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Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten  
 
De ondergetekenden, te weten:  
 
1.  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Rotterdam Port Services b.v., verder 

RPS, gevestigd te Rotterdam, als partij ter ene zijde,  
 
2.  a.  FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht, 
  
2. b. CNV BedrijvenBond, gevestigd te Utrecht,  
        ieder als partij ter andere zijde,  
 
allen bevoegdelijk vertegenwoordigd door de ondertekenaars verklaren op 25 februari 2009 de 
navolgende collectieve arbeidsovereenkomst te hebben afgesloten. 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 1 Definities In deze CAO wordt verstaan onder:  
 
a.   uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst, waarbij de ene partij als werknemer door 

de andere partij als werkgever in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf 
van die werkgever ter beschikking wordt gesteld van een derde om krachtens een door 
deze aan die werkgever verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding 
van de derde;  

 
b.   uitzendonderneming: de rechtspersoon RPS die uitzendkrachten ter beschikking stelt van 

(uitzendt naar) opdrachtgevers, zijnde de werkgever als bedoeld onder a., in de zin van 
titel 7.10 BW;  

 
c.   uitzendkracht: de natuurlijke persoon die met de uitzendonderneming een 

uitzendovereenkomst aangaat, zijnde de werknemer als bedoeld onder a., in de zin van 
titel 7.10 BW;  

 
d.   uitzendarbeid: de arbeid, bedoeld onder a.;  
 
e   opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en uitzendonderneming, die er toe 

strekt dat aan de opdrachtgever een uitzendkracht ter beschikking wordt gesteld;  
 
f.  terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van de uitzendkracht bij de opdrachtgever;  
 
g.  opdrachtgever: de derde, bedoeld onder a.;  
 
h.  inlener: zie opdrachtgever;  
 
i.  aspirant-uitzendkracht: de natuurlijke persoon die door de uitzendonderneming is 

ingeschreven als mogelijk beschikbaar voor uitzendarbeid;  
 



j.  inschrijving: de pre-contractuele fase die vooraf kan gaan aan de uitzendovereenkomst, 
waarbij de uitzendkracht aan de uitzendonderneming te kennen geeft mogelijk 
beschikbaar te zijn voor uitzendarbeid en de uitzendonderneming aan de 
aspirantuitzendkracht te kennen geeft deze aan te merken als mogelijke kandidaat voor 
terbeschikkingstelling in de toekomst;  

 
k.  vakverenigingen: de vakorganisaties, die als partijen ter andere zijde in de aanhef van 

deze overeenkomst zijn genoemd;  
 
l.  uitzendbeding: de bepaling in de uitzendovereenkomst waarbij wordt bedongen dat de 

uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de 
uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever op verzoek van de 
opdrachtgever ten einde komt (zie artikel 7:691 lid 2 BW). Indien onderhavig beding in de 
uitzendovereenkomst wordt opgenomen, kan de uitzendkracht de overeenkomst 
onverwijld opzeggen;  

 
m.  feitelijk loon: het met inachtneming van deze CAO toegekende, naar tijdsruimte 

vastgestelde actuele brutoloonbedrag, exclusief vakantiebijslag, toeslagen, vergoedingen, 
overuren, compensatie-uren etc.;  

 
n.   week: de week begint op maandag om 0.00 uur en eindigt op zondag om 24.00 uur;  
 
o.  verblijfsduur: de gehele periode die een uitzendkracht bij een inlener werkt, aanvangende 

op de eerste dag van de werkzaamheden bij de desbetreffende inlener, onafhankelijk van 
de aard van de werkzaamheden en van de opdracht;  

 
p.   gewerkte week: elke week waarin daadwerkelijk uitzendarbeid is verricht;  
 
 
r.   inlenersbeloning: de beloning overeenkomstig de tabel die als bijlage aan deze CAO is 

gehecht.  
 
 
Artikel 2 Werkingssfeer  
 
1.  Deze CAO is van toepassing op alle uitzendovereenkomsten tussen uitzendkrachten en RPS. 
 
Artikel 3 Gelijkberechtiging  
 
1. De Uitzendonderneming wijst, uitgaande van het grondwettelijk beginsel dat allen die zich in 

Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk behandeld worden, discriminatie op grond van 
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of 
homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte of leeftijd af. 

  
2. Bij de werving en selectie van, alsmede bij het aangaan van een uitzendovereenkomst met de 

uitzendkracht, laat de uitzend-onderneming zich enerzijds alleen leiden door redelijkerwijze te 
stellen functionele eisen, anderzijds houdt zij rekening met de belangen van de betrokken 
arbeidskrachten.  

 
3. Het is, met inachtneming van hetgeen in of bij de Wet bescherming persoonsgegevens is bepaald 

en voor zover andere wettelijke regelingen dit toelaten c.q. daartoe verplichten, de 



uitzendonderneming toegestaan om bij inschrijving van de aspirant-uitzendkracht de in het eerste 
lid van dit artikel genoemde gegevens te registreren.  

