van het aantal dagen per werknemer wordt uitgegaan van het aantal maanden in de 
desbetreffende leeftijd in het kalenderjaar, naar welk aantal de dagen pro rata berekend worden. 
 
Bij aaneengesloten ziekte van langer dan een maand of beëindiging van het dienstverband wordt het aantal 
vrije dagen proportioneel lager vastgesteld. De dagen, waarop vrijaf zal worden gegeven, worden in overleg 
met de werknemers vastgesteld. Hierbij zal rekening worden gehouden met bedrijfsomstandigheden, 
afwezigheid wegens vakantie resp. aanwijzingen van de ondernemingsraad. 
Over dagen, waarop vrijaf wordt genoten, wordt 90% van het basis- resp. schemasalaris, dat bij normale 
arbeid zou zijn verdiend, vergoed. Dagen, waarvan geen gebruik wordt gemaakt, worden nimmer in geld 
uitbetaald. 
 
 
Artikel A 32: Extra snipperdagen voor jeugdige werknemers 
 
Aan jeugdige werknemers worden zolang zij de leeftijd van 20 jaar nog niet hebben bereikt, boven de in 
Artikel A 29, lid 2 bedoelde dagen nog drie extra snipperdagen per vol kalenderjaar toegekend; bij een korter 
dienstverband een verhoudingsgewijs lager aantal. De werkgever kan - desgewenst na overleg met partijen - 
aan deze dagen een bestemming geven, welke de algemene ontwikkeling van de werknemer bevordert. 
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Artikel A 33: Kort verzuim 
 
In de volgende gevallen wordt over de binnen de voor betrokkene geldende arbeidsweek vallende werkdagen 
verlof met behoud van salaris verleend. 
 
1 dag bij - ondertrouw van de werknemer; 
 - huwelijk van één van haar/zijn (stief-)ouders, schoonouders, kinderen, broers, 

zusters, kleinkinderen, zwagers, schoonzusters; 
 - haar/zijn 12½-, 25- en 40-jarig huwelijk; valt haar/zijn huwelijksjubileum op een 

zon- of feestdag dan behoudt de werknemer het recht op een vrije werkdag, 
op te nemen in de periode van één week voorafgaande aan tot één week vol-
gende op de huwelijksdag. Bij haar/zijn 25-jarig huwelijksjubileum kan de 
werknemer één dag naar keuze opnemen in de periode liggende tussen twee 
weken voorafgaande aan en twee weken volgende op de huwelijksdag; 

 - 25-, 40-, 50-, 60- en 70-jarig huwelijk van (stief-)ouders of schoonouders; 
 - overlijden5 of voor het bijwonen van de begrafenis/crematie van één 

harer/zijner grootouders, broers, zusters, zwagers, schoonzusters, schoon-
zoons, schoon- dochters, kleinkinderen; 

 - het afleggen van een vakexamen ter verkrijging van een erkend diploma, in-
dien dit in het belang van het bedrijf is; 

 - verhuizing (maximaal 1 x per jaar); 
2 dagen bij - huwelijk van de werknemer; 
 - bevalling van zijn echtgenote; 
 - overlijden6 van één van haar/zijn (stief-)ouders, schoonouders of niet-inwo-

nende kinderen; 
4 dagen bij - overlijden6 van haar echtgenoot/zijn echtgenote of één van haar/zijn 

inwonende kinderen; 
 - overlijden6 van één der (stief-)ouders ingeval voor de crematie/begrafenis 

wordt zorggedragen. 
 
Werknemer kan een beroep doen op calamiteitenverlof wanneer werknemer zijn arbeid niet kan verrichten 
wegens zeer persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld de eerste opvang van een plotseling ziek kind). 
Werkgever bepaalt of het verlof wordt toegekend en voor welke korte naar billijkheid te berekenen tijd. 
 
Werknemer kan per jaar maximaal 10 dagen (naar rato van het deeltijd) zorgverlof opnemen om de zorg op 
zich te nemen voor de partner of andere zieke thuiswonende gezinsleden wanneer de zorg niet op een 
andere wijze georganiseerd kan worden. Loondoorbetaling vindt plaats op basis van 70% van  het dagloon 
van werknemer. 
 
Voor noodzakelijk bezoek aan huisarts, tandarts en specialist, alsmede voor door de overheid opgelegde 
verplichtingen zal aan de werknemer naar billijkheid en behoefte vrijgegeven worden met behoud van salaris 
of aanvulling tot het salaris, voor zover de overheid bij de door haar opgelegde verplichtingen geen of 
onvolledige vergoeding over de desbetreffende tijd geeft. 
 
Deze laatste bepaling is niet van toepassing, wanneer genoemde verplichting voortspruit uit overtredingen 
van de werknemer of uit het niet geheel nakomen van de door de overheid opgelegde verplichtingen. 
 
Rechten op grond van de kort verzuim-regeling, die gelden voor gehuwden, zullen eveneens worden 
toegekend aan werknemers, die een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voeren. Hiervan dient 
schriftelijk mededeling aan de werkgever te zijn gedaan. 
 
 
Artikel A 34: Onbetaald verlof 
 
De mogelijkheid tot het verstrekken van onbetaald verlof is bespreekbaar, mits: 
a. de werkgever te allen tijde de vrijheid behoudt de aanvraag al dan niet te honoreren; 
b. alle financiële en verzekeringstechnische gevolgen van dit onbetaald verlof voor rekening van de 

werknemer zijn; 
                                                      
5 Heeft een overlijden tijdens de vakantie van de werknemer plaats dan kan de werkgever, op een desbetreffend verzoek 

van de werknemer, zijn vakantie opschorten en de kort verzuim-dagen verlenen. De resterende vakantiedagen zal 
betrokkene alsnog op een later tijdstip kunnen opnemen. 
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c. wordt bepaald dat gedurende het onbetaald verlof de werknemer geen arbeid als gevolg van een 
terzake afgesloten (arbeids-)overeenkomst mag verrichten; 

d. dit verlof voor gedurende minimaal één week en tot maximaal één maand wordt aangevraagd. 
 
Nadere regelgeving (hoe lang van tevoren een aanvraag moet worden ingediend, etc.) in overleg met de O.R. 
 
 
Artikel A 35: Feestdagen 
 
Onder feestdagen worden verstaan: 
-  Nieuwjaarsdag, 
-  1e en 2e Paasdag, 
-  Hemelvaartsdag, 
-  1e en 2e Pinksterdag, 
-  1e en 2e Kerstdag, 
-  nationale feestdag (30 april) en  
-  5 mei, 1 x per 5 jaar (in lustrumjaren). 
 
De feestdag wordt geacht in te gaan te 18.00 uur van de dag voorafgaande aan de feestdag en te eindigen bij 
de aanvang van de ochtenddienst van de dag volgende op die feestdag. 
 
Wordt op de feestdag arbeid verricht, dan gelden de arbeidsduur, de arbeidstijdindeling en de verlenging van 
de arbeidstijd als op gewone werkdagen.  
Voor de betaling wordt deze arbeid als zondagsarbeid aangemerkt.  
Er wordt geen compenserend verlof toegekend indien een feestdag valt op een dag waarop de medewerker 
reeds vrijaf heeft. 
 

HOOFDSTUK IX: SALARISSEN EN TOESLAGEN 
 
Artikel A 36: Consumentenprijsindex6 
 
a. Ter compensatie van de stijging van de kosten van levensonderhoud worden de salarissen en de 

daarvan afgeleid toeslagen op respectievelijk 1 januari en 1 juli van enig jaar aangepast .De 
aanpassing vindt plaats op basis van het C.B.S.-consumentenprijsindexcijfer (reeks voor alle 
huishoudens, afgeleid) van april – oktober en oktober – april.   

 
 
c. Bij een daling van de consumentenprijsindex zal een vermindering van het brutosalaris met de daling  

plaatsvinden. 
 
d. Bij de toepassing van deze prijsindexeringsregeling wordt steeds van de voorlopige C.B.S.-

consumentenprijsindexcijfers uitgegaan. Dit betekent, dat met eventuele correcties, welke achteraf in 
het voorlopige consumentenprijsindexcijfer over een bepaalde maand worden aangebracht, geen re-
kening wordt gehouden. 

 

                                                      
6 Op basis van het consumenten-prijsindexcijfer voor werknemersgezinnen met een laag gezinsinkomen en exclusief het 

effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (indirecte) belastingen en de consumptiegebonden 
belastingen. 
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Artikel A 36 A: Initiële verhogingen 
 
De basismaandsalarissen worden op 1 januari 2008 met € 45 en op  1 juli 2008 met € 35 verhoogd.  
 
Artikel A 36 B: Eenmalige uitkering 
 
Tijdens de looptijd van deze CAO worden 3 éénmalige bruto uitkeringen uitgekeerd: 

• per 1 januari 2008 € 800 (op basis van bijzondere resultaat van 2007); 
• per 1 september 2008 € 1800; 
• en per 1 december 2008 € 200. 

 
Medewerkers die in 2008 met de STIVU gaan ontvangen 1.800 euro eenmalige uitkering (van 1-09-08) 
bij vertrek. Voor nieuwe medewerkers worden de éénmalige uitkeringen van 1.800 en 200  euro pro rata 
(werkzame tijd in 2008) uitgekeerd.. 
 
Artikel A 37: Vakantietoeslag7 
 
1. Iedere werknemer, die op 1 januari van het lopende kalenderjaar in dienst van de werkgever is en 

gedurende het gehele jaar in dienst van de werkgever blijft, heeft recht op een vakantietoeslag van in 
totaal één bruto schemamaandsalaris, zoals dit geldt op het moment van uitkering. 

 Het schemamaandsalaris, waarop de werknemer recht heeft, zal aan hem worden betaald tegelijk met 
de betaling van het salaris over de maand mei. 

 
2. Indien een werknemer na 1 januari van enig jaar in dienst treedt of vóór 31 december van dat jaar uit 

dienst treedt, heeft hij aanspraak op een gedeelte van de vakantietoeslag naar rato van het aantal 
vastgestelde maanden dienstverband in dat jaar. 

 
3. Bij indiensttreding vóór of op de 15e van een maand telt die maand mee, bij indiensttreding ná de 15e 

niet; bij uitdiensttreding andersom. 
 
4. Zij, van wie ten tijde van de betaling de proeftijd nog niet is verstreken, zullen de vakantietoeslag 

ontvangen bij de eerste salarisbetaling na afloop van de proeftijd. 
 
5. Indien de werknemer in de loop van het kalenderjaar de dienst van de werkgever verlaat, zal het 

eventueel teveel aan hem uitbetaalde met hem worden verrekend. 
 
6. Indien de werknemer komt te overlijden, zullen de opgebouwde rechten aan vakantietoeslag naar rato 

van het aantal vastgestelde maanden dienstverband in het jaar van overlijden worden toegekend aan 
de nabestaanden. 

 
7. Indien het dienstverband korter heeft geduurd dan één maand, bedraagt de vakantietoeslag in totaal: 
 
 aantal werkdagen tijdens dienstverband 
          x 1 bruto  
 261 werkdgn (5-ploegen vol-continu: 219 werkdagen)  schemamaandsalaris 
 
 
Artikel A 38: Vergoeding E.H.B.O.-Diploma 
 
Aan werknemers, die in het bezit zijn van een geldig E.H.B.O.-diploma, zal - indien het bedrijf het bezit 
hiervan noodzakelijk acht - een vergoeding worden toegekend. Deze vergoedingen zijn € 247,00  
(per 1-1-08). 
 
 
Artikel A 39: Vergoeding persluchtmasker 
 

                                                      
7 De kerstuitkering is per 1-4-1989 (kostenneutraal) in de schemamaandsalarissen en de vakantietoeslag verwerkt en 

derhalve als aparte uitkering vervallen. 
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Aan werknemers, die in het bezit zijn van een geldig certificaat persluchtmasker, zal een vergoeding worden 
toegekend. Deze vergoedingen zijn € 247,00 (per 1-1-08). 
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B SPECIFIEKE ARTIKELEN 
 
Artikel B 1: Specifieke definities 
 
Onder arbeid in het machinaal bedrijf wordt verstaan alle werkzaamheden, verricht door werknemers 
werkzaam bij het laden en/of lossen van massale ladingen als kolen, ertsen e.d. met bruggen, drijfkranen en 
transporteurs, voor zover de beide eerstgenoemde installaties voorzien zijn van grijpers of andere 
mechanische hulpmiddelen om soortgelijke goederen te lossen en/of te laden, alsmede alle arbeid, verricht 
op de terreinen, waar laadbruggen e.d. zijn opgesteld, en welke, direct of indirect, hiermede verband houdt. 
 
Bovengenoemde machines kunnen ook voor stukgoedarbeid worden gebezigd. Indien een lading kolen, 
ertsen e.d. volgens de regelen, geldend voor het machinaal bedrijf, is gelost en restanten met bakken of 
dergelijke worden opgeruimd, geschiedt dit eveneens volgens de arbeidsindeling en salarisbetaling van deze 
CAO. 
 

HOOFDSTUK I: ARBEIDSDUUR 
 
Artikel B 2: Arbeidsduur per etmaal en per week8 
 
I. Vol-continudienst (5 ploegendienst) 
 Een vol-continuschema (5 ploegendienst) met een arbeidsduur van gemiddeld 33,6 uur per week. In 

dit vol-continuschema wordt gedurende 21 diensten per 5 weken arbeid verricht of wel gemiddeld 4,2 
diensten per week. Het rooster voor dit schema zal in overleg met de Ondernemingsraad worden 
opgesteld. 

 
II. Dagdienst 
 In de dagdienst bedraagt de arbeidsduur 37½ uur per week op basis van 5 diensten à 7½ uur. De 

arbeidsweek loopt van maandag 08.00 uur tot vrijdag 16.15 uur. Tewerkstelling geschiedt volgens een 
in overleg met de Ondernemingsraad vastgesteld rooster. 

 
III.  1 op 4 dienst 
 In de 1 op 4 dienst (één week middagdienst en drie weken ochtenddienst) bedraagt de arbeidsduur 

gemiddeld 39,0625 uur per week op basis van 5 diensten á 7,75 uur in de ochtenddienst en 5 diensten 
à 8 uur in de middagdienst. 

 
 Het rooster voor deze dienst zal in overleg met de Ondernemingsraad worden vastgesteld. 
 
 
Artikel B 3: Arbeidstijdindeling 
 
I. Operationeel personeel 
 
 1. Vol-continudienst 
 Er wordt als regel in 3 spillen vol-continu-arbeid gewerkt, namelijk ochtendspil - middagspil - 

nachtspil (resp. ochtend-, middag- en nachtdienst). Elke spil bestaat uit twee halve spillen; bij het 
ochtend- en middagspil kan tewerkstelling voor de duur van een half spil plaatsvinden. De indeling9 
der halve spillen is in de regel als volgt: 

 - ochtenddienst : een half spil van 4½ uur van 07.00 - 11.30 uur. 
   een half spil van 3½ uur van 12.00 - 15.30 uur. 
 - middagdienst  : een half spil van 4½ uur van 15.00 - 19.30 uur. 
   een half spil van 3½ uur van 20.00 - 23.30 uur. 
 - nachtdienst   : een half spil van 4½ uur van 23.00 - 03.30 uur. 
    een half spil van 3½ uur van 04.00 - 07.30 uur. 

