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 Eindbod 

CAO Havenbedrijf Rotterdam N.V. 2008 - 2009 

      9 januari 2008 

1. Inleiding 

Op 9 januari 2008 heeft het Havenbedrijf aan de vakbonden AbvaKabo FNV, CNV Publieke Zaak en OV-HbR  
een integraal eindbod gedaan inzake de arbeidsvoorwaarden voor de periode 1 januari 2008 tot en met 31 
december 2009. 

Alle financiële middelen die het Havenbedrijf ter beschikking heeft voor extra arbeidsvoorwaarden komen tot 
uitdrukking in dit akkoord. De gemaakte afspraken gaan per 1 januari 2008 in, tenzij anders is aangegeven. 

Onderstaande afspraken  worden vertaald naar wijzigingen voor de tekst van de CAO. Na instemming van 
partijen over deze tekst gaan alle wijzigingen in met terugwerkende kracht vanaf de datum waarop de specifieke 
afspraak is ingegaan.  

2. Vernieuwing lijst Buiten-CAO functies 

Naar aanleiding van de nieuwe organisatiestructuur binnen het Havenbedrijf per 1 januari 2008, is het 
noodzakelijk om de lijst met functies te vernieuwen die zijn aangewezen als Buiten-CAO. Partijen hebben 
afspraken gemaakt over de aanpassing van deze lijst naar de nieuwe functiebenamingen. Op dit moment zijn 21 
functies binnen het Havenbedrijf aangewezen die tot de categorie Buiten-CAO behoren.  
Een toekomstig voorstel voor aanpassing van deze lijst  zal tussentijds ter beoordeling worden voorgelegd aan de 
vakorganisaties. 

3. Loonparagraaf 

Salarisontwikkeling 
De salarissen worden per 1 januari 2008 en per 1 januari 2009 verhoogd met 3,0 %. Voor 2008 geldt een bodem 
van € 75, - bruto per maand. De salarisschaalstructuur wordt aan deze bodem structureel aangepast.  

Eindejaarsuitkering 
De eindejaarsuitkering wordt in 2008 structureel met 1,0% verhoogd tot 5,2% plus een verhoging van de 
Rotterdamse uitkering naar € 220, -. In 2009 wordt de eindejaarsuitkering wederom structureel met 0,5% tot 5,7% 
verhoogd. De Rotterdamse uitkering stijgt naar € 240, -. De verhogingen worden ingezet om op termijn te komen 
tot een volledige 13

e
 maand.  

4. Loondoorbetaling bij ziekte 

De minimum loondoorbetalingverplichting bij ziekte (70%) is geregeld in de Wet terugdringing ziekteverzuim. In 
beginsel mag de totale ziektegelduitkering aan de werknemer over de twee ziektejaren samen niet meer dan 
170% van het laatst verdiende loon bedragen. 

Partijen hebben besloten om aanvullende afspraken voor het Havenbedrijf te maken en de regeling te 
verbeteren. Deze wijzigingen gaan in per 1 januari 2008 en zijn vanaf die datum van toepassing op de 
werknemers die vanaf 1 januari 2008 ziek zijn. De aanvullende afspraken zijn vanaf 1 januari 2008 
eveneens van toepassing voor de medewerker waarbij de ziekte voor 2008 is ontstaan, met dien verstande 
dat de regeling wordt toegepast voor de op dat moment geldende periode en wordt geen terugwerkende 
kracht toegepast. 
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Gedurende de eerste 12 maanden van de ziekte wordt 100% van het loon uitbetaald. In de 13
e
 tot en met de 

18
e
 maand wordt 90% van het loon uitbetaald. In de 19

e
 tot en met de 24

e
 maand wordt 80% van het loon 

uitbetaald.  

Partijen zijn tevens overeengekomen om de extra financiële stimulans (re-integratiebonus) van 5% 
vanaf 1 januari 2008 volledig te laten vervallen. Deze gold voor de zieke werknemer die 
werkzaamheden verricht in het kader van zijn reïntegratie voor tenminste 35% van zijn arbeidsduur.  

5. 40-urige werkwerk 

De CAO regelt dat een werknemer werkzaam in een functie vanaf fsk 11 met een aanstelling 36 uur per 
week, de werkgever kan verzoeken om zijn arbeidsduur uit te breiden naar 40 uur per week. In de huidige 
regeling is de werkgever verplicht om een individuele aanvraag vooraf ter instemming voor te leggen aan de 
OR. 