 
Artikel 4 Verplichtingen van RPS 
 
1. RPS zal  op geen andere voorwaarden arbeid doen verrichten of arbeidsovereenkomsten, 

uitzendovereenkomsten daaronder begrepen aangaan dan die zijn overeengekomen in deze CAO 
en de daarbij behorende bijlagen. Individuele arbeids- en uitzendovereenkomsten zullen 
schriftelijk worden aangegaan.  
De werkgever zal, met inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake (Wet op de Medische 
Keuringen – 1998), alleen in het geval de aard van de functie bijzondere eisen aan de medische 
geschiktheid van de werknemers stelt, werknemers in dienst nemen, die van tevoren medisch zijn 
goedgekeurd door een arts, verbonden aan een bedrijfsgezondheidsdienst. 

 
Artikel 5 Verplichtingen van de werknemers 
 
 De werknemersorganisaties verbinden zich tegenover de werkgever dat hun leden bij R.P.S. voor 

het verrichten van arbeid aan de werkgever geen andere voorwaarden zullen stellen dan de in de 
bijlagen opgenomen en gewaarmerkt loon en functie tabellen (bijlage III).      

 
 
 
 
Artikel 6 Inschrijving  
 
1.  Inschrijving van een natuurlijke persoon als aspirant-uitzendkracht geschiedt door de 

uitzendonderneming. Voorzover de aspirant-uitzendkracht geen oud werknemer van de SHB-
Bedrijven is wordt deze slechts ingeschreven indien na overleg met de vakverenigingen blijkt dat 
door deze inschrijving geen verdringing van oud-SHB werknemers plaatsvindt.  

 
2. Door inschrijving geeft de aspirant-uitzendkracht aan de uitzendonderneming te kennen mogelijk 

beschikbaar te zijn voor uitzendarbeid, en geeft de uitzendonderneming aan de aspirant-
uitzendkracht te kennen deze aan te merken als mogelijke kandidaat voor terbeschikkingstelling 
in de toekomst.  

 
3.  De inschrijving verplicht de uitzendonderneming niet uitzendarbeid aan te bieden. De inschrijving 

verplicht de aspirant-uitzendkracht niet een aanbod tot uitzendarbeid te aanvaarden.  
 
4.  Bij inschrijving verstrekt de werkzoekende inlichtingen omtrent zijn arbeidsverleden.  
 
5.  Bij de beëindiging van de uitzendovereenkomst blijft de inschrijving bij de uitzendonderneming 

gehandhaafd, tenzij de (aspirant-)uitzendkracht de inschrijving zelf beëindigt.  
 
6. De ingeschreven aspirant uitzendkracht is verplicht dagelijks aan de uitzendonderneming te 

melden of hij beschikbaar is voor arbeid, en zo ja voor welke diensten, dag, avond, nacht of 
weekeinde. Voor ingeschrevenen die nog een WW-uitkering hebben geldt deze 
beschikbaarstelling altijd als gedaan onder voorbehoud van hun verplichtingen krachtens de WW.  

 
7. De ingeschreven aspirant uitzendkracht die zich gedurende 13 achtereenvolgende weken niet 

beschikbaar stelt voor arbeid wordt door de uitzendonderneming uitgeschreven, tenzij hij hiervoor 
bijzondere redenen zoals arbeidsongeschiktheid aannemelijk kan maken.  

 



Artikel 7 Voorwaarden van uitzending  
 
1. Vóór de ondertekening van de uitzendovereenkomst overhandigt de uitzendonderneming aan de 

uitzendkracht een exemplaar van deze CAO. 
     
2. Bij de uitzendovereenkomst maken de uitzendonderneming en de uitzendkracht schriftelijke 

afspraken over functie,en salariëring, met inachtneming van de relevante bepalingen 
 van deze CAO. 
 
3. Afwijking van deze CAO is slechts toegestaan voor zover dit geschiedt ten gunste van de 

uitzendkracht en mits de afwijking bij de uitzendovereenkomst tussen uitzendonderneming en 
uitzendkracht schriftelijk is overeengekomen.  

 
 
Artikel 8 Melding arbeidsverleden bij aanbod  
 
1. Ieder aanbod van de uitzendonderneming aan de uitzendkracht tot het verrichten van 

uitzendarbeid geschiedt onder het voorbehoud als in lid 3 omschreven.  
 
2. Wanneer de uitzendonderneming daarom verzoekt, is de aspirant-uitzendkracht, alvorens de 

aangeboden uitzendarbeid te aanvaarden, verplicht om aan de uitzendonderneming inlichtingen 
omtrent het arbeidsverleden te verstrekken.  

 
3. Indien op grond van de inlichtingen als bedoeld onder lid 2 van dit artikel, de uitzendonderneming 

als opvolgend werkgever zou kunnen worden beschouwd, is de uitzendonderneming gerechtigd 
vóór de aanvang van de uitzendarbeid het aanbod daartoe in te trekken. 

  
4. Het bepaalde in de artikelen 7:668a lid 2 en 7:691 lid 5 BW (opvolgende werkgevers) vindt geen 

toepassing op de uitzendonderneming die de toepasselijkheid daarvan niet heeft kunnen voorzien 
als gevolg van het bewust of anderszins verwijtbaar door de uitzendkracht verstrekken van 
onjuiste of onvolledige inlichtingen omtrent zijn arbeidsverleden.  