                                                      
8 Eén en ander met inachtneming van de in artikel B 8 genoemde mogelijkheden tot verlenging van de arbeidstijd. 
9 Eén en ander met inachtneming van de in artikel B 8 genoemde mogelijkheden tot verlenging van de arbeidstijd. 
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 2. Dagdienst 
 De arbeidstijdindeling10 1 ) is als volgt: 
 
 maandag t/m vrijdag 08.00 - 16.00 uur. 
 De schaftduur bedraagt een half uur. 
 
 3.  1 op 4 dienst 
 Er wordt als regel drie weken in ochtenddienst gewerkt en één week in de middagdienst. 
 De indeling11 der halve spillen is in de regel als volgt: 
 - ochtenddienst : een half spil van 3½ uur van 08.00 - 11.30 uur. 
     een half spil van 4¼ uur van 12.00 - 16.15 uur. 
 - middagdienst : een half spil van 4½ uur van 15.00 - 19.30 uur. 
     een half spil van 3½ uur van 20.00 - 23.30 uur. 
 
 4. Rusttijden 
  De rusttijden tussen twee niet aaneensluitende halve spillen zal in het algemeen niet minder dan 

twaalf uur bedragen; ten hoogste éénmaal per week kan een kortere rusttijd van minimaal 10 uur 
worden toegepast, mits in twee opeenvolgende etmalen de totale rusttijd van de werknemer 
tenminste 24 uur bedraagt. 

 
 
II. Technisch personeel 
 
 A. Dagdienst 
  De normale arbeidsduur bedraagt 7½ uur per dag en 37½ uur per week liggende tussen 08.00 en 

16.00 uur van maandag tot en met vrijdag. 
 
 De arbeidstijdindeling wordt in overleg met de Ondernemingsraad c.q. 

personeelsvertegenwoordiging voor een tijdvak van tenminste 6 maanden door de werkgever 
vastgesteld. Per onderneming kunnen verschillende arbeidstijdindelingen voor de onderscheidene 
groepen gelden. 

 
 B. Vol-continudienst 
  Technisch personeel kan eveneens worden tewerkgesteld volgens de arbeidsduur en arbeids-

tijdindeling, zoals geregeld in de artikelen B 2 I en B 3 I, lid 1, van deze CAO. 
 
  Voorbereidend werk c.q. afwerken wordt conform de overwerk-regeling betaald. Met instemming 

van de betrokken werknemer(s) kan hiervan worden afgeweken. 
 
 C. 1 op 4 dienst 
  Er wordt als regel drie weken in ochtenddienst gewerkt en één week in de middagdienst. 
  De indeling11 der halve spillen is in de regel als volgt: 
  - ochtenddienst : een half spil van 3½ uur van 08.00 - 11.30 uur. 
     een half spil van 4¼ uur van 12.00 - 16.15 uur. 
  - middagdienst : een half spil van 4½ uur van 15.00 - 19.30 uur. 
     een half spil van 3½ uur van 20.00 - 23.30 uur. 
 
 
III. Portiers en bewakingsbeambten 
 
 Vol-continudienst 
 Een vol-continuschema (5-ploegendienst) met een arbeidsduur van gemiddeld 35,7 uur per week. In 

dit vol-continuschema wordt gedurende 21 diensten per 5 weken arbeid verricht of wel gemiddeld 4,2 
diensten per week à 8,5 uur (zie ook artikel B 5, laatste alinea).  

                                                      
10  Eén en ander met inachtneming van de in artikel B8 genoemde mogelijkheden tot verlenging van de arbeidstijd. 
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Artikel B 4: Arbeidsduurverkorting 
 
Het in dit artikel aangegeven dient als één geheel te worden beschouwd. 
 
Vol-continudienst 
Het 5-ploegensysteem blijft gehandhaafd met dien verstande dat alle spillen volledig bezet zullen zijn terwijl 
de arbeidsduur per dienst 8 uur bedraagt, hetgeen betekent dat er door de werknemer gemiddeld 4,2 
diensten à 8 uur is 33,6 uur per week worden gewerkt (zie ook artikel  B 2 I). 
 
Dagdienst en 1 op 4 dienst 
In totaal worden 9 adv-dagen op jaarbasis toegekend. De gemiddelde arbeidsduur per week bedraagt voor 
de dagdienst aldus 36,06 uur en voor de 1 op 4 dienst 37,57 uur. 
 
Voor het opnemen van ADV-dagen gelden dezelfde regels als voor vakantie/snipperdagen. 
 
 
Artikel B 5: Schafttijden 
 
De schafttijd bedraagt een half uur, welke op zodanige tijdstippen zal worden opgenomen dat het werk 
ononderbroken voortgang vindt, met andere woorden in het bedrijf is sprake van verschoven schafttijden. 
 
Aanvullende bepaling met betrekking tot Technisch personeel 
Met betrekking tot de aan de normale arbeidstijd aansluitende uren wordt de schafttijd tot de normale 
arbeidstijd gerekend, hetgeen eveneens het geval is met de schafttijd des avonds, wanneer aansluitend aan 
de normale arbeidstijd wordt overgewerkt. 
 
Aanvullende bepaling met betrekking tot Portiers en Beveiligingsbeambten 
De schafttijd wordt tot de normale arbeidstijd gerekend, daar de portier of beveiligingsbeambte de werkplek 
niet voor de schaft kan verlaten. 
 
 
Artikel B 6: Activiteiten waarvoor betaling in het vaste salaris begrepen is 
 
Elke werknemer, werkzaam volgens de vol-continudienst, is ongeacht rang of functie, gehouden op een 
zodanig tijdstip aanwezig te zijn en tot een zodanig tijdstip aanwezig te blijven, dat de werkzaamheden, op de 
juiste wijze voorbereid, stipt op tijd kunnen worden aangevangen, overgedragen of afgesloten, ongeacht waar 
het werkobject zich binnen het bedrijf of delen daarvan bevindt. 
 
 
Artikel B 7: Correctiedagen (vol-continudienst) 
 
In verband met de afspraken als verwoord in de artikelen B 2 I, B 3 lid I.1, B 4 (vol-continudienst) en B 6, 
worden per jaar 6 correctiedagen aan de werknemers in vol-continudienst toegekend. 
 
 
Artikel B 8: Verlenging van arbeidsduur binnen de arbeidsweek waarvoor betaling van 

overwerk verschuldigd is 
 
1. De leiding der onderneming is bevoegd de arbeidsduur per etmaal met ten hoogste 2 uur te verlengen, 

indien binnen die tijd afwerken mogelijk is van: 
 a. een zee- of binnenschip, zowel voor het beëindigen van de lossing afzonderlijk als voor de 

belading; 
 b. een ruim. 
 
 Afwerken van een ruim kan uitsluitend geschieden bij het einde van een spil of een halfspil, indien 

daarna in hetzelfde etmaal op het schip geen nieuwe ploegen worden tewerkgesteld. 
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2. De leiding der onderneming is bevoegd de arbeidsduur per etmaal met ten hoogste 1 uur te verlengen 
voor werknemers belast met: 

 a. het openen en dichtleggen der luiken; 
 b. het gereedmaken en/of vervoeren van de voor de werkzaamheden benodigde materialen. 
 
 Deze verlenging kan naar keuze van de leiding der onderneming geheel of gedeeltelijk vóór en/of na 

de vastgestelde arbeidstijd vallen. 
 
3. De leiding der onderneming is bevoegd de arbeidsduur per etmaal met ten hoogste 1 uur te verlengen 

voor werknemers belast met: 
 a. het verzorgen, 
 b. het voor gebruik gereedmaken, 
 c. het verhalen en 
 d. weer opbergen 
 
 van machinale inrichtingen, desverlangd gedeeltelijk vóór de aanvang en gedeeltelijk na de 

beëindiging van de werkzaamheden. 
 
4. a. De leiding der onderneming is bevoegd de arbeidsduur in het ochtendspil voorafgaande aan een 

feestdag na 15.30 uur met 2 uur te verlengen voor het afwerken en het lichten van schepen; in dat 
geval behoeft het middagspil niet op te komen. Hiervoor zullen 4 uren à 1,15% van het 
basismaandsalaris (zie ook artikel B 15) worden betaald. 

 
 b. Bij opkomst van het middagspil voorafgaande aan een feestdag binnen de arbeidsweek geldt vanaf 

18.00 uur een betaling ter hoogte van 1,15% van het basismaandsalaris per uur  (zie ook artikel B 
15). 

 
 
Artikel B 9: Arbeid buiten de arbeidsweek 
 
Dagdienst - Technisch personeel  
 
a) Beschikbaarstelling voor arbeid op zaterdag, zondag en feestdagen 
 De werknemer is verplicht zich éénmaal in de 3 weken beschikbaar te stellen voor het verrichten van 

arbeid - vallende buiten de normale arbeidsweek - op zaterdag of zondag11. 
 De indeling hiervoor geschiedt volgens nader vast te stellen rooster. Arbeid op feestdagen geschiedt 

uitsluitend op basis van vrijwilligheid. 
 
b) Arbeid op zaterdag 
 Onder zaterdagarbeid wordt verstaan arbeid tussen zaterdag 7.00 uur en 18.00 uur. 
 Voor dergelijke arbeid zullen in dit verband als normale arbeidstijd en arbeidsduur worden beschouwd 

de voor de betreffende werknemer op de eerste 5 dagen van de week geldende normale arbeidstijd en 
arbeidsduur (7½ uur). 

 
c) Arbeid op zon- en feestdagen 
 Onder arbeid op zon- en feestdagen wordt verstaan arbeid tussen 18.00 uur van de dag, voorafgaande 

aan de zon- of feestdag en de aanvang van het werk op de, op een zon- of feestdag volgende dag, 
normale arbeidstijd. 

 Voor dergelijke arbeid zullen in dit verband als normale arbeidstijd en arbeidsduur worden beschouwd 
de voor de desbetreffende werknemer op de eerste 5 dagen van de week geldende normale 
arbeidstijd en arbeidsduur12. 

 

                                                      
11 Zondagarbeid overeenkomstig hetgeen voor het overige havenpersoneel in de onderneming gebruikelijk is. 
12   Indien bij de bestelling op vrijdag hieromtrent niets is gezegd, wordt deze als een bestelling voor de normale arbeidsduur  
 beschouwd. 
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Artikel B 10: Tijd-voor-tijd-regeling 
 
Operationeel en Technisch personeel 
 
Overwerk en arbeid op feestdagen kan in tijd-voor-tijd worden opgenomen met een maximum van een 
dienst/spil per keer. Opname van deze tijd-voor-tijd kan slechts geschieden in hele diensten/spillen en steeds 
in overleg met de bedrijfsleiding. 
 
Het toeslagdeel zal steeds worden uitbetaald (zie hiervoor Artikel B 15). De tijd-voor-tijd dient steeds binnen 
een periode van 6 weken te worden opgenomen, anders vindt betaling plaats. 
 

HOOFDSTUK II: ARBEIDSBELONING 
 
Artikel B 11: Instroom nieuwe stuwadoorsmedewerkers vanaf 01-04-2002 
 
Salaristabel instroom (zie artikel B12) is van toepassing alleen voor operationele medewerkers die in 
dienst zijn gekomen na 1 april 2002. Zowel voor de dagdienst, de 1 op 4 dienst en de volcontinu. De leer 
en praktijkperiode zoals vermeld op het intranet is ook op deze salarisschalen van toepassing. De 
maximale verblijftijd in een trede is 1 jaar. 
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Artikel B 12: Basismaandsalarissen per 1-1-2008 (inclusief verhoging) 
 
 
 
SALARIS TABEL FASE 2 Schaal/trede BMS
A & B OPERATOR 1 € 3.235,71

2 € 3.347,81
3 € 3.425,72
4 € 3.525,10
5 € 3.626,76

BANDENOPERATOR 5 € 2.981,05
COORDINATOR RIJDEND MATERIEEL 5 € 3.192,08
SPILMANAGER VC 1 € 3.694,52

2 € 3.873,59
3 € 4.052,63
4 € 4.231,70
5 € 4.410,76
6 € 4.589,82

LEIDING ZEEKADE 1 € 3.308,90
2 € 3.425,72
3 € 3.525,10
4 € 3.626,76
5 € 3.694,64

OPERATOR C 5 € 3.077,97  
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SALARIS TABEL INSTROOM Schaal/trede BMS
INSTR. OPERATIONEEL DD INSTR LOONGR 1 € 2.063,19

INSTR LOONGR 1 € 2.190,55
INSTR LOONGR 1 € 2.317,88
INSTR LOONGR 1 € 2.445,24
INSTR LOONGR 1 € 2.572,59
INSTR LOONGR 1 € 2.699,94
INSTR LOONGR 2 € 2.167,38
INSTR LOONGR 2 € 2.301,67
INSTR LOONGR 2 € 2.435,98
INSTR LOONGR 2 € 2.570,27
INSTR LOONGR 2 € 2.704,56
INSTR LOONGR 2 € 2.838,85
INSTR LOONGR 3 € 2.355,65
INSTR LOONGR 3 € 2.493,32
INSTR LOONGR 3 € 2.630,99
INSTR LOONGR 3 € 2.768,66
INSTR LOONGR 3 € 2.906,33
INSTR LOONGR 4 € 2.537,19
INSTR LOONGR 4 € 2.677,43
INSTR LOONGR 4 € 2.817,70
INSTR LOONGR 4 € 2.957,93
INSTR LOONGR 5 € 2.736,37
INSTR LOONGR 5 € 2.879,88
INSTR LOONGR 5 € 3.023,40
INSTR LOONGR 6 € 2.976,05
INSTR LOONGR 6 € 3.124,65

INSTR. OPERATIONEEL VC INSTR LOONGR 1 € 2.041,72
INSTR LOONGR 1 € 2.167,65
INSTR LOONGR 1 € 2.293,57
INSTR LOONGR 1 € 2.419,48
INSTR LOONGR 1 € 2.545,40
INSTR LOONGR 1 € 2.671,31
INSTR LOONGR 2 € 2.141,47
INSTR LOONGR 2 € 2.274,04
INSTR LOONGR 2 € 2.406,61
INSTR LOONGR 2 € 2.539,18
INSTR LOONGR 2 € 2.671,75
INSTR LOONGR 2 € 2.804,31
INSTR LOONGR 3 € 2.325,73
INSTR LOONGR 3 € 2.461,55
INSTR LOONGR 3 € 2.597,35
INSTR LOONGR 3 € 2.733,15
INSTR LOONGR 3 € 2.868,94
INSTR LOONGR 4 € 2.503,53
INSTR LOONGR 4 € 2.641,80
INSTR LOONGR 4 € 2.780,06
INSTR LOONGR 4 € 2.918,32
INSTR LOONGR 5 € 2.698,24
INSTR LOONGR 5 € 2.839,65
INSTR LOONGR 5 € 2.981,05
INSTR LOONGR 6 € 2.931,72
INSTR LOONGR 6 € 3.077,97
INSTR LOONGR 7 € 3.040,13
INSTR LOONGR 7 € 3.192,08  
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SALARIS TABEL TOT 1-4-02 Schaal/trede BMS
PORTIERS-VC 1  PO € 2.671,31