Partijen hebben afgesproken om deze instemmingsprocedure te laten vervallen. Per 1 januari 2008 kan de 
werkgever een werknemer verzoeken de arbeidsduur voor bepaalde of onbepaalde duur uit te breiden naar 
maximaal 40 uur per week. De regeling staat open voor medewerkers die werkzaam zijn in een functie die 
gewaardeerd is vanaf fsk 11 of hoger.  

Art 12 lid 4 gaat luiden als volgt: 
“ De werknemer die is ingedeeld in salarisgroep 11 en hoger kan, naast de in lid 3 genoemde 
arbeidstijdmodellen, ter beoordeling van de werkgever, in aanmerking komen voor een arbeidstijdmodel met 
een gemiddelde werkweek van (maximaal) 40 uur, te realiseren via een werkweek van 5 dagen à (maximaal) 
8 uur, tenzij zwaarwegende belangen zich hiertegen verzetten. Dit model kan voor een bepaalde of 
onbepaalde duur worden overeengekomen, mits de werknemer hiermee heeft ingestemd. Als peildatum 
wordt 1 januari van enig jaar gehanteerd. Het salaris per maand bedraagt bij 40 uur per week 1,1111 maal 
het voor de werknemer van toepassing zijnde salaris conform de tabel uit bijlage A. Hierbij bestaat de 
mogelijkheid om extra verlofuren te kopen (tot maximaal 104 uren per jaar) tegen 0,575% van het 
basissalaris per maand (bij 40 uur per week) per verlofuur”. 

6. Zorgverzekering 

Vanaf 1 januari 2008 is een aantal wettelijke wijzigingen in de zorgverzekeringswet doorgevoerd. Zo komt 
de no-claimkorting te vervallen en er wordt een verplichte eigen bijdrage ingevoerd.  

De zorgverzekering voorziet in een basisverzekering voor ziektekosten voor elke burger. Het Havenbedrijf 
heeft het collectief contract met Stichting IZA Ziektekostenverzekering (SIZ) voor het jaar 2008 verlengd.  

De zorgverzekering bestaat uit de volgende onderdelen: 

6.1 Collectief arrangement 
Partijen zijn overeengekomen dat het Havenbedrijf voor zijn werknemers en postactieven een collectief 
arrangement sluit vanaf 1 januari 2008 voor een periode van 1 jaar.  

De inhoud van dit collectieve arrangement bevat in ieder geval de volgende elementen: 

a. Korting op de basisverzekering en aanvullende verzekering
Werknemers, postactieven (AOW-, FPU en FLO-gerechtigden) en hun gezinsleden ontvangen in 2008 
een korting van 9% op de premie van de basisverzekering en een korting van 10% op de premie van 
een SIZ aanvullende verzekering.  

b. Werkgeversbijdrage op de aanvullende verzekering
 Werknemers, hun niet-werkende partner en postactieven ontvangen een werkgeversbijdrage van 50%  
 op de SIZ Aanvullende Verzekering Plus, mits:  

• deze aanvullende verzekering evenals de basisverzekering wordt aangegaan conform het 
collectief contract en  

• de basisverzekering een eigen risico kent van maximaal € 150, - per persoon op jaarbasis.  
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Bovenstaande afspraken tussen sociale partners laten onverlet dat elke werknemer en zijn eventuele 
medeverzekerde gezinsleden die tot 1 januari 2008 SIZ verzekerd zijn, vanaf 1 januari 2008 de keus 
kunnen maken zich te verzekeren bij een andere zorgverzekeraar. 

In de CAO zal steeds neutraal gesproken worden over het “collectief contract” zonder nadere 
aanduiding dat dit thans door SIZ wordt aangeboden.  

6.2 Hardheidsclausule 
De afspraak is gemaakt dat het Havenbedrijf in schrijnende gevallen afwijkend kan beslissen.  

6.3 1%-regeling 
Er is overeengekomen dat de 1%-regeling blijft bestaan. Deze 1%-regeling is uitsluitend van toepassing op 
de werknemer van het HbR en geldt alleen als de werknemer via het collectief contract HbR een 
basisverzekering heeft met een eigen risico van maximaal € 150, - en via het collectief contract een 
Aanvullende Verzekering Plus is aangegaan. 

7. Verkorting wachttijd Persoonlijke Prestatie Toelage (PPT) 

De PPT kent op dit moment verschillende wachttijden voor mogelijke eerste toekenning van de toelage. Partijen 
zijn overeengekomen om de wachttijd van 6 jaar te verkorten naar 3 jaar. Deze verkorting zal fasegewijs worden 
ingevoerd. De andere mogelijke wachttijden worden in stand gehouden, waaronder de wachttijd van 1 jaar voor 
medewerkers van 55 jaar en ouder.  