 
Artikel 9 Aanvang en aard van de uitzendovereenkomst  
 
1.  Aanvang van de uitzendovereenkomst  
 

Tenzij in de uitzendovereenkomst anders is overeengekomen, wordt de uitzendovereenkomst 
geacht te zijn aangegaan op het tijdstip, waarop de uitzendkracht de overeengekomen 
werkzaamheden daadwerkelijk aanvangt.  

 
2.  Aard van de uitzendovereenkomst  
 

Een uitzendovereenkomst kan in drie vormen worden aangegaan:  
 

a. de uitzendovereenkomst ‘met uitzendbeding’; Een uitzendovereenkomst met uitzendbeding kan 
worden aangegaan voor de duur van de terbeschikkingstelling, waarbij wordt bedongen dat de 
uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de 
uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever op verzoek van de 
opdrachtgever ten einde komt (zie artikel 7:691 lid 2 BW). Indien in de uitzendovereenkomst het 
uitzendbeding wordt overeengekomen, kan de uitzendkracht de overeenkomst onverwijld 
opzeggen.  

 



b. de uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd; Een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd kan 
worden aangegaan voor een bepaalde periode en/of bepaalbare periode en/of een bepaald 
project, en eindigt van rechtswege, zonder dat enige opzegging nodig is, na afloop van de 
overeengekomen of bepaalbare periode of het bepaalde project tenzij in artikel 8 anders is 
bepaald.  

 
c. de uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd.  

 
Artikel 10 Uitzendfasen 
  
1.  Fase A  
 
a. De uitzendkracht is werkzaam in fase A zolang deze nog niet in meer dan 104 weken voor 

dezelfde uitzendonderneming heeft gewerkt.  
 
b. Fase A duurt 104 gewerkte weken. De uitzendkracht is niet werkzaam in fase B (zie hierna lid 2 

van dit artikel) zolang nog niet in meer dan 104 weken is gewerkt voor dezelfde 
uitzendonderneming.  

 
c. In fase A is de uitzendkracht steeds werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst met 

uitzendbeding, tenzij uitdrukkelijk een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd is 
overeengekomen.  

 
d. De 104 weken in fase A worden doorgeteld (alleen de gewerkte weken tellen mee), zolang er 

geen onderbreking is van 26 weken of meer tussen twee uitzendovereenkomsten. Als er wel 
sprake is van een onderbreking van 26 weken of meer dan begint de telling opnieuw. 

 
Artikel 11 Uitsluiting loondoorbetalingsverplichting  
 
1. De uitzendonderneming is aan de uitzendkracht werkzaam in fase A alleen het loon verschuldigd 

over de periode(n), dat de uitzendkracht metterdaad uitzendarbeid heeft verricht, tenzij bij 
uitzendovereenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  

 
Artikel 12 Beëindiging van de uitzendovereenkomst met uitzendbeding  
 
1.  In geval van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding is het de uitzendkracht te allen tijde 

toegestaan de uitzendovereenkomst tussentijds onverwijld op te zeggen. De uitzendkracht is 
verplicht om zijn voornemen tot tussentijdse beëindiging uiter-lijk een werkdag voorafgaand aan 
de beëindiging aan de uitzendonderneming te melden, opdat de uitzendonderneming voor 
vervanging bij de opdrachtgever kan zorgdragen.  

 
2.  In geval van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding zal de uitzendonderneming de 

uitzendkracht tijdig mededeling doen van het op handen zijnde einde van de 
uitzendovereenkomst, zodat de uitzendkracht zich daarop kan instellen, met inachtneming van de 
volgende aanzegtermijn:  

 
Duur terbeschikkingstelling in gewerkte weken Aanzegtermijn in kalenderdagen  
0 tot 12 weken 0 dag 
2 tot 26 weken 5 dagen 
26 tot 52 weken 10 dagen 
52 tot en met 104 weken 14 dagen 

 



3. Indien de uitzendonderneming de in lid 2 vermelde aanzegtermijn niet of niet geheel in acht 
neemt, is zij verplicht tot het betalen van een vergoeding aan de uitzendkracht die gelijk is aan het 
feitelijk loon dat de uitzendkracht gedurende de niet in acht genomen aanzegtermijn zou hebben 
verdiend. Van deze verplichting wordt de uitzendonderneming ontslagen indien en voor zover zij 
gedurende de niet in achtgenomen aanzegtermijn aan de uitzendkracht passende arbeid (als 
bepaald in artikel 13) aanbiedt. Van deze verplichting wordt de uitzendonderneming eveneens 
ontslagen indien en voor zover de uitzendkracht de aangeboden passende arbeid niet accepteert. 

  
4. In afwijking van het gestelde in lid 2 is inachtneming van een aanzegtermijn niet vereist bij ziekte 

of ongeval van de werknemer. In geval van ziekte of ongeval wordt de uitzendovereenkomst met 
uitzendbeding, direct na de melding als bedoeld in artikel 32 lid 1 van deze CAO, geacht met 
onmiddellijke ingang geëindigd te zijn op verzoek van de opdrachtgever.  

 
5. Tenzij de (aspirant-)uitzendkracht de inschrijving bij de uitzendonderneming beëindigt, herleeft 

door de beëindiging van de uitzendovereenkomst op een van de in de voorafgaande leden van dit 
artikel genoemde wijzen de situatie zoals bedoeld in artikel 6  leden 2, 3 en 4 van deze CAO.  