2  PO € 2.804,31
3  PO € 2.868,94
4  PO € 2.918,32

SD-DD 1A SD € 2.699,94
1B SD € 2.771,38
2   SD € 2.838,85
3A SD € 2.906,33
3B SD € 2.913,29
4   SD € 2.957,93
5   SD € 3.023,40
6   SD € 3.124,65

SD-VC 1A SD € 2.671,31
1B SD € 2.739,71
2   SD € 2.804,31
3A SD € 2.868,94
3B SD € 2.876,56
4  SD € 2.918,32
5  SD € 2.981,05
6  SD € 3.077,97
7  SD € 3.192,08

TD-DD/1 OP 4 1  TD € 2.761,48
2  TD € 2.882,54
3  TD € 2.973,79
4  TD € 3.080,99
5  TD € 3.128,61
6  TD € 3.196,06
7  TD € 3.267,45

TD-VC 1  TD € 2.727,79
2  TD € 2.847,30
3  TD € 2.937,37
4  TD € 3.043,19
5  TD € 3.090,22
6  TD € 3.156,79
7  TD € 3.227,35

TZH  SD/TD-DD TZH  1A € 3.114,69
TZH  1B € 3.176,23
TZH  2A € 3.176,23
TZH  2B € 3.231,79
TZH  3A € 3.231,79
TZH  3B € 3.289,33
TZH  3C € 3.348,90
TZH  4A € 3.289,33
TZH  4B € 3.406,46
TZH  4C € 3.487,81
TZH  4D € 3.569,17
TZH  5A € 3.406,46
TZH  5AA € 3.569,17
TZH  5AB € 3.637,94
TZH  5AC € 3.740,94
TZH  5AD € 3.843,93
TZH  5B € 3.487,81
TZH  5C € 3.569,17
TZH  5D € 3.637,94
TZH 5D5 € 3.873,59
TZH  6D € 4.016,50
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Artikel B 13: Schema- en verhoogd spilloonpercentages 
 
a. Het basismaandsalaris van werknemers, die volgens een schema te werk worden gesteld, wordt 

verhoogd met een schema- en verhoogd spilloonpercentage (basismaandsalaris + schemapercentage 
+ verhoogd spilloonpercentage = schemamaandsalaris). 

 
 Het schemapercentage voor tewerkstelling bedraagt: 
 maandag t/m vrijdag  dagspil 0 % 
 maandag t/m zaterdag  dagspil 6,6 % 
 maandag t/m vrijdag  avondspil 17,1 % 
 maandag t/m vrijdag  nachtspil 33,6 % 
 
 Het verhoogd spilloonpercentage bedraagt  10,6 % 
 
b. Werknemers tewerkgesteld in dagdienst van maandag t/m vrijdag (37½ uur) ontvangen boven hun 

basismaandsalaris een schema- en verhoogd spilloonpercentage van: 
 - schemapercentage     0 % 
 - verhoogd spilloonpercentage   10,6 % 
  totaal       10,6 % 
 
c. In geval van andere tewerkstellingsvormen dan weergegeven in Artikel B 2 worden de schema- en 

verhoogd spilloonpercentages afgeleid van de onder lid a genoemde percentages. 
 
d. Het schemapercentage, bij tewerkstelling volgens de 5 ploegen vol-continudienst, zoals weergegeven 

in artikel B 2 I, bedraagt 30% van het basismaandsalaris, terwijl het verhoogd spilloonpercentage 
10,6% van het basismaandsalaris bedraagt. 

 
e. Het schemapercentage, bij tewerkstelling volgens de 1 op 4 dienst zoals weergegeven in artikel B 2 III, 

bedraagt 9,6% van het basismaandsalaris, terwijl het verhoogd spilloonpercentage 10,6% van het 
basismaandsalaris bedraagt. 

 
f. In geval van omspillen (maandag t/m vrijdag) op verzoek van de werkgever van een ongunstig naar 

een gunstig spil (nacht naar middag, nacht naar ochtend of middag naar ochtend) heeft dit voor de 
betrokken werknemer geen salarisconsequenties. 

 In geval van omspillen op verzoek van de werkgever van een gunstig naar een ongunstig spil worden 
de onderstaande toeslagen per spil betaald (in % van het basismaandsalaris): 

 - ochtend naar middag 0,73 % 
 - ochtend naar nacht  1,43 % 
 - middag naar nacht  0,71 % 
 
 
Artikel B 14: Afbouwregeling schematoeslag 
 
A. De werknemer die op eigen verzoek wordt overgeplaatst naar de dagdienst of naar een schema 

waarvoor een lagere schematoeslag geldt, ontvangt vanaf het moment van overplaatsing de juiste 
schematoeslag. 

 
B. De werknemer die anders dan op eigen verzoek (medische indicatie wordt niet als zodanig 

aangemerkt) wordt overgeplaatst naar de dagdienst of naar een schema waarvoor een lagere 
schematoeslag geldt, behoudt, afhankelijk van de periode welke hij laatstelijk ononderbroken volgens 
het hoger beloonde schema heeft gewerkt, de navolgende percentages van het nominale nadelige 
verschil in schematoeslag op het moment van overplaatsing gedurende de volgende periode: 

 1 indien hij korter dan 3 maanden volgens het hoger beloonde schema heeft gewerkt, 0%; 
 2 indien hij langer dan 3 maanden doch korter dan 6 maanden volgens het hoger beloonde schema 

heeft gewerkt: 
 
   100% gedurende de lopende maand 
   60% gedurende 2 maanden 
   20% gedurende 1 maand; 
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3 indien hij langer dan 6 maanden doch korter dan 3 jaar volgens het hoger beloonde schema heeft 
gewerkt: 

   100% gedurende de lopende en de volgende maand 
   80% gedurende 2 maanden 
   60% gedurende 2 maanden 
   40% gedurende 1 maand 
   20% gedurende 1 maand; 
 
 4 indien hij langer dan 3 jaar doch korter dan 5 jaar volgens het hoger beloonde schema heeft 

gewerkt: 
   100% gedurende de lopende en de volgende maand 
   80% gedurende 4 maanden 
   60% gedurende 3 maanden 
   40% gedurende 3 maanden 
   20% gedurende 3 maanden; 
 
 5 indien hij langer dan 5 jaar doch korter dan 10 jaar volgens het hoger beloonde schema heeft 

gewerkt: 
   100% gedurende de lopende en de volgende maand 
   80% gedurende 7 maanden 
   60% gedurende 7 maanden 
   40% gedurende 7 maanden 
   20% gedurende 7 maanden; 
 
 6 indien hij langer dan 10 jaar volgens het hoger beloonde schema heeft gewerkt: 
   100% gedurende de lopende en de volgende maand 
   80% gedurende 15 maanden 
   60% gedurende 15 maanden 
   40% gedurende 14 maanden 
   20% gedurende 14 maanden; 
 
 7 indien hij 55 jaar of ouder is op het moment van overplaatsing: 100% van het nominale verschil tot 

het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd c.q. tot het moment dat van een vervroegde 
uittredingsregeling gebruik wordt gemaakt. 

 
C. De bovenstaande onder B (de punten 1 t/m 6) vermelde afbouwregeling is voor de categorie 

werknemers van 55 jaar of ouder eveneens van toepassing bij plaatsing in een dagdienstvacature op 
eigen verzoek, mits er voor betrokkene een dagdienst-functie voorhanden is en met dien verstande dat 
na het bereiken van de 60-jarige leeftijd geen verdere afbouw zal plaatsvinden. 

 
 
Artikel B 15: Betaling voor overwerk en arbeid op feestdagen 
 
1. Slechts voor overwerk, waartoe uitdrukkelijk opdracht is gegeven, is een vergoeding verschuldigd. 
 
2. De betaling voor alle gewerkte overuren en arbeid op feestdagen - met afrekening per 0,5 uur - met 

uitzondering van het gedeelte van het eerste uur dat als een vol uur wordt afgerekend, is 1,15% van 
het basismaandsalaris per overuur (1,04% + 10,6% verhoogd spilloon). 

 
3. Aan werknemers, die in schemadienst werkzaam zijn en die op zon- en feestdagen en/of zaterdag na 

15.30 uur zijn besteld, doch in het geheel niet worden tewerkgesteld, is over de niet gewerkte tijd 
verschuldigd: 0,65% van het basismaandsalaris per uur. Is bij bestelling niets gezegd, dan wordt deze 
beschouwd als een bestelling voor één dienst. 

 
 
Artikel B 16: Inhouding bij verzuim 
 
A. Verzuim voor eigen rekening bij een gedeelte van één dag. 
 Per in te houden uur 0,5% van het basismaandsalaris. 
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B. Verzuim voor eigen rekening bij 1 of meer hele dagen. 
 Per in te houden dag: één gedeeld door het aantal werkdagen van die maand maal het 

schemamaandsalaris, met dien verstande dat bij een volle maand afwezigheid geen 
betaling plaatsvindt. 

 
 
Artikel B 17: Vervanging 
 
Aan de werknemer, die in opdracht van de leiding tijdelijk een hogere functie waarneemt, zal gedurende de 
periode van vervanging vervangingstoeslag worden betaald. De vervangingstoeslag is 5% van het laagste 
schemamaandsalaris uit de schaal van de functie die vervangen wordt. Dit wordt per dienst betaald  
(ingang per 1-4-2006). 
 
Artikel B 17-2: Mentoren 
 
Partijen zijn ten aanzien van de vergoeding voor mentoren van stuwadoorsopleidingen het volgende 
overeengekomen: 
 

• Mentoren ontvangen jaarlijks een bedrag voor het opleiden van medewerkers, vervangende 
mentoren op basis van daginzet.  

• In het bedrag zit een vergoeding voor daadwerkelijke opleidingsdagen en voor benodigde 
nazorg, voor zover en zoveel die nodig is in een jaar. 

• De vergoeding wordt in december toegekend en pro rato berekend. Betaling basis € 425 in 
januari, in juli tussenbetaling en afrekening in december. Dat wil zeggen dat in 4 staffels wordt 
verrekend: 

o 0-50 dagen,  €    425,00 
o 51-100 dagen  €    850,00 
o 101-150 dagen  € 1.275,00 
o 151-200+ dagen € 1.700,00 

• Het mentorschap betreft opleiding van eigen medewerker. Indien de mentor verantwoordelijk is 
voor opleiding van stagiairs en/of derden (BBL trajecten STC en Revit) dan wordt voor de 
betaling de zelfde staffel toegepast (nazorg ligt bij school en inhuurbedrijven). 

• Opleidingsdagen, inclusief nazorgdagen worden geregistreerd in de urenverantwoordingstool. 
Tevens worden de procedures/registraties uit het KAM systeem gevolgd. 

• Mentoren worden na gebleken geschiktheid door de werkgever schriftelijk aangesteld. Daartoe 
worden alle mentoren eerst getest (ook de zittende mentoren).  

• Een duidelijke functiebeschrijving van mentor wordt opgesteld. 
• Het aantal mentoren zal door werkgever jaarlijks worden vastgesteld en daar waar nodig zullen 

machines en leerlingen worden geclusterd. Dat wil zeggen dat 1 mentor mogelijk kan opleiden 
voor meerdere machines en dat 1 mentor mogelijk leerlingen uit meerdere spillen kan opleiden.  

• Mentoren worden daar waar nodig geschoold middels een training ‘train de trainer’ of anderszins. 
• De mentoren zullen functioneel begeleid worden door een aan te stellen ‘coördinator mentoren’. 
• Jaarlijks zal de werkgever: 

o Een planning maken van het aantal op te leiden medewerkers (in mandagen). 
o Evalueren hoe het opleidingsproces en het vergoedingssyteeem verloopt. 

 
 
 
 
 
Artikel B 18: Extra verhoogd spilloon 
 
Boven het salaris bij arbeid in 
- bariet, 
- bentonite, 
- glasscherven, 

- pek (onverpakt) - (verwerking van dit product zal alleen geschieden tijdens perioden 
dat de zon niet schijnt), 

- petroleumcokes - (inclusief zeven en breken), 
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- superfosfaat - (dubbel), 
- superfosfaat - (tripel), 
- ijzer (oud) - (geperst in pakken) of schroot (uitsluitend raap- of schepwerk), 
- zwavel - (inclusief vetten, breken en verwisselen van de filters van de 

zwavelsmeltinrichting), 
- bruinsteen, 
- kaoline, 
- melige toonaarde, 
 
is extra verhoogd spilloon verschuldigd van € 2,95 per halfspil. 
 
Bovendien zal extra verhoogd spilloon worden toegekend voor: 
- werkzaamheden in silo's en loodsen, 
- het schoonspuiten van bunkers en overstortpunten, 
- doorslijpen rubberen transportbanden, 
- schoonmaken van de zeven. 
 
Voor het verwerken van nieuwe artikelen, welke naar het oordeel van partijen - wat schade resp. 
slijtage aan kleding of schoeisel, resp. onaangenaamheid bij het werken betreft - zijn te vergelijken 
met de in deze regeling genoemde artikelen, kan, indien daartoe volgens genoemde partijen 
aanleiding bestaat, in gemeen overleg verhoogd spilloon worden toegekend. 
 
 
Artikel B 19: Koudetoeslag 
 
Op dagen dat op Rotterdam Airport te 07.00 uur een temperatuur van -5 °C of lager wordt 
gemeten, is voor het gehele volgende etmaal een koudetoeslag verschuldigd van € 2,10  
(1-1-08) per gewerkte halve dienst (maximaal € 4,20 (1-1-08) per dag). 
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Artikel B 20: Arbeid op stroom 
 
Ten behoeve van het varen naar en van schepen die op stroom worden behandeld, dient men 
een kwartier vóór de aanvang van de normale arbeidstijd op te komen en zal men uiteindelijk een 
kwartier na de beëindiging van de normale arbeidstijd aan de wal zijn. Hiervoor zal maximaal een 
half uur, zijnde 0,25% van het basismaandsalaris, per dag worden vergoed. 
 
Indien het tijdstip van terugkeer aan de wal valt na het kwartier van beëindiging van de normale 
arbeidstijd, zal over de tijd tussen het tijdstip van aankomst en bovengenoemd tijdstip, een 
vergoeding worden toegekend te baseren op 0,5% van het basismaandsalaris per uur en af te 
rekenen per half uur. 
 