Ook is overeengekomen om het maximale percentage van medewerkers dat in het genot is van de toelage 
volledig te laten vervallen.  

Voor de invoering van de verkorting van de wachttijd wordt het volgende schema gehanteerd: 

8. Regeling Wacht- en waakdiensten 

In de bestaande Regeling Wacht- en waakdiensten wordt de hoogte van de vergoeding afgeleid van het 
maximum van salarisklasse 5. De belasting als gevolg van wacht- en waakdiensten wordt als aanzienlijk ervaren 
en partijen hebben de behoefte om dit instrument te verbeteren.  

Door partijen is het volgende overeengekomen: 

• vanaf 1 januari 2008 wordt de vergoeding verbeterd en wordt de hoogte van de vergoeding een afgeleide 
van salarisklasse 7 (pn 11) in plaats van salarisklasse 5 (pn 11). De hoogte van de vergoeding is niet 
afhankelijk van de functionele salarisklasse van de functie waarop de medewerker is geplaatst. 

• Tijdens de looptijd van deze CAO wordt de marktconformiteit van bovengenoemde regeling onderzocht 
waarbij getoetst wordt op de volgende twee punten: 
- de wijze van berekening en  
- de hoogte van de vergoeding. 

9. Levensfasebewust Personeelsbeleid 

Partijen vinden de invoering van het Beleidskader Levensfasebewust Personeelsbeleid, dat gericht is op duurbare 
en optimale inzet van werknemers, van groot belang. Overeengekomen is om zowel in 2008 als in 2009 
regelingen uit bovengenoemd beleidskader in te voeren. Gedurende deze CAO-periode zal het Havenbedrijf twee 
aanvullende regelingen uit het beleidskader nader gaan uitwerken en implementeren. 

Partijen zijn overeengekomen dat de volgende regelingen door het Havenbedrijf worden uitgewerkt en ingevoerd: 

•  Belastbaarheidsonderzoek: 
 Het instellen van een belastbaarheidsonderzoek voor de (oudere) werknemer in een risicofunctie. 

 Bijvoorbeeld bij adembeschermingsdragers, volcontinue medewerkers en fysiek zware 

2008 Wachttijd van 6 naar 5 jaar 

2009 Wachttijd van 5 naar 4 jaar 

2010 Wachttijd van 4 naar 3 jaar 
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 (management ) functies. Deze regeling moet vervroegde uitval helpen voorkomen. 

•  Regeling Sociale & SMI werkplekken: 
  Regeling gericht op het scheppen van randvoorwaarden voor medewerkers van het HbR die 
  door diverse omstandigheden voor korte of langere tijd geheel dan wel gedeeltelijk hun 
  eigenlijke functie (niet) kunnen uitoefenen. 

10. Levensloop en onderzoek FLO/FPU 

10.1 Levensloopregeling 
Het Havenbedrijf kent sinds 2006 de Levensloopregeling en draagt hieraan bij door de toekenning van een 
werkgeversbijdrage van 1,5%. Door de medewerkers binnen de organisatie wordt van deze regeling nog in 
bescheiden mate gebruik gemaakt. Op grond van landelijke politieke ontwikkelingen ervaren veel medewerkers 
de regeling nog als te onzeker. 

Partijen zijn overeengekomen dat in de komende CAO-periode een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden 
om de Bedrijfsregeling Levensloop aantrekkelijker te maken voor zowel de werknemer als de werkgever. Er zal 
nadrukkelijk naar alternatieven worden gezocht om deelname te bevorderen.  

10.2 Onderzoek FLO/FPU 
Naast de invoering van de wettelijke levensloopregeling sinds 2006 bestaat de FPU vanaf 1 januari 2006 niet 
meer. Op 5 juli 2005 hebben sociale partners in de Pensioenkamer een zogenoemd Hoofdlijnenakkoord bereikt. 
Op grond van dit akkoord is de FPU-regeling vervallen. Daarvoor in de plaats bouwen deelnemers meer 
ouderdomspensioen op dat vanaf 60 jaar kan worden opgenomen.  

In het Hoofdlijnenakkoord is overgangsrecht overeengekomen voor werknemers die zijn geboren vóór 1950. Deze 
groep kan nog gebruik maken van een algemene FPU-achtige regeling van het ABP. Voorwaarde hierbij is dat ze 
op 1 april 1997 ABP-deelnemer waren en dat sindsdien zijn gebleven.  