 
 
Artikel 13  Proeftijden  
 
1. In de uitzendovereenkomsten zullen geen proeftijden worden opgenomen. 
 
Artikel 14  Wegvallen uitzendarbeid 
 
1.  Tot het moment waarom bijlage II in werking treedt  zullen slechts uitzendovereenkomsten met 

een uitzendbeding kunnen worden gesloten. 
 
Artikel 15 Opvolgend werkgeverschap 
 
1. Onder opvolgend werkgeverschap dient te worden verstaan de situatie waarbij de uitzendkracht 

achtereenvolgens in dienst is geweest bij verschillende werkgevers die redelijkerwijze geacht 
moeten worden ten aanzien van de verrichte arbeid elkanders opvolger te zijn. Indien en voor 
zover er sprake is van opvolgend werkgeverschap loopt de telling als bedoeld in artikel 8 
onverminderd door, met dien verstande dat de in artikel 8 lid 1 sub e bedoelde termijn in dat geval 
wordt verlengd met de duur van het dienstverband bij de vorige werkgever verminderd met 104 
gewerkte weken.  

 
2.  Van opvolgend werkgeverschap als bedoeld in lid 1 van dit artikel is in ieder geval geen sprake 

indien de onderbreking tussen de twee arbeids- en/of uitzendovereenkomsten één dag of meer 
heeft geduurd.  

 
3. Partijen wijken hier af van het bepaalde in artikel 7:691 BW omdat zij beogen alle uitzendkrachten 

bij de uitzendonderneming een gelijke start in fase A te geven.  
 
Artikel 16  Opgave van opgebouwde rechten  
 
1. Op verzoek van de uitzendkracht die de uitzendarbeid beëindigt en zijn inschrijving als aspirant-

uitzendkracht laat doorhalen, verstrekt de uitzendonderneming een opgave van de door de 
uitzendkracht in het kader van deze CAO bij de uitzendonderneming opgebouwde rechten in het 
fasensysteem. 

 
Artikel 17 Verhouding uitzendkracht/opdrachtgever/uitzendonderneming  



 
1. Uitzendkracht en uitzendonderneming zijn gehouden zich ten opzichte van elkaar te gedragen als 

goed werknemer en goed werkgever.  
 
2. De uitzendkracht is jegens de uitzendonderneming verplicht de overeengekomen arbeid onder 

toezicht en leiding van de opdrachtgever te verrichten en zich te houden aan redelijke 
voorschriften van uitzendonderneming en opdrachtgever omtrent het verrichten van de arbeid. 
Indien de werknemer in redelijkheid tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is de 
werkgever gerechtigd tot het treffen van sancties als bedoeld in artikel 17.  

 
3. De uitzendonderneming is jegens de uitzendkracht verplicht ten opzichte van de opdrachtgever te 

bedingen, dat deze zich bij de uitoefening van het toezicht en de leiding over de uitzendkracht 
alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk zal gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze 
als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.  

 
4. De uitzendonderneming is verplicht om de uitzendkracht voor aanvang van de werkzaamheden bij 

de opdrachtgever te informeren over vereiste (beroeps)kwalificaties voor de aan te vangen 
werkzaamheden, en mogelijk aanwezige veiligheidsrisico’s en hoe daarmee om te gaan.  

 
Artikel 18 Gedragsregels en sancties  
 
1.  De uitzendkracht dient zich onder meer te houden aan goedgekeurde officiële regelingen en 

gedragsregels van zowel de inlener als van de uitzendonderneming, alsmede aan het 
huishoudelijke reglement van RPS.  

 
2.  De uitzendonderneming zal het niet (volledig) nakomen van voornoemde regelingen door de 

uitzendkracht tegengaan en waar mogelijk proberen te voorkomen.  
 
3.  Bij ongewenst gedrag, onregelmatigheden of overtreding van gedragsregels, procedures of 

instructies door de uitzendkracht zijn, in overeenstemming met de aard en omstandigheden van 
de overtreding, de volgende sancties, al dan niet gecombineerd mogelijk:  

 berisping;  
 schorsing, eventueel zonder behoud van loon;  
 ontslag (zo nodig op staande voet).  
 

4.  Stopzetting van de loondoorbetaling zal in ieder geval mogelijk zijn indien de uitzendkracht naar 
objectieve maatstaven in redelijkheid tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en dit 
leidt tot beëindiging van de opdracht.  

 
Artikel 19 Tijdverantwoording 
 
1. Bij de aanvang van iedere terbeschikkingstelling, en/of van iedere afzonderlijke 

uitzendovereenkomst en vervolgens zolang deze voortduurt, wordt aan de uitzendkracht wekelijks 
een tijdverantwoordingsformulier (werkbriefje) verstrekt.  

 
2.          Op dit formulier zal aan het einde van iedere week door de uitzendkracht worden ingevuld het 

aantal normale, toeslag- en/of overwerkuren, dat door hem in die week is gewerkt en ter 
akkoordbevinding en ondertekening aan de opdrachtgever worden overlegd. Na die 
ondertekening wordt dit formulier onverwijld bij de uitzendonderneming ingeleverd.   