HOOFDSTUK III: OVERIGE SPECIFIEKE REGELINGEN 
 
Artikel B 21: Aflossing op het werkobject 
 
Binnen de bestaande personeelsbezetting zal worden gestreefd naar een aflossing van het 
bedieningspersoneel werkzaam op mechanische apparatuur. 
De door de paritaire commissie opgestelde functie-opbouw voor het machinaal bedrijf zal daarbij 
als uitgangspunt dienen. De toepassing van deze regeling is per bedrijf in de Ondernemingsraad 
of personeelsvertegenwoordiging nader te regelen. 
 
 
Artikel B 22: Verstrekkingen 
 
Op jaarbasis wordt aan de werknemers tenminste verstrekt: twee paar werkhandschoenen, twee 
overalls (m.u.v. het toezichthoudend personeel), en tegen de helft van de prijs twee paar veilig-
heidsschoenen. 
 
De verstrekkingen blijven achterwege, wanneer van het dragen van werkkleding c.q. schoeisel 
geen gebruik wordt gemaakt. Voorzover in de onderneming gunstiger regelingen zijn getroffen, 
blijven deze gehandhaafd. 
 
 
Artikel B 23: Werkgelegenheid 
 
Werkgever verklaart zich bereid tweemaal per jaar met de erkende bonden, betrokken bij deze 
CAO, over de huidige en toekomstige werkgelegenheid overleg te plegen, waarbij zal worden 
betrokken de spilbezetting en de samenstelling daarvan. 
 
 
Artikel B 24: Afwijkende regelingen 
 
In bijzondere gevallen zal van deze loon- en arbeidsvoorwaarden kunnen worden afgeweken, 
indien hierover tussen contracterende partijen overeenstemming is bereikt. 
 
 
Artikel B 25: Paritaire cao-redactiecommissie 
 
Benoemd zal worden een paritair samengestelde CAO-redactiecommissie van 6 leden, te weten: 
3 leden namens de bonden en 
3 leden namens de werkgever 
 
Het door de paritaire redactiecommissie uit te brengen advies m.b.t. de CAO-tekst zal door 
partijen in principe ongewijzigd worden overgenomen, tenzij zwaarwegende argumenten zich 
daartegen verzetten.  
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HOOFDSTUK IV: SPECIFIEKE ARTIKELEN TOEZICHTHOUDEND 
PERSONEEL 

 
Artikel B 26: Arbeidstijdindeling 
 
De leiding der onderneming is bevoegd, wanneer door dringende omstandigheden aflossing niet 
mogelijk is, de arbeidsduur tot maximaal 3 achtereenvolgende halve spillen te verlengen (met 
toepassing der ½ uur maximale verlenging als omschreven in artikel B 27), met dien verstande dat 
niet meer dan vier halve spillen in twee opeenvolgende perioden van 24 uur na de aanvang der 
werkzaamheden zal mogen worden gewerkt met inachtneming der bij de wet voorgeschreven 
bepalingen. 
 
 
Artikel B 27: Voorbereidende en afsluitende werkzaamheden 
 
Elke leidinggevende, ongeacht rang of functie, is gehouden op een zodanig tijdstip aanwezig te 
zijn en tot een zodanig tijdstip te blijven, dat de werkzaamheden, op juiste wijze voorbereid, stipt 
op tijd kunnen worden aangevangen, overgedragen of afgesloten, ongeacht waar het werkobject 
zich bevindt. 
 
Deze verlenging zal uitsluitend beperkt blijven tot de tijd, nodig voor het werkelijk voorbereidende 
werk en voor de met het werk verband houdende werkzaamheden na afloop daarvan. 
 
Ingeval in opdracht van de leiding de voorbereidende en/of afsluitende werkzaamheden langer 
dan een half uur per spillencombinatie in beslag nemen, is betaling over de meerdere tijd 
verschuldigd, tegen 0,25% van het basismaandsalaris per half uur. 
 

HOOFDSTUK V: SPECIFIEKE ARTIKELEN TECHNISCH 
PERSONEEL 

 
Artikel B 28: Specifieke definities 
 
Onder "technisch personeel" wordt in deze overeenkomst verstaan: alle werknemers, die 
werkzaam zijn in onderhouds- en reparatie-afdelingen op basis van de normen c.q. kwaliteiten 
weergegeven in Bijlage B III. In overleg tussen partijen kunnen in deze loongroep- en functie-
indeling veranderingen worden aangebracht. 
 
 
Artikel B 29: Bijzondere vergoedingen 
 
Wanneer sprake is van arbeid in de nabijheid van plaatsen waar artikelen worden verwerkt, die in 
artikel B 18 van deze CAO worden genoemd, wordt een vergoeding toegekend van € 2,95 per half 
spil (extra verhoogd spilloon). 
 
 
Artikel B 30: Extra opkomstvergoeding 
 
Indien een werknemer voor de tweede maal op één dag van huis moet komen om 
werkzaamheden te verrichten, zal hiervoor de opkomstvergoeding ad. 0,74% van het 
basismaandsalaris opnieuw worden toegekend. 
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HOOFDSTUK VI: SPECIFIEKE ARTIKELEN  PORTIERS EN 
BEVEILIGINGSBEAMBTEN 

 
Artikel B 31: Specifieke definities 
 
1. De regeling betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden geldt uitsluitend voor valide werk-

nemers, werkzaam in vaste dienst. 
 
2. Visitatie zal alleen mogen geschieden door personeel in vaste dienst of inhuur., mits hiertoe 

bevoegd. 
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Aldus overeengekomen en getekend te Rotterdam, 
de .....………………………………………. 2008 
 
 
 
Namens partij genoemd onder I, 
Europees Massagoed-Overslagbedrijf (EMO) BV 
 
 
 
 
 
 
Directeur      
 
 
Namens partij genoemd onder IIa 
FNV Bondgenoten 
 
 
 
 
 
 
Bestuurder      
 
 
Namens partij genoemd onder IIb 
CNV BedrijvenBond 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter  Bestuurder    
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BIJLAGE B I: INHUUR DERDEN EN UITBESTEDEN 
 
INHUUR 
 
a. Uitgangspunten 

Het beleid van EMO is er op gericht de continuiteit van de onderneming te waarborgen. Daarbij is 
het van belang dat de onderneming beter kan gaan inspelen op de fluctuaties in de markt en 
ontwikkelingen als automatisering en vergrijzing. De natuurlijke uitstroom (pensionering) zal 
gebruikt worden om tot een kleinere basisorgansatie te komen. 

 
De variatie in de toekomstige aanvoerpatronen (werkpatronen) wil EMO 
behandelen met een basisorgansatie (= kernbezetting = huidige medewerkers met beperkte 
herbezetting van de natuurlijke uitstroom), aangevuld met inhuur van derden op het moment dat er 
meer werk komt dan wij standaard aankunnen. Dus alle basiswerkzaamheden zelf kunnen 
uitvoeren en alleen inhuur bij extra werkzaamheden. 

 
b. inhuur bedrijven en werkzaamheden 

De inhuur vind plaats bij de volgende bedrijven en betreft de volgende werkzaamheden. 
 

ABC 
RTW 

Tremmer, bootsman, laadschop**, bulldozer, schoonmaakwerkzaamheden* 

HRS Laadschop**, bulldozer met berijder 
SMIT Laadschop**, bulldozer met berijder 

 
* hieronder worden verstaan schoonmaakwerkzaamheden aan kades, banden, machines en combibanden. 
** tot 30 ton 

 
Voor de tussenperiode vanaf nu tot het moment waarop de erkenningsregeling voor de bulksector 
tot stand is gekomen spreken partijen af dat de hiervoor genoemde organisaties voor de 
genoemde werkzaamheden personeel mogen leveren. 
 
Het ingehuurde personeel kan worden ingezet op de gehele terminal en in samenwerking met de 
eigen medewerkers. Bij de gezamenlijke inzet genieten eigen medewerkers met kwalificaties de 
voorkeur bij de inzet op de (beste) machines.  
Tijdens de tussenperiode zullen partijen de ervaringen maandelijks evalueren. 
 
Wanneer op 1 januari 2004 nog geen erkenningsregeling voor de bulksector tot stand is gekomen 
zullen partijen overleg plegen over hoe verder te handelen. 
 
Naast de inhuur van personeel kan er sprake zijn van uitbesteding van werkzaamheden zoals het 
verrijden van partijen. Daarvoor geldt het bestendig beleid en zijn de inhuurafspraken niet van 
toepassing. 
 
Onderstaande aanvulling op de bestaande erkenningsregeling is afgesproken tot einde van deze 
CAO. 
Indien de nieuwe CAO met ingangsdatum 1-1-09 nog niet op 1-1-09 is afgerond zal overleg 
plaatsvinden over onderstaande afspraken. 
 
a. Binnenboord. 
Voor het werken binnenboord wordt nu gebruik gemaakt van twee stuks Cat 325. De bediening 
van deze machines kan door de vier erkende derden worden uitgevoerd. Zij dienen daarvoor over 
benodigde competenties te beschikken. Deze opleidingen gaan niet ten koste van eigen 
opleidingstrajecten. 
Daarnaast kan EMO bij calamiteiten en pieksituaties extra capaciteit (machine) bij een erkende 
derde inhuren. Basis blijft dat EMO zelf beschikt over twee Cat 325 of vergelijkbare types. 
Inhuur van deze machines betreft binnenboordwerk en geen werk op het terrein. Voor deze 
werkzaamheden zal toeslag worden betaald aan inhuurmedewerkers (€ 12 per dienst). 
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b. Schoonmaken machines. 
Voor het schoonmaken van machines kan EMO onder voorwaarden gebruik maken van de 
diensten van derden (fa. Storm en Bakker Milieu). EMO zal dezelfde voorwaarden stellen aan deze 
inhuurbedrijven als aan de andere erkende derden. 
De voorwaarden voor inzet zijn: 

i. Tewerkstellingsvolgorde: 
i. Eigen mensen 
ii. Erkende derden 
iii. Overwerkers 
iv. Storm en/of Bakker Milieu (na afstemming Spilleiding en 

vakbondsvertegenwoordiger) 
ii. Storm en Bakker Milieu vallen onder een door FNV/CNV erkende CAO. Er zullen 

tussen EMO en de twee inhuurbedrijven afspraken gemaakt worden over basis 
uurloon. 

iii. Inzichtelijkheid verschaffen in het correct volgen van de tewerkstellingsvolgorde via 
intranetapplicatie. 

 
c. Vertrouwen. 
Partijen constateren dat het inhuuronderwerp een zeer beladen onderwerp is.  Partijen zijn het er 
over eens dat wederzijds vertrouwen voor EMO en haar medewerkers van belang is. Goed overleg 
en communicatie is een voorwaarde om te komen tot een vertrouwensbasis. Om dit te bevorderen 
zal de vakbond per spil een vertegenwoordiger aanstellen. 

 
c. Beloning en tarieven 

De beloning van de inhuur is gebaseerd op de werkzaamheden waarvoor wordt ingeleend en de 
inloopschalen van de CAO: 
- minimum salaris 70% loongroep 1 
- maximum salaris 100% loongroep 5  

 
Hierover wordt een toeslag betaald voor het uitzendbedrijf. In deze toeslag zitten de kosten voor 
sociale premies, overhead en een winstopslag. Concurrentie tussen inhuurbedrijven moet 
plaatsvinden op het gebied van kwaliteit, flexibiliteit en financieel op de toeslag. 

 
d. Aantallen per spil 

Per spil zullen maximaal 7 inhuurkrachten ingezet worden. 
 
e. Kwaliteit, veiligheid en opleidingen 

Medewerkers van de inhuurbedrijven hebben als basis meestal een praktijk opleiding 
(uitgezonderd vrachtwagenchauffeurs deze hebben groot rijbewijs). 

 
Voor deze mensen gaan we de volgende opleiding starten: 
1 Introduktie algemeen: 

a. historie EMO; 
b. Huidige situatie EMO; 

2 Veiligheid algemeen; 
3 Milieu algemeen; 
4 Indien tremmer werkzaamheden ook specifieke instructie; 
5 Indien laadschoprijder ook specifieke instructie. 

 
Beoordeling van deze mensen door EMO instructeurs. Bij goed gevolg EMO certificaat voor 
algemene opleiding, tremmer en/of laadschoprijder. 

 
Toekomstig doel (afspraken in de bulk): 
1 Introduktie blijft inclusief specifieke instructies; 
2 VCA certificaat; 
3 Operator droge bulk voor persoonlijk inhuur laadschoprijder/tremmers; 
4 Certificaat laadschoprijder voor laadschoprijders. 

 
f. Registratie 
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In afwachting van een definitieve systeem worden er lijsten gemaakt van alle inzetbare 
medewerkers van genoemde inhuurbedrijven met daarop naam en inzetbaarheid en krijgt 
inhuurpersoneel een pasje.  

 
g. Evaluatie 

Partijen zullen regelmatig de voortgang van de afspraken evaluaren. Maandelijks wordt er een 
rapportage gemaakt van de inhuur (welke activiteiten, aantal ingeleende medewerkers, aantal 
uren, bijzonderheden) en elke drie maaanden is er een evaluatiebijeenkomst waarin de 
rapportages worden besproken. Aan het overleg nemen uit elke ploeg een ledinggevende en een 
medewerker deel. 

 
h. Arbeidsvoorwaardelijke afspraken inhuurbedrijven 

FNV zal met de inhuurbedrijven contact opnemen om te komen tot een intentieverklaring (voor de 
korte termijn) en arbeidsvoorwaardelijke afspraken (voor de lange termijn) voor 1 oktober 2003.   

  
 

Portiersdiensten kunnen uitsluitend worden verricht door portiers (beveiligingsbeambten) in vaste 
dienst van de werkgever of in dienst van de HBD. 

 
UITBESTEDEN 
 
Indien de operationele bedrijfsomstandigheden zulks vereisen, zal een beroep worden gedaan op de 
diensten van derden. 
 
In geval van: 
- nieuwbouw; 
- garantiewerk; 
- schilderwerk; 
- specialistisch onderhoud of reparaties, waarvoor de kennis en vaardigheid niet in het betreffende 

bedrijf voorhanden is; 
- het inzetten van gespecialiseerde apparatuur; 
- calamiteiten 
zal een beroep kunnen worden gedaan op derden. 
 
In geval van inhuur van derden zal door de werkgever met nadruk worden gelet op de kwaliteit van het ter 
beschikking gestelde personeel.   
 
 
Per half jaar zal de werkgever aan haar OR en aan de bonden een overzicht verstrekken, waaruit de 
ingehuurde bedrijven, de data, het aantal ingehuurde personen, de duur en de aard van de verrichte 
werkzaamheden blijkt en aan de hand daarvan zal de naleving van het hiervoor gestelde worden 
geëvalueerd.  
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BIJLAGE B II: FUNCTIE-INDELING MACHINAAL BEDRIJF: 
WALINSTALLATIES13 

 
 Voor operationele medewerkers in dienst zijn gekomen na 1-4-2002 zijn de instroomschalen (zie artikel 

B12) met groepsindeling zoals hieronder beschreven en verschillene tredes van toepassing. De leer- en 
praktijkperiode zoals vermeld op het intranet is ook op deze salarisschalen van toepassing. 
Maximale verblijftijd in trede is 1 jaar 

 
 
Groep I  Aankomende tremmer/terreinwerker. 
   Tremmer/terreinwerker (na 2 maanden). 
 