Door het vervallen van de FPU per 1 januari 2006 als gevolg van het Hoofdlijnenakkoord wordt echter ook de 
FLO-regeling beïnvloed, die binnen het Havenbedrijf wordt gehanteerd voor VTS-functies. De basis van de FLO 
regeling werd namelijk gevormd door de FPU regeling.  

Door partijen is overeengekomen dat in het eerste kwartaal 2008 een onderzoek wordt ingesteld naar de FLO-
regeling om te komen met een voorstel voor de oplossing van deze problematiek. Het voorstel zal in de loop van 
deze CAO-periode ter beoordeling worden voorgelegd aan de vakorganisaties. Op dit punt kunnen door partijen 
tussentijds nieuwe afspraken worden gemaakt die direct in werking treden. 

11. Koop- en Behoudtoelage 

Het Havenbedrijf kent verschillende instrumenten om in de hoogte van beloning rekening te houden met de 
arbeidsmarktpositie van een medewerker. Een belangrijk instrument is de Koop- en Behoudtoelage (KBT). 

In een krapper wordende arbeidsmarkt hebben partijen de behoefte om dit instrument voor meer 
functietypologieën open te stellen dan op dit moment het geval is.  

Partijen zijn overeengekomen om de toekenning van het instrument KBT mogelijk te maken voor alle functies 
binnen het Havenbedrijf, die formeel zijn vastgesteld door de directie. De Stafdirecteur Human Resources 
beoordeelt de toekenning, op basis van zijn discretionaire bevoegdheid. 

De andere voorwaarden blijven ongewijzigd. De toelage wordt voor de duur van maximaal 3 jaar toegekend. Een 
jaarlijkse toetsing brengt in kaart of de (arbeidsmarkt)positie van de medewerker voorzetting van de toelage nog 
rechtvaardigt. 

12. Slotafspraken 

12.1 Aanpassing hoogte reiskostenvergoeding 
De reiskostenvergoeding woon-werkverkeer en dienstreizen (onbelaste deel) wordt verhoogd van € 0,10 naar € 
0,12 per kilometer voor medewerkers die standplaats WPC bezitten. 
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12.2 Fiscaal vriendelijke fiets 
Partijen zien de mogelijkheden van de fiscaal vriendelijke fiets als een goede aanvulling op de secundaire 
arbeidsvoorwaarden en tevens als een stimulans om aan de gezondheid te werken op een milieuvriendelijke 
wijze.  

In de huidige bedrijfsregeling is de bepaling opgenomen dat het kopen van een fiscaal vriendelijke fiets mogelijk 
is, mits dit plaatsvindt onder inlevering van de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer voor een periode van 3 
jaar. Door deze koppeling werd de regeling voor veel medewerkers niet langer interessant.  

Overeengekomen is om in de komende periode de huidige bedrijfsregeling op dit aspect aan te passen en de 
nieuwe regeling binnen het Havenbedrijf te herintroduceren in samenwerking met een externe partij, zoals 
Nationale Fiets Projecten,.  

12.3 Tekstuele wijzigingen 
De bestaande CAO-tekst zal op een aantal punten worden gecorrigeerd. Het betreft tekstuele aanpassingen die 
geen materieel effect hebben voor de medewerker. Huidige aanpassingen weerspiegelen de bestaande praktijk.  

• In art 18 lid 1 wordt salaris vervangen door schaalbedrag; 

• In Regeling F cafetariasysteem wordt loon vervangen door salaris in lid 2 (verkoop) en lid 4 (aankoop). 

• In Bijlage B wordt VMBO vervangen door (V)MBO.  

12.4 Onderzoek flexibiliteit DHMR 
In de komende CAO-periode zal binnen de Divisie Havenmeester worden onderzocht welke wensen en 
mogelijkheden er bestaan om op een meer flexibele wijze om te gaan met arbeidsduur en inroostering. 

Overeengekomen is dat een eventueel toekomstig voorstel om de benodigde flexibilisering in arbeidsduur en 
inroostering mogelijk te maken, tussentijds ter beoordeling kan worden voorgelegd aan de vakorganisaties voor 
aanpassing van de CAO.  

Aldus overeengekomen en getekend te Rotterdam  
D.d. -- januari 2008  

Namens het Havenbedrijf Rotterdam N.V.  

_____________________ 
H.N.J. Smits 
President-directeur 

Namens de vakbonden 

ABVAKABO FNV  CNV Publieke Zaak  OV-HbR 

_____________________ _____________________ ____________________ 

A. Martins   K. Hoeksma   J. Veeren 