 
3. Indien de opdrachtgever aan de uitzendonderneming de tijdverantwoording (automatisch) 

verstrekt, draagt de uitzendonderneming er zorg voor dat de uitzendkracht deze 



tijdverantwoording ter inzage zal krijgen en een afschrift kan ontvangen. Bij een geschil over de 
tijdverantwoording heeft de uitzendonderneming de bewijslast omtrent het aantal door de 
uitzendkracht gewerkte uren.  

 
Artikel 20  Arbeids- en rusttijden  
 
1. De arbeids- en rusttijden van de uitzendkrachten zullen gelijk zijn aan de bij de opdrachtgever 

gebruikelijke arbeids- en rusttijden, met dien verstande dat voor uitzendkrachten een afwijkend 
arbeidspatroon overeengekomen kan worden, dit met inachtneming van hetgeen bepaald is in lid 
2 van dit artikel.  

 
2. De arbeidsduur per dag/week/periode van de uitzendkracht zal de voor de inlenende 

onderneming op grond van de wet en/of CAO geldende uiterste grenzen niet overschrijden. 
Evenmin zullen de rusttijden voor de uitzendkracht korter zijn dan de bij de opdrachtgever op 
grond van de wet en/of CAO geldende rusttijden. 

 
  
 
 
 
 
Artikel 21 Functie-indeling en inschaling in bijbehorende tabel  
 
 
Eenmalig is de datum indiensttreding bij SHB bepalend voor indeling in de loonschaal van voor of na 
1/10/2000 (bijlage III). Daarnaast zal het aantal ervaringsjaren de schaal indeling bepalen.   

  
Artikel 22 Beloning  
 
1.  Beloning geschiedt volgens de als bijlage III aangehechte loonschalen. 
 
2.  De in deze schalen genoemde bruto maandsalarissen, worden herleid naar een bruto uurloon. 
3. Beloning vindt plaats op basis van het aantal daadwerkelijk gewerkte uren 
 
4. Indien van toepassing wordt het uurloon verhoogd met een toeslag voor avond, nacht of 

weekeinddienst. 
       
5. Loonbetaling vindt per week plaats 
 
6. Partijen keuren bij voorbaat goed, dat bijzondere loon- en arbeidsvoorwaarden, die 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 23 Loonafrekening  
 
1. De uitzendonderneming is verplicht bij elke voldoening van het in geld vastgestelde loon de 

uitzendkracht een schriftelijke opgave te verstrekken van het loonbedrag, van de bedragen 
waaruit dit is samengesteld, van de bedragen die op het loonbedrag zijn ingehouden, alsmede 
van het bedrag van het bruto-uurloon, het aantal gewerkte uren en de over het uurloon verstrekte 



toeslagen gespecificeerd per toeslagsoort (zowel in percentages als in euro’s) en uren. Indien de 
uitzendkracht daarmee instemt zal de afrekening, in plaats van per reguliere post, per 
elektronische post verstrekt kunnen worden. 

 
2. De opgave bevat daarnaast een overzicht van de, in de periode waarover de opgave wordt 

verstrekt, opgebouwde reserveringen alsmede het totaal van de opgebouwde reserveringen en 
het tijdstip waarop deze bedragen automatisch aan de uitzendkracht worden voldaan. De opgave 
vermeldt voorts de naam van de werkgever en de werknemer Tevens vermeldt de opgave de 
inschaling(en) in de CAO en het betaalde loon en het voor de werknemer in dat tijdvak geldende 
wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag. Indien andere inhoudingen op het loon 
worden gedaan dan vanwege belastingen en premies, dan zal dit alleen geschieden in overleg 
met de uitzendkracht en vermeld worden op de loonstrook. Op de loonstrook staat tevens een 
overzicht van de gebruikte afkortingen.  

 
Artikel 24 Reserveringen  
 

1. Zolang bijlage II nog niet in werking is getreden en alle uitzendovereenkomsten fase A contracten 
zijn is RPS gerechtigd reveringen te maken en in te houden voor andere beloningscomponenten 
dan het bruto uurloon. Deze zullen worden vermeld op de loonspecificatie. Na de inwerkingtreding 
van bijlage II geldt deze mogelijkheid slechts voor fase A contracten.  
 

Artikel 25 Vakantiedagen  
 
1. De uitzendkracht verwerft bij elke volledig gewerkte werkmaand recht op zestien uur vakantie, of 

een evenredig deel daarvan, indien niet een volledige werkmaand is gewerkt. De vakantie wordt 
opgenomen in de vorm van vakantiedagen. 

  
2. De uitzendonderneming kan een vakantiereglement opstellen.  
 
3. De uitzendonderneming is ter uitvoering van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, verplicht de 

uitzendkracht wiens aanspraak op vakantie daartoe toereikend is, desgevraagd jaarlijks op 
zodanige wijze vakantie te verlenen, dat de uitzendkracht gedurende drie opeenvolgende weken 
of gedurende driemaal een week geen arbeid hoeft te verrichten.  

 
4. De uitzendonderneming is verplicht de overige vakantiedagen te verlenen, naar gelang de 

aanspraak van de uitzendkracht op een zodanige dag toereikend is, dit behoudens voor zover het 
onder lid 2 van dit artikel bedoelde vakantiereglement anders bepaalt. 

  
5 Ter opbouw van het in lid 1 van dit artikel bedoelde recht ontvangt de uitzendkracht een 

aanvulling voor vakantiedagen, uitgedrukt in een percentage van zijn feitelijk loon.  
 