Groep II  Personeel, dat is aangesteld als: 
   1. Bakkenbestuurder 
   of  2. Bandenwacht 
   of 3. Bootsman 
   kan gegeven de werksituatie worden belast met werkzaamheden, welke normaliter worden 

uitgevoerd in de voorgaande salarisgroep genoemde functies. 
 
Groep III A Personeel, dat is aangesteld als: 
   1. Bootsman met certificaat 
   of  2. Bediener transportbandensystemen 
   of 3. Laadschoprijder 
   kan gegeven de werksituatie worden belast met werkzaamheden, welke normaliter worden 

uitgevoerd in de voorgaande salarisgroepen genoemde functies. 
 
Groep IV  Personeel, dat is aangesteld als: 
    1. Laadschoprijder met certificaat 
   of  2. Bedieningsman lichterbeladingsinstallatie 
   of  3. Bedieningsman terreinbeladingsinstallatie 
   of  4. Bedieningsman wagonbeladingsinstallatie 
    kan gegeven de werksituatie worden belast met werkzaamheden, welke normaliter worden  

uitgevoerd in de voorgaande salarisgroepen genoemde functies. 
 
Groep V  Personeel, dat is aangesteld als: 

1. Bedieningsman gecombineerde op- en afslagmachine of mobiele wielgraafappa- 
 ra tuur 

   of  2.  Laadschoprijder met certificaat met inbegrip van de bediening van laadschoppen   
     met  een eigen gewicht van 30 ton of meer 
   of  3.  Laadschoprijder met certificaat, die tevens kan worden tewerkgesteld op niet-

gecompliceerde apparatuur14 
   kan gegeven de werksituatie worden belast met werkzaamheden, welke normaliter worden 

uitgevoerd in de voorgaande salarisgroepen genoemde functies, met dien verstande dat 
tremwerkzaamheden alleen kunnen worden verlangd voor het onder handen zijnde karwei. 

 
Groep VI  Personeel, dat is aangesteld als: 
    1. Bedieningsman van laad- en lostorens, bruggen en kranen 
   of  2. Bedieningsman centrale controlekamer 
    
   kan gegeven de werksituatie worden belast met werkzaamheden, welke normaliter worden 

uitgevoerd in de voorgaande salarisgroepen 2 t/m 5 genoemde functies, in zonderheid bij 
geen arbeid in eigen functie en rekening houdende met hetgeen in het bedrijf gebruikelijk 
is. 

 

                                                      
13 Opleidingsduur binnen het kader van het promotiebeleid op basis van onderling overleg intern per bedrijf te regelen. Tijdens 

de opleiding c.q. opleidingsperiode worden geen salarisgroepsverhogingen toegekend. 
14 Hieronder ondermeer te verstaan de werkzaamheden als loc.bestuurder/rangeerder/tremmachinebediener, kraandrijver 

(mobiele kranen), wagonweger, bediener kipinstallaties, bediener dieplepel/laadschop. 
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Groep VII  Personeel dat aangesteld is als Drijfkraanoperator kan gegeven de werksituatie worden 
belast met werkzaamheden, welke normaliter worden uitgevoerd in de voorgaande 
salarisgroepen I tot en met VI genoemde functies, in zonderheid bij geen arbeid in eigen 
functie en rekening houdende met hetgeen in het bedrijf gebruikelijk is.
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SALARISOPBOUW IJKERS 
 
 
Groep II  IJker bij aanstelling 
 
Groep IIIB  IJker met certificaat 
 
Groep IV  IJker met certificaat en 2 jaar praktijk 
 
   SALARISOPBOUW MACHINISTEN, LAADBRUGDRIJVERS, KRAANMACHINISTEN 
 
Groep VI  1e machinist-, laadbrugdrijver-, kraanmachinist, meewerkend voorman laadschoprijder 
 
 
 
TOELICHTING OP DE SALARISGROEPEN V EN VI 
 
 
Mocht er, door veranderde werksituaties, behoefte bestaan hiervan af te wijken, dan dient dit in de O.R. te 
worden besproken en door partijen vastgesteld. 
 
 
Algemeen : Alvorens tot invoering van een niet in de CAO genoemde functie over te gaan, zal 

door CAO-partijen het daarvoor geldende (basismaand-)salaris worden vastgesteld. 
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BIJLAGE B III: FUNCTIE-OPBOUW TECHNISCH PERSONEEL 
 
Werknemers van 21 jaar en ouder Salarisgroep 
 
-  Personeel, dat voor werkzaamheden bij de Groep 1 
  technische dienst wordt ingeschakeld 
  zonder dat er sprake is van enige vakop- 
  leiding of ervaring. 
 
 
 a. Aanstellingsniveau voor personeel met een Groep 2 
  voltooide vaktechnische opleiding op 
  L.T.O.-niveau15, plus een voltooide pri- 
  maire vakopleiding (leerlingstelsel 
  V.E.V16, S.O.M.17, V.A.M.18, 
  N.I.L.19 of daarmee gelijk te stellen  
  opleidingen 
 
  of 
 
 b. personeel zonder vaktechnische opleiding 
  doch met ervaring in de reparatie- en 
  onderhoudssfeer. 
 
 
 a. Personeel met een voltooide vakopleiding, Groep 3 
  als genoemd onder 2a met minimaal 6 maan- 
  den ervaring; blijkgevend over een be- 
  paalde mate van vakmanschap te beschikken 
 
  of 
 
 b. personeel met een meerjarige praktijk- 
  ervaring, blijkgevend over een bepaalde 
  mate van vakmanschap te beschikken. 
 
 
 a. Personeel met een voltooide vakoplei- Groep 4 
  ding, als genoemd onder 2a, dat als 
  vakman/onderhoudsmonteur op één vak- 
  gebied wordt ingezet en tevens, 
  beschikkend over enige mate van vakman- 
  schap, wordt ingezet ter assistentie op 
  andere vakgebieden 
 
  of 
 
 b. personeel met een meerjarige praktijk- 
  ervaring, dat als vakman/onderhouds- 
  monteur op één vakgebied wordt ingezet  
  en tevens, beschikkend over enige mate van 
  vakmanschap, wordt ingezet ter assistentie 
  op andere vakgebieden. 

                                                      
15 L.T.O. = Lager Technisch Onderwijs 
16 V.E.V. = Vereniging tot bevordering van Electrotechnisch Vakonderwijs 
17 S.O.M. = Stichting Opleiding Metaal 
18 V.A.M. = Opleidingsinstituut voor automobiel-, motorrijwiel- en aanverwant bedrijf 
19 N.I.L. = Nederlands Instituut voor Lastechniek 
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 a. Personeel met een voltooide vakopleiding Groep 5 
  als genoemd onder 2a, plus een voltooide 
  secundaire/voortgezette vakopleiding, dan 
  wel een aanvullende opleiding gericht op 
  verbreding vakgebied, dat zelfstandig als 
  vakman/onderhoudsmonteur op meerdere vak- 
  gebieden wordt ingezet 
 
  of 
 
 b. personeel met een meerjarige praktijk- 
  ervaring, dat zelfstandig als vakman/onder- 
  houdsmonteur op meerdere vakgebieden wordt 
  ingezet. 
 
-  Personeel met een meerjarige praktijk- Groep 6 
  ervaring, dat door kennis, ervaring en in- 
  zicht, zowel binnen als buiten het eigen 
  vakgebied zelfstandig werkt en gecompli- 
  ceerde technische problemen/storingen op 
  meerdere vakgebieden kan analyseren,  
  beoordelen en oplossen en dit in de prak- 
  tijk daadwerkelijk doet of personeel dat  
  ingezet wordt als medewerker WZI. 
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Meewerkende voorlieden dagdienst en geïntegreerd 
onderhoudsmonteurs Technische Dienst 
 
- Meewerkende voorlieden dagdienst, die als regel, Groep 7 
 al naar gelang de aard der werkzaamheden, 
 met meerdere (0-6) werkers van de Tech- 
 nische Dienst worden ingeschakeld voor  
 het verrichten van werkzaamheden in de 
 reparatie- en/of onderhoudssfeer zonder 
 dat direct toezicht aanwezig is. Er wordt 
 gewerkt volgens voorschriften, die weinig 
 vrijheid laten in de wijze van toepassing  
 of in de keuze van het toe te passen 
 voorschrift. 
 
- All round onderhoudsmonteurs die met een 
 bewezen werktuigbouwkundige achtergrond  
 inzetbaar zijn op electrotechnisch gebied 
 dan wel met een bewezen electrotechnische 
 achtergrond inzetbaar zijn op werktuigbouwkundig  
 gebied voor (daadwerkelijke ondersteuning bij)  
 het opheffen van storingen en het verrichten van  
 reparatie- en onderhoudswerkzaamheden zonder  
 dat direct toezicht aanwezig is.  
 
Toetsingscriteria 
 
Plaatsing in één van vorenstaande salarisgroepen vanaf salarisgroep 2 is afhankelijk van de beoordeling door 
de leiding van het bedrijf, die onder meer ontleend zal zijn aan de navolgende normen: 
 
Algemene opmerkingen bij de functielijst 
 
Daar waar in de functie-opbouw wordt gesproken over vakgebieden, dient hieronder te worden verstaan: 
- bankwerk; 
- vulcaniseren; 
- machinebankwerk (draaien, freezen, etc.); 
- laswerk; 
- ijzerwerk; 
- kabelgastwerk; 
- voertuigen- en dieseltechniek; 
- hydrauliek en pneumatiek; 
- sterkstroom incl. bedrijfsinstallaties; 
- electronica; 
- meet- en regeltechniek; 
- zwakstroom; 
- vermogenselectronica; 
- machinebesturing; 
- middenspanning. 
 
Voorafgaande aan elke mogelijke functiegroepwijziging vindt een beoordeling plaats. 
Afhankelijk van de beoordeling kan plaatsing in een andere functiegroep plaatsvinden. 
 
Iedere beoordeling zal, op grond van het in het bedrijf van toepassing zijnde beoordelingssysteem, met de 
betrokken werknemer worden besproken. 
Het alleen voldoen aan genoemde tijdsnormen houdt niet automatisch in te worden gemuteerd naar een 
hogere salarisgroep. 
Indeling in de salarisgroepen zal te allen tijde gericht zijn op de capaciteiten van de werknemer enerzijds en 
de behoefte van het bedrijf anderzijds. 
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Groep 2 
 
Zonder de beschikking te hebben over een voltooide vakopleiding (zoals omschreven), kan men eerst in deze 
salarisgroep worden geplaatst, indien men kan aantonen minstens 2 jaren ervaring te bezitten in de reparatie- 
en onderhoudssfeer. 
Een magazijnbediende dient in het bezit van een diploma op L.T.O.-niveau20 te zijn. 
 
Groep 3 
 
Zonder de beschikking te hebben over een voltooide vakopleiding (zoals omschreven), kan men in deze 
salarisgroep worden geplaatst, indien men kan aantonen minimaal 4 jaar praktische ervaring te bezitten in de 
reparatie- en onderhoudssfeer. 
Een magazijnbediende met erkend diploma "magazijnbeheer" zal worden geplaatst in deze salarisgroep. 
 
Groep 4 
 
T.a.v. de inzetbaarheid op andere vakgebieden geldt als uitgangspunt dat de betrokken werknemer slechts 
voor assistentiewerkzaamheden op een beperkt aantal andere vakgebieden wordt ingezet. 
 
T.a.v. het vakmanschap geldt ook dat men in staat moet zijn de toestand en de werking van de apparatuur te 
kunnen beoordelen en in staat moet zijn omtrent de toestand schriftelijk te rapporteren. 
Aanstelling in deze salarisgroep kan op z'n vroegst 2 jaar na aanstelling in salarisgroep 3 plaatsvinden. 
 
Groep 5 
 
Men dient te beschikken over de kennis en de ervaring, die voor een vakman of onderhoudsmonteur nodig 
wordt geacht. 
Ten aanzien van het begrip kennis kan hieronder ondermeer worden verstaan: 
 
- N.I.L. (N.V.L.) gronddiploma (boog of autogeen), als aanvulling op primaire vakopleiding; 
- diploma Hydrauliek/Pneumatiek A en B als aanvulling op primaire vakopleiding; 
- V.A.M.-diploma eerste monteur bedrijfswagens/personenautomobielen; 
- V.E.V.-diploma technicus sterkstroominstallaties 
    technicus electrische bedrijfsinstallaties 
    technicus industriële electronica 
- aanvullende S.O.M.-opleiding (Bemetel)21. 
 
Voor de indeling in deze salarisgroep zijn boven de functie-eisen, zoals genoemd in de functie-opbouw, 
vooral belangrijk de zelfstandigheid en de inzetbaarheid bij het werken, die ondermeer worden bepaald door 
het aantal technische handvaardigheden waarover men beschikt en ook daadwerkelijk uitoefent (zie vak-
gebieden onder algemene opmerkingen). 
 
Aanstelling in deze salarisgroep kan op zijn vroegst 3 jaar ná aanstelling in salarisgroep 4 plaatsvinden. 
 
Groep 6 
 
T.a.v. het begrip kennis te verstaan: 
 
a. een voltooide vaktechnische opleiding op L.T.O.-niveau plus 
b. een voltooide primaire vakopleiding (b.v. leerlingstelsel V.E.V., S.O.M., V.A.M. of N.I.L.) plus 
c. een voltooide secundaire/voortgezette opleiding, dan wel een voltooide aanvullende opleiding gericht op 

verbreding van het vakgebied. 
 
Boven de functie-eisen, zoals genoemd in de functie-opbouw en hierboven in de toetsingscriteria, is voor de 
indeling in deze groep het volgende van belang: 
 
de grote mate van kennis en/of ervaring die benodigd is voor het "all-round" zijn, d.w.z. daadwerkelijke 
zelfstandige inzetbaarheid op minimaal 4 vakgebieden (zie onder algemene opmerkingen) hetgeen tevens 

                                                      
20 L.T.O. = Lager Technisch Onderwijs 
21 S.O.M. = Stichting Opleiding Metaal 
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inhoudt het kunnen analyseren, beoordelen en oplossen van gecompliceerde technische 
problemen/storingen en het daadwerkelijk in de praktijk toepassen hiervan. 
Aanstelling in deze salarisgroep kan niet eerder dan 2 jaar na plaatsing in salarisgroep 5 plaatsvinden. 
 
Groep 7 
 
Boven de functie-eisen, zoals genoemd in de functieopbouw bij groep 6, is voor de indeling in deze groep het 
volgende van belang: 
 
De grote mate van kennis en/of ervaring die benodigd is voor het geïntegreerd werken, d.w.z. daadwerkelijke 
zelfstandige of ondersteunende inzetbaarheid op minimaal 7 vakgebieden, waarvan tenminste 4 vakgebieden 
uit de werktuigbouwkundige discipline, hydrauliek en/of pneumatiek en tenminste 2 aanvullende 
electrotechnische vakgebieden dan wel tenminste 4 vakgebieden uit de electrotechnische discipline, hydrau-
liek en/of pneumatiek en tenminste 2 aanvullende werktuigbouwkundige vakgebieden. 
 