6. De in lid 5 bedoelde aanvulling wordt niet iedere week bij de wekelijkse uitbetaling uitgekeerd, 

maar gereserveerd. Wanneer de uitzendkracht met inachtneming van het bepaalde in dit artikel 
vakantie opneemt en de uitzendovereenkomst blijft voortduren, komt de aanvulling alsdan in de 
plaats van het feitelijk loon, als ware op die dagen het normale of gemiddelde aantal uren 
gewerkt, voor zover de opgebouwde aanvulling toereikend is.  

 
Artikel 26  Vakantiebijslag  
 
1. De uitzendkracht heeft recht op vakantiebijslag die 8,3 procent bedraagt van het feitelijk loon. 

Voor de berekening van de vakantiebijslag wordt uitgegaan van het aantal feitelijk gewerkte uren.   
 



2. Indien de uitzendkracht een aaneengesloten vakantie geniet van ten minste vijf werkdagen, wordt 
hem, indien daarvoor door de uitzendkracht bij de uitzendonderneming een verzoek wordt 
ingediend, voor de aanvang daarvan een zodanig bedrag aan vakantiebijslag uitbetaald, als 
waarop hij op dat tijdstip aanspraak heeft verworven.  

 
 
 
Artikel 27 Algemeen erkende feestdagen  
 
1. Onder algemeen erkende feestdagen in de zin van deze CAO en de daarbij behorende tabellen 

wordt voor zover deze niet vallen op zaterdag en/of zondag verstaan:  
 

Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, beide kerstdagen, 
Koninginnedag of daarvoor in de plaats tredende dag, en Bevrijdingsdag voor zover daarover in 
enig jaar algemeen vrij wordt gegeven.  

 
 
Artikel 28 Betaalbaarstelling reserveringen  
 
1. Gelet op de mogelijkheid van het bestaan van vele korte uitzendovereenkomsten is RPS 

gerechtigd de betaalbaarstelling van de reserveringen voor vakantiedagen en vakantiegeld nader 
vast te stellen. RPS is gehouden hierbij rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen 
van de uitzendkracht, mede die belangen welke voortvloeien uit de verrekeningsregels voor 
inkomsten uit arbeid in de WW.  

 
Artikel 29  Ziekte en ongeval  
 
1.  De uitzendkracht is verplicht op de eerste verzuimdag van de ziekte of het ongeval daarvan 

melding te doen onder opgave van het juiste verpleegadres aan RPS en niet aan de 
opdrachtgever en wel zo vroeg mogelijk, in ieder geval voor 10.00 uur ‘s morgens. Daarnaast is 
de uitzendkracht zolang hij nog een WW-uitkering heeft tevens verplicht zich ziek te melden bij de 
uitvoeringsinstantie.  

 
 
Artikel 30 Kostenvergoeding  
 

De reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer (€ 0,19 per km; voor zo ver fiscaal toegestaan) 
)zal nooit meer dan     € 22,80 per dag bedragen. Over de eerste 30 km (15km heen en 15 km 
terug) wordt geen vergoeding betaald. Bij verhuizingen waardoor de reisafstand wordt vergroot 
vindt geen verhoging van de vergoeding plaats.   

 
Artikel 31 Winstdeling  
 

De uitzendonderneming kent een winstdeling neergelegd in bijlage IV Uitzendkrachten die in enig 
kalenderjaar meer dan 8 uur voor de uitzendonderneming hebben gewerkt. Winstdeling vindt 
plaats op basis van het aantal gewerkte dagen.  

 
 
Artikel 32 Pensioenregeling  
 

1. Voor uitzendkrachten die ten minste 21 jaar of ouder zijn (te rekenen vanaf de eerste van de 
maand waarin hun 21ste verjaardag valt), geldt een pensioen regeling bij Optas op basis van 



beschikbare premie over het achteraf vast stellen daadwerkelijk verdiende loon met een 
eigenbijdrage van 6%. Premieafdracht vindt per maand achteraf plaats. De regeling wordt 
vastgesteld volgens het pensioenreglement. Vanwege het vooraf verzekeren van het 
nabestaande pensioen en WIA-hiaat zal vanuit kostenneutraliteit het fiscale percentage 
Van de staffel benedenwaards worden bijgesteld (bijv naar 70%). 

 
 
Artikel 33 Faciliteiten voor werknemersorganisaties  
 
1.  De werknemersorganisaties, partij bij deze CAO, zullen in de gelegenheid worden gesteld, mits 

de ondernemingsleiding daarvan tijdig is verwittigd gebruik te maken van publicatieborden in het 
bedrijf voor: het doen van mededelingen van zakelijke en informatieve aard ten aanzien van 
R.P.S.of de eigen bedrijfstak; het bekend maken van de namen van vertegenwoordigers of 
contactpersonen van de werknemersorganisatie(s); het aankondigen van vergaderingen van de 
werknemersorganisatie(s);  

 
het publiceren van beknopte verslagen van deze vergaderingen;  
de kandidaatstelling van leden van de ondernemingsraad.  

 
Een exemplaar van de te publiceren berichten en mededelingen zal tijdig ter kennis van de 
ondernemingsleiding worden gebracht, waarbij deze op basis van voor de betrokkenen gegronde 
redenen de publicatie van genoemde berichten en/of mededelingen op kan houden, tot nader 
overleg met de betrokkenen of de betrokken werkgever heeft kunnen plaatsvinden. 

  
2.  Gebruik te maken van vergaderruimte binnen de onderneming ten behoeve van veranderingen 

van het verenigingsorgaan, en in het algemeen ten behoeve van het onderhouden van contacten 
met de leden van de werknemersorganisaties in de onderneming, een en ander mits de 
ondernemingsleiding tijdig een verzoek tot beschikkingstelling van genoemde vergaderruimte 
bereikt. Het gebruik van de vergaderruimte geschiedt in beginsel buiten of aansluitend op de 
normale kantoortijden.  

 
3. De vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie is de in de onderneming werkzame 

persoon, die een bestuurlijke of vertegenwoordigende functie uitoefent binnen het kader van zijn 
vereniging, en die als zodanig door de betrokken werknemersorganisatie bij de 
ondernemingsleiding schriftelijk is aangemeld.  
Met inachtneming van de verplichtingen die voor de werknemer als voornoemd voortvloeien uit 
zijn arbeidsovereenkomst met de onderneming voor de betrokken werknemer gestelde taken en 
doeleinden, zal de ondernemingsleiding ervoor zorg dragen dat de vertegenwoordiger van een 
werknemersorganisatie - partij bij deze CAO - uit hoofde van zijn verenigingswerk in de 
onderneming niet in zijn rechten of positie als werknemer wordt geschaad.  
In geval van een - mede door de ondernemingsraad vastgestelde - schending van de onder 2. 
vermelde afspraak kan de betrokken werknemer het bestuur van de werknemersorganisatie 
hiervan verwittigen. 

 
4. Indien en voor zover deze CAO na 104 weken nog door zal lopen hebben zal de werkgever aan 

de vakverenigingen een bijdrage betalen van 0,3% van de bruto loonsom als bijdrage in de kosten 
van bedrijfsgebonden vakbondsactiviteiten, en wel vanaf dat moment. De vakverenigingen zullen 
zelf aangeven in welke verdeelsleutel deze bijdrage dient te worden voldaan. 
 

5. De werkgever zal voor een organisatieverlofdag een vergoeding van de betreffende 
werknemersorganisatie ontvangen, welke deze organisatie bekostigt uit de werkgeversbijfdrage 
van 0,3% hiervoor genoemd. De hoogte van de vergoedign bedraagt (niveau 2006) € 241,- per 



dag, vervolgens zal de hoogte van de vergoeding per kalenderjaar volgens de overeengekomen 
systematiek worden vastgesteld. 

Artikel 34 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. 
 
1.  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.  

 
2.  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. 

 
3.  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. 

 
4.  Het personeelsbeleid zal onder meer omvatten:  
 

a. het bevorderen van een zodanige interne communicatie, dat inzicht in het ondernemingsbeleid 
mogelijk is;  

 
b. het voeren van een verantwoord wervingsbeleid met ruimte voor introductie en instructie voor 

nieuwe werknemers;  
 

c. het ontwikkelen van een loopbaanplanning, welke in relatie tot de behoefte van het bedrijf 
rekening houdt met aanleg, capaciteit en ambities van het personeel;  

 
d. 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 en / of de 
Stichting Scheepvaart en Transport Onderwijs;  

 
e. een adequaat beleid ten aanzien van de gezondheid, veiligheid en het welzijn van de werknemers. 

Zo nodig zal overleg gevoerd worden met de Bedrijfsgezondheidsdienst.  
 

f. de leden b,c en d treden eerst na 104 weken in werking, of zo veel eerder als partijen nader 
overeenkomen. 

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

en vrouwen in het arbeidsproces te bevorderen. Dergelijke kansen dienen o.m. tot uitdrukking te 
komen bij het selectie-, wervings-, opleidings- en loopbaanbegeleidings-beleid van de werkgever. 
Periodiek zal tussen CAO-partijen de voortgang bij het scheppen van gelijke kansen worden 
besproken. De werknemer kan conform het ter zake 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.  

 



6.  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 vakorganisaties en OR respectievelijk 
personeelsvertegenwoordiging ter voorkoming van ongewenste intimiteiten binnen de 
arbeidsorganisatie.  
 
Werkgever zal zodra daartoe aanleiding is c.q. door een der CAO-partijen daartoe de wens te 
kennen wordt gegeven in overleg met de vakorganisaties en OR respectievelijk 
personeelsvertegenwoordiging een klachtenprocedure ontwikkelen.  
 
Uitgangspunten bij het vaststellen van een dergelijke klachtenprocedure zullen zijn: 
 

  - onafhankelijkheid van de beoordelaars van klachten;  
- betrokkenheid werkgever en werknemersorganisaties; 
- het zo mogelijk instellen van een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf. 
 

7.  Werkgever ziet het tot zijn taak om voor zover dat redelijkerwijs in zijn vermogen ligt, gelijke 
kansen voor gehandicapte en niet-gehandicapte werknemers voor wat betreft de deelname aan 
het arbeidsproces 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 ter zake van toepassing zijnde wetgeving. 
 