Voor de vakgebieden zijn de definities van toepassing onder de `Algemene opmerkingen bij de functielijst', 
met toevoeging van de electrotechnische vakgebieden; 
- zwakstroom 
- vermogenselectronica (sami.tyrak. regelingen) 
- machinebesturing (plc) 
- middenspanning 
 
Het opleidingsniveau voor de aanvullende vakgebieden dient tenminste SBC22 of ROVC te zijn. Aanstelling in 
groep 7 kan niet eerder dan 2 jaar na plaatsing in groep 6 plaatsvinden. 
 

                                                      
22 SBC: Stichting Bijzondere Cursussen 
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BIJLAGE B  IV: FUNCTIE-OPBOUW TOEZICHTHOUDERS 
 
Functie-aanduiding Functiegroep-indeling 
 
 
 
 
- functie beschrijvingen aanpassen (letterlijke kopie uit adviesaanvraag oktober 2003) 
 
In de spilorganisatie ligt de eindverantwoording voor het totale operationele proces (zowel productie als 
techniek) bij de spilmanager. Van deze manager wordt verwacht dat hij overzicht houdt en de verbinding 
legt met MT, collega spillen en andere afdelingen. Hij is bezig met continue vorming en verbetering van 
het spil en functioneren van het spil binnen EMO. Dit houdt in dat hij antwoord kan geven hoe zijn spil 
heeft gefunctioneerd en een visie heeft op de toekomst die worden vertaald naar doelstellingen en 
heldere acties. 
Hij geeft primair leiding aan de A&B operators en drie leidinggevenden. Om het overzicht te kunnen 
behouden zal de spilmanager verantwoordelijkheden dieper in de organisatie neerleggen. Deze 
verantwoordelijkheden worden helder en eenduidig bij een leidinggevende gelegd, waarbij de 
spilmanager teamwerk stimuleert en bedacht is op eilandvorming.  
 
De verantwoording voor de uitvoering van de losprocessen ligt bij de leiding zeekade. Deze functie 
wordt primair toegewezen aan één medewerker. Deze leiding ziet toe op de correcte uitvoering van de 
werkopdrachten. Hij moet gevoelsmatig, maar ook met cijfers (Kritische Prestatie Indicator, KPI’s) 
onderbouwd, aan kunnen geven wanneer de dag, de maand, het jaar geslaagd was. Daarnaast moet hij 
doelstellingen aangeven voor het volgend jaar en welke acties nodig zijn om de doelstellingen te 
realiseren. De KPI’s zijn in samenspraak met de 5 collega’s binnen de spillen vastgesteld en worden per 
spil bijgehouden.  
Bij KPI’s voor het losproces moet worden gedacht aan: Schade’s, mors, stof, ongevallen, planning versus 
realisatie, productiviteit, budget (verhalen, inhuur, opleidingen, loonkosten). Hij geeft direct leiding aan de 
aan hem toegewezen operationele medewerkers (voert bijv. functioneringsgesprekken).  

 
In functietabel staan schemasalarissen (inclusief volcontinutoeslag 30% en vuilwerktoeslag 10,6%) 
 
De verantwoording voor de op- en afslag ligt bij de leiding terrein. Ook hij moet analoog aan de leiding 
zeekade sturing geven en toezicht houden op het lopende proces, maar ook antwoord kunnen geven op 
het verloop van “zijn” KPI’s. Voorbeelden voor KPI’s zijn: Mors, hoeveel naar noodlager, schades, 
gemiddelde afslagcapaciteit, planning versus realisatie. Hij geeft direct leiding aan de aan hem 
toegewezen medewerkers (bijv. functioneringsgesprekken). De leiding terrein geeft leiding aan de 
bandenman die verantwoordelijk is voor de bediening en toezicht op correcte loop van de 
transportbanden. Daarnaast geeft hij leiding aan de coördinator rollend materieel die als een soort 
meewerkend voorman toezicht houdt op correcte inzet van het rollend materieel en de schakel vormt 
naar de technische dienst. Ook geeft hij leiding aan de operator C. Deze is primair verantwoordelijk voor 
een correcte bediening van de geautomatiseerde machines. 
 
De leiding TD is verantwoordelijk voor technische aspecten bij alle uitvoeringsprocessen. Primair zal hij 
zich richten op het efficiënt oplossen van storingen. Hij geeft leiding aan de storingsmonteurs binnen het 
spil. 
 
Op de afdeling procescontrole worden twee functies ingevuld. De operator A is verantwoordelijk voor de 
functionele aansturing van de productieprocessen en ligt in het verlengde van de planningafdeling. Hij 
vertaalt de planning naar de uitvoering en heeft daartoe contacten met de leidinggevenden en met de 

Functie (sal 1-7-03) 1 2 3 4 5 6 Jaarsalaris max
Bandenoperator € 3.766,49 € 48.964,32
Operator C € 3.895,56 € 50.642,31
Coordinator rijdend materieel € 4.047,54 € 52.618,01
A & B operator € 4.105,64 € 4.254,95 € 4.358,70 € 4.491,05 € 4.626,44 € 60.143,75
Leiding zeekade, terrein en TD € 4.358,70 € 4.491,05 € 4.626,44 € 4.716,84 € 61.318,88
Spilmanager volcontinudienst € 4.716,68 € 4.955,16 € 5.193,64 € 5.432,12 € 5.670,60 € 5.909,08 € 76.818,04
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medewerkers op de machines. De operator B is primair verantwoordelijk voor het administreren van de 
processen en de contacten met externe partijen (spoorwegen, binnenvaart, controlebedrijven enz.).  

BIJLAGE B  V: FUNCTIE-OPBOUW PORTIERS EN BEVEILIGINGS-
BEAMBTEN 

 
Functieaanduiding Functiegroep-indeling 
 
Betrokkene dient bereid te zijn op korte  I 
termijn het E.H.B.O.-diploma te behalen,  
alsmede de introductiecursus Aspirant  
Beveiligingsbeambte te volgen. 
 
Portiers (beveiligingsbeambten) met een II 
praktische ervaring van drie maanden,  
alsmede in het bezit van het EHBO-diploma  
en een certificaat ten bewijze van het gevolgd 
hebben van de introductiecursus Aspirant 
Beveiligingsbeambte. 
 
Idem als II doch tevens in het bezit van III 
het Basisdiploma Beveiligingsbeambte van de Stichting 
Vakopleiding Particuliere Beveiliging (SVPB). 
 
In deze loongroep worden portiers IV 
(beveiligingsbeambten) niet eerder geplaatst 
dan na twee jaar in het voorgaande loongroep en  
in het bezit van het vakdiploma beveiligingsbeambte SVPB 
of een daarmee gelijkwaardig diploma. 
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BIJLAGE B  VI: VERWERKING KERSTUITKERING 
 
Per 1 april 1989 is de kerstuitkering kostenneutraal verwerkt door verhoging van het basismaandsalaris met 
de factor 14/13. 
 
Door deze verhoging van het basismaandsalaris, en gelet op de afspraak van kostenneutrale verwerking 
worden alle, in een percentage van het basismaandsalaris uitgedrukte toeslagen per 1-4-1989 gedeeld door 
de factor 1,076923 en vervolgens afgerond op 2 cijfers achter de komma. 
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BIJLAGE VII: PROTOCOLLAIRE AFSPRAKEN 
 
FUNCTIE- EN  LOONGEBOUW 
 
Een paritaire werkgroep zal het functie- en loongebouw van werkgever gaan doorlichten, waarbij alle eerder 
gemaakte afspraken zullen worden betrokken, 
Het doel van deze werkgroep is, om met inachtneming van de verantwoordelijkheden van sociale partners, te 
komen tot een éénduidig functie- en loongebouw. 
Hierbij zal worden gekeken naar alle niveaumogelijkheden van functie en loon, en rekening worden gehouden 
met de haven- en bedrijfsspecifieke situatie, zonder dat dit negatieve consequenties heeft voor de huidige 
medewerkers. 
Het resultaat van de werkgroep zal slechts dan onderdeel van deze CAO uitmaken als alle betrokken partijen 
bij deze CAO hiervoor hun schriftelijke goedkeuring hebben gegeven.  
 
 
INTEGRATIE VAN CAO’S 
 
Naast de CAO voor het operationeel personeel bestaat bij werkgever een CAO voor het 
kantoorpersoneel. 
Partijen zijn het er over eens dat er grote verschillen bestaan tussen beide genoemde CAO’s. Het 
streven 
van partijen is erop gericht om een integratie van genoemde CAO’s te bewerkstelligen, als eerste stap 
daartoe zullen de verschillen tussen de CAO’s worden geïnventariseerd. 
 
 
 
PENSIOENEN 
 
Partijen hebben met betrekking tot de pensioenregeling de navolgende afspraken gemaakt: 
 
a. Onderzoek 

Er zal een paritaire werkgroep bestaande uit 3 leden van werkgeverszijde en 3 leden van 
werknemerszijde ingesteld worden met de volgende opdrachten: 

 
 

De pensioenuitkomsten willen we periodiek toetsen aan het, in de CAO vernoemde,  ambitieniveau 
waarbij het verschil tussen peiljaar en het moment van daadwerkelijke uittreding wordt meegenomen als 
onderdeel van de pensioenregeling. Uitgangspunt hierbij is dat partijen in overleg treden over eventuele 
benodigde extra premie en om kostenconsequenties ervan te bestrijden waarbij de kosten voor 
werknemers tot een minimum moeten worden beperkt. 
 
b. Optas 

Optas zal gevraagd worden de PPO aan te passen zodanig dat de werkelijke opgebouwd rechten, 
de garandeerde 4% opbouw en de oorspronkelijke PVH rechten op de PPO’s zichtbaar zijn. 

 
 
TECHNISCHE DIENST 
 
a. Uitgangspunten 

Zijn gelijk aan de uitgangspunten zoals verwoord bij de erkenningsregeling. 
Het beleid van EMO is er op gericht de continuiteit van de onderneming te waarborgen. Daarbij is 
het van belang dat de onderneming beter kan gaan inspelen op de fluctuaties in de markt en 
ontwikkelingen als automatisering en vergrijzing. De natuurlijke uitstroom (pensionering) zal 
gebruikt worden om tot een kleinere basisorgansatie te komen. 
 
De variatie in de toekomstige aanvoerpatronen (werkpatronen) wil EMO 
behandelen met een basisorgansatie (= kernbezetting = huidige medewerkers met beperkte 
herbezetting van de natuurlijke uitstroom), aangevuld met inhuur van derden op het moment dat er 
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meer werk komt dan wij standaard aankunnen. Dus alle basiswerkzaamheden zelf kunnen 
uitvoeren en alleen inhuur bij extra werkzaamheden. 

 
b. Kernbezettingsdiscussie technische dienst 

We constateren met u dat het opgestarte proces om te komen van span of control naar span of 
support geen eenvoudig proces is. Het betekent onder andere dat het proces om te komen tot 
besluitvorming anders verloopt dan in  het verleden het geval was en anders dan medewerkers 
gewend zijn.  
Dit betekent onvermijdelijk dat we, in het geval van de technische dienst, op korte termijn niet de 
concrete antwoorden hebben op de vragen van de medewerkers. We hebben wel de overtuiging 
dat we door deze aanpak tot een gedegen en afgewogen besluitvorming kunnen komen waarin 
alle betrokkenen een inbreng kunnen hebben. 
We onderkennen dat dit ongewild tot onduidelijkheid kan leiden bij de medewerkers en zullen dit in 
voorlichtingen, werkoverleg enz. zoveel mogelijk onder de aadacht brengen. 

 
c. Projectleiderschap 

Wij zullen een inschrijvingsronde doen waarbij TD medewerkers kunnen aangeven of zij 
belangstelling hebben voor deze extra werkzaamheden. Hierop kan een opleiding/training volgen 
individueel gericht op de behoefte. Voor deze ronde zal er een korte functiebeschrijving worden 
opgesteld. 
Doel is zo veel mogelijk medewerkers voor deze werkzaamheden te krijgen. 
De vergoeding voor dit werk was oorspronkelijk gebaseerd op het salaris van meewerkend 
voorman en is later aangepast tot € 100 per week en wordt per ingezette dag toegekend als 
toeslag. 
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BIJLAGE VIII FUNCTIEGEBOUW NIEUWE INSTROOM 
  
Onderstaande salarisschalen worden toegepast met de volgende randvoorwaarden: 

 Alleen voor operationele medewerkers die in dienst zijn gekomen na 1 april 2002; 
 Voor de dagdienst, de 1 op 4 dienst en de volcontinu; 
 De leer en praktijkperiode zoals vermeld op het intranet is ook op deze salarisschalen van 

toepassing; 
 Maximale verblijftijd in trede is 1 jaar 

 
 
 

1-1-2002 Overzicht Instroom stuwadoorsdienst dagdienst/1 op 4 dienst (exclusief toeslagen)
1

a 100% 2.322,33€  2.382,17€  2.448,19€   2.487,79€   2.545,86€  2.545,86€   
b 95% 2.206,21€  2.263,06€  2.325,78€   2.363,40€   2.418,57€  2.418,57€   
c 90% 2.090,10€  2.143,95€  2.203,37€   2.239,01€   2.291,27€  
d 85% 1.973,98€  2.024,84€  2.080,96€   2.114,62€   
e 80% 1.857,86€  1.905,74€  1.958,55€   
f 75% 1.741,75€  1.786,63€  
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1-4-2002 Overzicht Instroom stuwadoorsdienst dagdienst/1 op 4 dienst (exclusief toeslagen)

1

a 100% 2.345,23€  2.473,14€  2.535,27€   2.582,79€   2.643,08€  2.736,28€   
b 95% 2.227,97€  2.349,48€  2.408,50€   2.453,65€   2.510,93€  2.599,46€   
c 90% 2.110,71€  2.225,83€  2.281,74€   2.324,51€   2.378,77€  
d 85% 1.993,45€  2.102,17€  2.154,98€   2.195,37€   
e 80% 1.876,18€  1.978,51€  2.028,21€   
f 75% 1.758,92€  1.854,85€  
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1-1-2002
1

a 100% 2.294,26€  2.351,54€  2.415,61€   2.452,66€   2.508,29€  2.594,24€   2.695,45€   
b 95% 2.179,55€  2.233,96€  2.294,83€   2.330,03€   2.382,87€  2.464,53€   2.560,67€   
c 90% 2.064,83€  2.116,39€  2.174,05€   2.207,40€   2.257,46€  
d 85% 1.950,12€  1.998,81€  2.053,27€   2.084,76€   
e 80% 1.835,41€  1.881,23€  1.932,49€   
f 75% 1.720,70€  1.763,66€  
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BIJLAGE IX PROTOCOL 2002 – 2004  
 
 
1. Looptijd 

De CAO heeft een looptijd van twee jaar van 1 april 2002 tot en met 31 maart 2004. 
 

 
2. Inkomen 
 

a. Schoonmaken 
Op 1 april 2002 wordt schoongemaakt op basis van de index van maart 2001 (112.1) en maart 
2002 (116.1). 3,57% verminderd met de reeds uitbetaalde 2% stap is 1,57%.  
Op 1 april 2002 zal de 2% stap ingebouwd worden in de salarisschalen en zullen deze worden 
verhoogd met 1,57%. 

 
b. Indexering 

De APC wordt voortgezet  en met ingang van 1 januari 2003 wordt overgegaan op het half jaar 
systeem (indexering op 1 januari op basis van het april-oktober cijfer en 1 juli op basis van 
oktober-april cijfer). 
De eerste referentieperiode zal een afwijkende zijn. Van maart 2002 (116.1) tot oktober 2002 
(117,9). De salarissen worden op 1 januari 2003 met 1,55% verhoogd. 

 
c. Nieuwe indexeringsreeks 

Met ingang van de indexering per 1 juli 2003 (oktober 2002 – april 2003) wordt overgegaan op 
de nieuwe reeks huishoudens afgeleid in plaats van inkomens laag afgeleid. 

  
d. Initieel 

Met ingang van 1 april 2002 worden de salarischalen verhoogd met 0,24%. 
 

e. Eenmalige uitkering 
Na ondertekening van de CAO en bij de salarisbetaling van januari 2004 wordt een eenmalige 
uitkering gedaan van € 500,= bruto. 

 
 
3. Erkenningsregeling 
 

a. Uitgangspunten 
Het beleid van EMO is er op gericht de continuiteit van de onderneming te waarborgen. Daarbij 
is het van belang dat de onderneming beter kan gaan inspelen op de fluctuaties in de markt en 
ontwikkelingen als automatisering en vergrijzing. De natuurlijke uitstroom (pensionering) zal 
gebruikt worden om tot een kleinere basisorgansatie te komen. 

 
De variatie in de toekomstige aanvoerpatronen (werkpatronen) wil EMO 
behandelen met een basisorgansatie (= kernbezetting = huidige medewerkers met beperkte 
herbezetting van de natuurlijke uitstroom), aangevuld met inhuur van derden op het moment dat 
er meer werk komt dan wij standaard aankunnen. Dus alle basiswerkzaamheden zelf kunnen 
uitvoeren en alleen inhuur bij extra werkzaamheden. 

 
b. inhuur bedrijven en werkzaamheden 

De inhuur vind plaats bij de volgende bedrijven en betreft de volgende werkzaamheden. 
 
 

ABC 
RTW 

Tremmer, bootsman, laadschop**, bulldozer, schoonmaakwerkzaamheden* 

HRS Laadschop**, bulldozer met berijder 
SMIT Laadschop**, bulldozer met berijder 

 
* hieronder worden verstaan schoonmaakwerkzaamheden aan kades, banden, machines en combibanden. 
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** tot 30 ton 
 

Voor de tussenperiode vanaf nu tot het moment waarop de erkenningsregeling voor de 
bulksector tot stand is gekomen spreken partijen af dat de hiervoor genoemde organisaties voor 
de genoemde werkzaamheden personeel mogen leveren. 
 
Het ingehuurde personeel kan worden ingezet op de gehele terminal en in samenwerking met 
de eigen medewerkers. Bij de gezamenlijke inzet genieten eigen medewerkers met kwalificaties 
de voorkeur bij de inzet op de (beste) machines.  
Tijdens de tussenperiode zullen partijen de ervaringen maandelijks evalueren. 

 
Wanneer op 1 januari 2004 nog geen erkenningsregeling voor de bulksector tot stand is 
gekomen zullen partijen overleg plegen over hoe verder te handelen. 
 
Naast de inhuur van personeel kan er sprake zijn van uitbesteding van werkzaamheden zoals 
het verrijden van partijen. Daarvoor geldt het bestendig beleid en zijn de inhuurafspraken niet 
van toepassing. 

 
c. Beloning en tarieven 

De beloning van de inhuur is gebaseerd op de werkzaamheden waarvoor wordt ingeleend en 
de inloopschalen van de CAO: 
- minimum salaris 70% loongroep 1 
- maximum salaris 100% loongroep 5  

 
Hierover wordt een toeslag betaald voor het uitzendbedrijf. In deze toeslag zitten de kosten 
voor sociale premies, overhead en een winstopslag. Concurrentie tussen inhuurbedrijven moet 
plaatsvinden op het gebied van kwaliteit, flexibiliteit en financieel op de toeslag. 

 
d. Aantallen per spil 

Per spil zullen maximaal 7 inhuurkrachten ingezet worden. 
 

e. Kwaliteit, veiligheid en opleidingen 
Medewerkers van de inhuurbedrijven hebben als basis meestal een praktijk opleiding 
(uitgezonderd vrachtwagenchauffeurs deze hebben groot rijbewijs). 

 
Voor deze mensen gaan we de volgende opleiding starten: 
- introduktie algemeen: 
- historie EMO; 
- Huidige situatie EMO; 
- Veiligheid algemeen; 
- Milieu algemeen; 
- Indien tremmer werkzaamheden ook specifieke instructie; 
- Indien laadschoprijder ook specifieke instructie. 

 
Beoordeling van deze mensen door EMO-instructeurs. Bij goed gevolg EMO-certificaat voor 
algemene opleiding, tremmer en/of laadschoprijder. 
 
Toekomstig doel (afspraken in de bulk): 
- Introduktie blijft inclusief specifieke instructies; 
- VCA certificaat; 
- Operator droge bulk voor persoonlijk inhuur laadschoprijder/tremmers; 
- Certificaat laadschoprijder voor laadschoprijders. 

 
f. Registratie 

In afwachting van een definitieve systeem worden er lijsten gemaakt van alle inzetbare 
medewerkers van genoemde inhuurbedrijven met daarop naam en inzetbaarheid en krijgt 
inhuurpersoneel een pasje.  

 
g. Evaluatie 

Partijen zullen regelmatig de voortgang van de afspraken evaluaren. Maandelijks wordt er een 
rapportage gemaakt van de inhuur (welke activiteiten, aantal ingeleende medewerkers, aantal 
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uren, bijzonderheden) en elke drie maaanden is er een evaluatiebijeenkomst waarin de 
rapportages worden besproken. Aan het overleg nemen uit elke ploeg een ledinggevende en 
een medewerker deel. 

 
h. Arbeidsvoorwaardelijke afspraken inhuurbedrijven 

FNV zal met de inhuurbedrijven contact opnemen om te komen tot een intentieverklaring (voor 
de korte termijn) en arbeidsvoorwaardelijke afspraken (voor de lange termijn) voor 1 oktober 
2003.   

 
 
4. Pensioenen 
 

Partijen hebben met betrekking tot de pensioenregeling de navolgende afspraken gemaakt: 
 

a. Onderzoek 
Er zal een paritaire werkgroep bestaande uit 3 leden van werkgeverszijde en 3 leden van 
werknemerszijde ingesteld worden met de volgende opdrachten: 
 
In het eerste half jaar 2003 zal een onderzoek verricht worden naar de pensioenuitkomst 
gebaseerd op het salaris van 01/04/2000 en 1/1/2003 (13 keer schemamaandsalaris) en 
uitgaand van het gegarandeerde 4% rendement. De uitkomsten zullen getoetst worden aan de 
ambitieniveau’s zoals afgesproken in de CAO en de gemiddelde salarisstijging tussen de 
genoemde data. 
Op basis van het onderzoek zal het personeel in het tweede half jaar 2003 uitgebreid worden 
voorgelicht over de resultaten, de voor en nadelen van het beschikbaar premiesysteem en het 
middelloonsysteem.  

 
Op basis van de uitkomsten van het onderzoek en de resultaten van de voorlichtingscampagne 
zullen partijen bepalen of een overstap naar een middelloonregeling gewenst is.   

 
b. Optas 

Optas zal gevraagd worden de PPO aan te passen zodanig dat de werkelijke opgebouwd 
rechten, de garandeerde 4% opbouw en de oorspronkelijke PVH rechten op de PPO’s 
zichtbaar zijn. 
 

 
5. Poortwachter 
 

De wet verbetering poortwachter maakt werkgever en werknemer nadrukkelijker verantwoordelijk 
voor de reïntegratie van de werknemer binnen en zonodig buiten de onderneming. Het gaat hierbij 
om situaties waarbij de reïntegratie in de oude functie niet mogelijk is en er gezocht moet worden 
naar een andere passende functie. In de CAO zal het volgende worden opgenomen: 
 
Indien na afloop van de eerste 52 weken ziekte de WAO-uitkering niet of later ingaat doordat 
werkgever en werknemer in onderling overleg besluiten de aanvraag voor een WAO-uitkering uit te 
stellen of doordat de UWV werkgever een sanctie heeft opgelegd, dan zal de aanvulling op de 
verplichte loondoorbetaling tot 100%, worden gecontinueerd. De totale periode van 
loondoorbetaling tot 100% van het maandinkomen zal maximaal 104 weken bedragen.  

 
Indien in het kader van de reïntegratie van de arbeidsongeschikte werknemer een aanbod tot 
passend werk wordt gedaan, dan zal de werkgever in eerste instantie trachten een aanbod tot 
intern passend werk te doen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met opleiding, ervaring 
en vaardigheden van de werknemer.  
 
Wanneer intern geen geschikte functie voor werknemer beschikbaar is, de functie niet geschikt 
gemaakt kan worden door aanpassing van de werkomgeving en/of prestatienormen en werknemer 
niet geschikt gemaakt kan worden (door scholing) voor de functie zal werknemer extern 
gereïntegreerd worden.  
 
Werknemer wordt bij een externe reïntegratie begeleid door een reïntegratiebedrijf. De eerste zes 
maanden van een reïntegratie bij een andere werkgever kunnen worden vormgegeven als een 
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proefplaatsing op detacheringbasis. Werknemer wordt maximaal tweemaal een reïntegratietraject 
aangeboden. 

 
Bij reïntegratie in een lager beloonde functie bij een andere werkgever, ontvangt werknemer 
gerekend vanaf de eerste dag ziekmelding over maximaal 104 weken een aanvulling tot het oude 
salaris (inclusief vaste toeslagen). 
 
Werkgever zal een aanbod tot passende arbeid zowel naar een interne als externe functie 
schriftelijk (laten) doen. Het aanbod vermeldt tevens het wettelijk recht van de werknemer een 
second opinion aan te vragen bij de UWV. De werknemer dient deze second opinion binnen 10 
dagen aan te vragen.  
 
Indien werknemer een aanbod tot passend werk heeft geweigerd en de UWV komt aansluitend tot 
het oordeel dat de functie op onterechte gronden is geweigerd dan stopt de loondoorbetaling 
onmiddellijk tenzij werknemer de aangeboden arbeid alsnog direct aanvaardt. Partijen gaan er 
vanuit dat UWV binnen zes weken na het indieningverzoek van de second opinion tot een oordeel 
moet zijn gekomen. Wanneer dit niet het geval is zullen partijen overleggen over de voortzetting 
van de  loondoorbetaling en de daaraan verbonden voorwaarden.  
 
Werkgever zorgt voor voorlichting aan werknemer over de rechten en plichten voortvloeiend uit de 
Wet Verbetering Poortwachter. Onder meer voorlichting over moment van ziekmelding, plan van 
aanpak, reïntegratieverslag, de eigen verantwoordelijkheid bij verwerven van een andere 
passende functie,  de aanvraag WAO-uitkering en aanvraag persoonsgebonden budget. 
Daarnaast specifieke informatie tijdens ziekte over verplichtingen. 

 
Werkgever zal de ondernemingsraad periodiek informeren over de voortgang van de interne en 
externe reïntegratietrajecten. 
 
Werkgever zal in overleg met de Ondernemingsraad (instemmingsrecht) één of meer reïntegratie 
bedrijven selecteren waarmee kan worden samengewerkt in het kader van het reïntegratieproces 
van werknemers. De reïntegratiediensten kunnen ook worden geleverd door de Arbo-dienst van de 
werkgever. Bij de keuze van het reïntegratiebedrijf zal onder meer aandacht worden besteed aan 
zaken als privacyreglement, maatwerk per werknemer en andere kwaliteitseisen. 

 
 
6. Arbeid en zorg 
 

Het calamiteiten en zorgverlof zal als volgt in de CAO bij kort verzuim opgenomen worden: 
 

“Werknemer kan een beroep doen op calamiteitenverlof wanneer werknemer zijn arbeid niet kan 
verrichten wegens zeer persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld de eerste opvang van een 
plotseling ziek kind). Werkgever bepaalt  
of het verlof wordt toegekend en voor welke korte naar billijkheid te berekenen tijd. 
 
Werknemer kan per jaar maximaal 10 dagen (naar rato van het deeltijd) zorgverlof opnemen om 
de zorg op zich te nemen voor de partner of andere zieke thuiswonende gezinsleden wanneer de 
zorg niet op een andere wijze georganiseerd kan worden. Loondoorbetaling vindt plaats op basis 
van 70% van  het dagloon van werknemer.” 

 
7. Ouderenbeleid 
 

Partijen constateren dat er binnen EMO al veel gedaan wordt aan ouderenbeleid, zij het dat dit 
individueel gericht is en daardoor minder zichtbaar. Er zal een werkgroep wordt ingesteld waaraan 
ook de ondernemingsraad deelneemt welke de bestaande activiteiten inventariseert en mogelijke 
aanvullende activiteiten. Rapportage eind 2003.  

 
8. Technische dienst 
 

a. Uitgangspunten 
Zijn gelijk aan de uitgangspunten zoals verwoord bij de erkenningsregeling. 
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Het beleid van EMO is er op gericht de continuiteit van de onderneming te waarborgen. Daarbij 
is het van belang dat de onderneming beter kan gaan inspelen op de fluctuaties in de markt en 
ontwikkelingen als automatisering en vergrijzing. De natuurlijke uitstroom (pensionering) zal 
gebruikt worden om tot een kleinere basisorgansatie te komen. 
 
De variatie in de toekomstige aanvoerpatronen (werkpatronen) wil EMO 
behandelen met een basisorgansatie (= kernbezetting = huidige medewerkers met beperkte 
herbezetting van de natuurlijke uitstroom), aangevuld met inhuur van derden op het moment dat 
er meer werk komt dan wij standaard aankunnen. Dus alle basiswerkzaamheden zelf kunnen 
uitvoeren en alleen inhuur bij extra werkzaamheden. 

 
b. Kernbezettingsdiscussie technische dienst 

We constateren met u dat het opgestarte proces om te komen van span of control naar span of 
support geen eenvoudig proces is. Het betekent onder andere dat het proces om te komen tot 
besluitvorming anders verloopt dan in  het verleden het geval was en anders dan medewerkers 
gewend zijn.  
Dit betekent onvermijdelijk dat we, in het geval van de technische dienst, op korte termijn niet 
de concrete antwoorden hebben op de vragen van de medewerkers. We hebben wel de 
overtuiging dat we door deze aanpak tot een gedegen en afgewogen besluitvorming kunnen 
komen waarin alle betrokkenen een inbreng kunnen hebben. 
We onderkennen dat dit ongewild tot onduidelijkheid kan leiden bij de medewerkers en zullen 
dit in voorlichtingen, werkoverleg enz. zoveel mogelijk onder de aadacht brengen. 

 
c. Projectleiderschap 

Wij zullen een inschrijvingsronde doen waarbij TD medewerkers kunnen aangeven of zij 
belangstelling hebben voor deze extra werkzaamheden. Hierop kan een opleiding/training 
volgen individueel gericht op de behoefte. Voor deze ronde zal er een korte functiebeschrijving 
worden opgesteld. 
Doel is zo veel mogelijk medewerkers voor deze werkzaamheden te krijgen. 
De vergoeding voor dit werk wordt gebaseerd op het salaris van meewerkend voorman en 
wordt per ingezette dag toegekend als toeslag. 

 
 
9. Periodiek overleg 
 

Partijen hebben afgesproken gedurende de looptijd van de CAO twee keer per jaar periodiek 
overleg te hebben. 
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BIJLAGE X PROTOCOL 1-4-2004  tot 1-1-2008 
 
Het onderhandelingstraject is in november 2005 begonnen en het zijn intensieve onderhandelingsronden 
geweest, met veel ingewikkelde materie. De onderhandelingen zijn uiterst zorgvuldig geschied en het 
overleg is uitputtend geweest.  
Tijdens het laatste overleg van 23 februari 2006 (5e onderhandelingsronde) is geprobeerd om tot een 
goed onderhandelingsakkoord te komen, dit is echter niet gelukt. Daarna zijn er ledenvergaderingen 
gehouden en is er uiteindelijk een ultimatum gesteld. Onder druk van dit ultimatum is er een ultieme 
poging gedaan nader tot elkaar te komen.  
 
Dit is uiteindelijk gelukt en hierna volgen de afspraken. 
 
Looptijd 
Looptijd van de CAO van 1 april 2004 tot 1 januari 2008. 
 
Salarissen 
 
APC 
Automatische prijscompensatie blijft gehandhaafd zoals beschreven in huidige CAO. 
 
Initieel 
De basismaandsalarissen worden op 1 april 2005, 1 april 2006 en op 1 april 2007 met  
€ 35 verhoogd.  
 
Eenmalig 
Tijdens de looptijd van deze CAO worden 2 eenmalige uitkeringen uitgekeerd, bij afsluiten van dit 
akkoord € 1900 euro en per 21 september 2007 € 2.000 euro. Bij vervroegde uitreding pro-rata uitkeren. 
 
 
 
 
 
 
Pensioenen 
 
Pensioenreglement Optas A 
Met ingang van 1 januari 2006 wordt de huidige regeling omgezet naar de 100% premiestaffel inclusief 
1,225% verzekerd nabestaandenpensioen en vaste werknemersbijdrage van 6%. 
 
Pensioenreglement Optas B 
De pensioenregeling ligt (gezamenlijk voor de gehele sector) ter goedkeuring bij de belastingdienst. 
Bonden en EMO streven er naar de regeling ongewijzigd te laten voortbestaan.  
 
De pensioenuitkomsten willen we periodiek toetsen aan het, in de CAO vernoemde,  ambitieniveau 
waarbij het verschil tussen peiljaar en het moment van daadwerkelijke uittreding wordt meegenomen als 
onderdeel van de pensioenregeling. Uitgangspunt hierbij is dat partijen in overleg treden over eventuele 
benodigde extra premie en om kostenconsequenties ervan te bestrijden waarbij de kosten voor 
werknemers tot een minimum moeten worden beperkt. 
 
Pensioenreglement Optas C 
Ongewijzigd laten voortbestaan. 
 
ANW hiaat 
Voor medewerkers van EMO de Pensioenregelingen Optas A en B zal de ANW-hiaatverzekering worden 
verhoogd van € 10.000,= naar € 13.000,= per jaar. De extra kosten zijn voor de werkgever. 
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Ziektebeleid 
 
loondoorbetaling tweede ziektejaar 
Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid in het 1e jaar 100% en voor het 2e jaar 70%. Indien de 
werknemer de bereidheid toont om te reïntegreren zal er nog eens 30% aanvulling betaald worden 
waardoor er ook voor het 2e jaar 100% bereikt wordt. 
 
verzuimbeleid  
De werkgever zal zijn beleid blijven richten op het voorkomen van arbeidsongeschiktheid. Tevens zal de 
werkgever maximale inspanningen verrichten om zoveel mogelijk werknemers die arbeidsongeschikt zijn 
te herplaatsen binnen het bedrijf.  
De bestaande commissie (herplaatsing werknemers) tussen management en ondernemingsraad zal op 
verzoek van de betreffende werknemer uitgebreid worden met een vakbondsvertegenwoordiger. 
 
WGA hiaat verzekering 
Er zal een collectieve verplichte WGA-verzekering afgesloten worden. Deze verzekering zal 70% van het 
SV-loon afdekken. De premie is voor rekening van werknemer. 
 
 
WGA excedentverzekering 
Hierboven zal er een collectieve vrijwillige verzekering aangeboden worden voor het loon boven SV-loon. 
De premie is voor rekening van werknemer. 
 
IVA excedentverzekering 
De excedentverzekering bij arbeidsongeschiktheid voor werknemers die  meer dan 80% afgekeurd zijn,  
zal in de CAO opgenomen worden. Premie blijft voor rekening van de werkgever. 
 
zorgverzekering 
Bijdrage ZKV zoals beschreven in artikel A20 komt te vervallen en wordt vervangen door wettelijke 
bijdrage regeling voor werkgevers. 
 
Inhuurregeling 
Tijdens de onderhandelingen is veelvuldig gesproken over inhuurregeling. Uiteindelijk is afgesproken dat 
BAB wordt betrokken bij de inhuurproblemen als die ontstaan. In goed overleg worden er dan 
oplossingen gezocht. 
 
Havenpasjesregeling: 
De havenwerkers hechten veel waarde aan een registratiesysteem voor havenwerkers conform ILO 
Verdrag 137. Als eerste stap om weer tot een registratiesysteem in de haven te komen zal iedere 
werknemer € 100,= betaalbaar stellen. Financiering wordt gehaald uit de uitkering van mei 2006. 
Hierdoor zal er geen € 2000,= uitgekeerd worden maar € 1900,=. De bijdrage per werknemer van € 
100,= zal afgedragen worden door de werkgever op verzoek van de vakbonden. 
 
Vervanging 
De vervangingstoeslag van 5% van het schemamaandsalaris van de functie die vervangen wordt. Dit 
wordt per dienst betaald (artikel B17). 
 
Resterend 
De werkmethoden in de haven veranderen. Ook in de bulksector. Om de werkprocessen aan 
werknemerskant binnen de scope van de wereldhavens goed te kunnen blijven volgen is het van groot 
belang dat havenwerkers van over de gehele wereld werkervaringen met elkaar kunnen delen. Daarom 
hebben wij voorgesteld dat de werkgever € 25,= per werknemer per jaar beschikbaar stelt voor een 
bedrijfsgebonden budget waar de vakbonden over kunnen beschikken voor aanwending voor 
bovenstaand doel.  
De werkgever zal in de maand mei 2006 een overzicht verstrekken omtrent het volume van dit budget. 
Ieder jaar in de maand januari zal voor het lopende kalenderjaar het budget aangepast worden inclusief 
de indexering. 
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Werknemers in dienst na 1-1-2002 zullen versneld (voor 1-7-06) doorstromen naar loongroep 5 en 
daarvoor benodigde laadschopcursussen krijgen. 
 
Deze afspraken zullen via tekstcommissie in de CAO worden opgenomen. 
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BIJLAGE XI PROTOCOL 1-1-2008  tot 1-1-2009 
 
Looptijd 
 
De CAO is afgesloten van 1-1-2008 tot en met 31-12-2008 
 
Inkomen 
 
Indexering: de APC wordt doorgezet conform bestaande CAO afspraken. 
 
Initiele verhoging (80 euro in 2008):  

i. 1-1-08 45 euro in basis maandsalaris 
ii. 1-7-08 35 euro in basis maandsalaris 

 
Éénmalige uitkering:  

i. 1-01-08    800 euro bruto (bijzondere resultaat van 2007) 
ii. 1-09-08 1.800 euro bruto 
iii. 1-12-08    200 euro bruto 

 
Medewerkers die in 2008 met de STIVU gaan ontvangen 1.800 euro eenmalige uitkering (van 1-09-08) 
bij vertrek. Voor nieuwe medewerkers worden de éénmalige uitkeringen van 1.800 en 200  euro pro rata 
(werkzame tijd in 2008) uitgekeerd. 
 
Werkgroep functie beschrijvingen. 
 
Er volgt een onderzoek naar de haalbaarheid van de invoering van een 
functiewegingssysteem/werkdruk. Hiervoor wordt een paritaire commissie samengesteld met externe 
ondersteuning. Bij dit onderzoek zullen de functies bandenoperator, Operator C, ETD monteur, 
projectleiders en de nog niet in CAO beschreven functie BOA worden meegenomen. 
Eind 2008 zal de commissie een niet bindend advies uitbrengen aan de onderhandelings-partijen hoe 
hiermee verder om te gaan. 
 
Mentortoeslag 
 
Partijen zijn ten aanzien van de vergoeding voor mentoren van stuwadoorsopleidingen het volgende 
overeengekomen: 
 

• Mentoren ontvangen jaarlijks een bedrag voor het opleiden van medewerkers, vervangende 
mentoren op basis van daginzet.  

• In het bedrag zit een vergoeding voor daadwerkelijke opleidingsdagen en voor benodigde 
nazorg, voor zover en zoveel die nodig is in een jaar. 

• De vergoeding wordt in december toegekend en pro rato berekend. Betaling basis € 425 in 
januari, in juli tussenbetaling en afrekening in december. Dat wil zeggen dat in 4 staffels wordt 
verrekend: 

o 0-50 dagen,  €    425,00 
o 51-100 dagen  €    850,00 
o 101-150 dagen  € 1.275,00 
o 151-200+ dagen € 1.700,00 

• Het mentorschap betreft opleiding van eigen medewerker. Indien de mentor verantwoordelijk is 
voor opleiding van stagiairs en/of derden (BBL trajecten STC en Revit) dan wordt voor de 
betaling de zelfde staffel toegepast (nazorg ligt bij school en inhuurbedrijven). 

• Opleidingsdagen, inclusief nazorgdagen worden geregistreerd in de urenverantwoordingstool. 
Tevens worden de procedures/registraties uit het KAM systeem gevolgd. 

• Mentoren worden na gebleken geschiktheid door de werkgever schriftelijk aangesteld. Daartoe 
worden alle mentoren eerst getest (ook de zittende mentoren).  

• Een duidelijke functiebeschrijving van mentor wordt opgesteld. 



Collectieve Arbeidsovereenkomst Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO) B.V. operationeel,  
looptijd 1 januari 2008 tot  1 januari 2009 
 

 

  

67

• Het aantal mentoren zal door werkgever jaarlijks worden vastgesteld en daar waar nodig zullen 
machines en leerlingen worden geclusterd. Dat wil zeggen dat 1 mentor mogelijk kan opleiden 
voor meerdere machines en dat 1 mentor mogelijk leerlingen uit meerdere spillen kan opleiden.  

• Mentoren worden daar waar nodig geschoold middels een training ‘train de trainer’ of anderszins. 
• De mentoren zullen functioneel begeleid worden door een aan te stellen ‘coördinator mentoren’. 
• Jaarlijks zal de werkgever: 

o Een planning maken van het aantal op te leiden medewerkers (in mandagen). 
o Evalueren hoe het opleidingsproces en het vergoedingssyteeem verloopt. 

 
 
Inhuur  
 
Onderstaande aanvulling op de bestaande erkenningsregeling is afgesproken tot einde van deze CAO. 
Indien de nieuwe CAO met ingangsdatum 1-1-09 nog niet op 1-1-09 is afgerond zal overleg plaatsvinden 
over onderstaande afspraken. 
 
Binnenboord. 
Voor het werken binnenboord wordt nu gebruik gemaakt van twee stuks Cat 325. De bediening van deze 
machines kan door de vier erkende derden worden uitgevoerd. Zij dienen daarvoor over benodigde 
competenties te beschikken. Deze opleidingen gaan niet ten koste van eigen opleidingstrajecten. 
Daarnaast kan EMO bij calamiteiten en pieksituaties extra capaciteit (machine) bij een erkende derde 
inhuren. Basis blijft dat EMO zelf beschikt over twee Cat 325 of vergelijkbare types. 
Inhuur van deze machines betreft binnenboordwerk en geen werk op het terrein. Voor deze 
werkzaamheden zal toeslag worden betaald aan inhuurmedewerkers (€ 12 per dienst). 
 
Schoonmaken machines. 
 
Voor het schoonmaken van machines kan EMO onder voorwaarden gebruik maken van de diensten van 
derden (fa. Storm en Bakker Milieu). EMO zal dezelfde voorwaarden stellen aan deze inhuurbedrijven als 
aan de andere erkende derden. 
De voorwaarden voor inzet zijn: 

• Tewerkstellingsvolgorde: 
1. Eigen mensen 
2. Erkende derden 
3. Overwerkers 
4. Storm en/of Bakker Milieu (na afstemming Spilleiding en vakbondsvertegenwoordiger) 

• Storm en Bakker Milieu vallen onder een door FNV/CNV erkende CAO. Er zullen tussen EMO en 
de twee inhuurbedrijven afspraken gemaakt worden over basis uurloon. 

• Inzichtelijkheid verschaffen in het correct volgen van de tewerkstellingsvolgorde via 
intranetapplicatie. 

 
Vertrouwen. 
 
Partijen constateren dat het inhuuronderwerp een zeer beladen onderwerp is.  Partijen zijn het er over 
eens dat wederzijds vertrouwen voor EMO en haar medewerkers van belang is. Goed overleg en 
communicatie is een voorwaarde om te komen tot een vertrouwensbasis. Om dit te bevorderen zal de 
vakbond per spil een vertegenwoordiger aanstellen. 
 
 
Vakbondsvertegenwoordiger 
 
Gezien de veranderingen nu en de komende jaren zijn partijen van mening dat goede communicatie 
noodzakelijk is. Hiervoor is er een rol weggelegd voor vakbondsvertegenwoordigers per ploeg. Deze 
zullen in overleg worden aangesteld en geschoold. Waarbij de rol van deze vertegenwoordiger er één zal 
zijn van communicator/bemiddelaar/aanspreekpunt bij veranderingen in werkzaamheden waarbij CAO 
zaken een rol spelen. Vakbonden zullen deze vertegenwoordigers onder andere op de volgende punten 
scholen: communicatie, conflicthantering en assertiviteit. Vakbonden en EMO zullen in deze kosten 
bijdragen. 