Per bedrijf zal in overleg met de vakorganisaties en OR respectievelijk 
personeelsvertegenwoordiging bovenstaande doelstelling nader gepreciseerd worden naar beleid 
en hieruit voortvloeiende maatregelen en overlegsituaties.  

 
8.  Iedere 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 onder respect van de eigen culturele achtergrond.  

 
 
Artikel 35 Veiligheid en milieu 
 
1. De werkgever zal erop toezien en bevorderen, dat ten behoeve van haar werknemers in die 

bedrijven waar tewerkstelling plaatsvindt, alle passende maatregelen worden getroffen, die nodig 
zijn ter uitvoering van de wettelijke voorschriften inzake veiligheid, gezondheid en milieu. 

 
.Hij zal de nodige informaties verstrekken en voorlichting geven aan direct belanghebbenden over 
de aard van de te behandelende goederen die mogelijkerwijs de veiligheid, gezondheid en het 
milieu in gevaar kunnen brengen. Hij zal erop toezien en bevorderen, dat het verplicht 
beschikbaar stellen en/of aanwezig zijn van benodigde beschermingsmiddelen wordt nageleefd bij 
de bedrijven, waar de werknemers zijn tewerkgesteld. Partijen zijn van mening dat de zorg voor 
het milieu de grootste aandacht verdient. Van de werknemers wordt daarom nadrukkelijk 
verwacht dat, indien zij feiten constateren die vermijdbare schade aan het milieu opleveren, zij 
daarover in overleg treden met de bedrijfsleiding en desgewenst met de bedrijfsmilieudienst.  



 
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. Indien de werknemer in gebreke blijft de 
vereiste beschermingsmiddelen te gebruiken, wordt hij geacht de bedongen arbeid niet te willen 
verrichten en wordt het salaris over de periode dat hij/zij in gebreke blijft niet uitbetaald. 

 
 
 Artikel 36 Fusies en reorganisaties 
 
Overeenkomstig het SER-besluit Fusiegedragsregels (2000) en de Wet op de Ondernemingsraden zullen: 
 
- bij voorgenomen ingrijpende reorganisatie, inkrimping of sluiting/opheffing van een onderneming, 

waarbij ontslag, vervroegde pensionering, dan wel overplaatsing van werknemers naar een plaats 
buiten het havengebied het gevolg is, zullen de ondernemingsraad en vakorganisaties tijdig worden 
ingelicht en in de gelegenheid worden gesteld advies uit te brengen;  

 
- in overleg met de vakorganisaties regelingen worden getroffen voor een eventuele afvloeiing, welke 

een sociale begeleiding van de betrokken werknemers garandeert;  
 
- de vakorganisaties onmiddellijk door de werkgever in kennis worden gesteld van een aanvraag van 

surseance van betaling of van een ingediend verzoek tot faillietverklaring.  
 
Artikel 37 Ziektekostenverzekering 
 
1.Aan de medewerkers wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een collectieve verzekering ter 

dekking van de kosten van de zorg (dit artikel is onder voorbehoud van 
evaluatie en overeenstemming na 104 weken). 

 
    
Artikel 38 Wijziging der overeenkomst tijdens contractperiode 
 
1. Ingeval van buitengewone veranderingen in de algemeen sociaal-economische verhoudingen in 

Nederland en/of wijziging in de loon- en prijspolitiek der regering, zijn zowel partijen ter ene zijde 
als partijen ter andere zijde gerechtigd tijdens de duur der overeenkomst wijzigingen der 
overeenkomst, die 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 een der partijen door middel van 
een aangetekende brief zijn ingediend, geen overeenstemming is bereikt, is de partij, die de 
voorstellen heeft ingediend, gerechtigd de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn 
van een maand op te zeggen. 

 
2. Onverminderd het voorgaande komen partijen voorts overeen dat, indien en voor zover 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 een en ander, met 
inachtneming van de alsdan geldende spelregels, te realiseren. 

 
Artikel 39 Reorganisatie van partijen 
 



1. 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. 

 
 
Artikel 40  Looptijd 
 
1. Deze CAO heeft een looptijd van 2 jaar van 25 februari 2009 tot en met 24 februari 2011 
 
2. Tegen het einde van deze termijn heeft elk der partijen het recht de CAO met een opzettermijn 

van 3 maanden op te zeggen en wel per aangetekende brief aan de andere partijen. 
 
3. Bij gebreke van een dergelijke opzegging zal de CAO stilzwijgend met een jaar worden verlengd. 
 
Artikel 41 Tussentijdse wijziging  
 
In geval zich een zodanige wijziging van algemeen sociaal en/of economische aard in Nederland voordoet 
dat partijen redelijkerwijze niet langer aan de bepalingen gebonden kunnen worden geacht, zal tijdens de 
duur van deze overeenkomst tussen partijen over de aan te brengen wijzigingen overleg worden 
gepleegd.  
 
 
Artikel 42 CAO-bepalingen  
 
De bepalingen van deze CAO zijn zogenaamde minimumbepalingen. 
 
Artikel 43 Minnelijke oplossingen van geschillen 
 
1. Voor de behandeling van geschillen deze CAO aangaande is een paritair scheidsgerecht 

ingericht. Het reglement van dit scheidsgerecht is bij partijen bij deze CAO bekend en door 
belanghebbenden op te vragen. 

 
 
Artikel 44 Hardheidsclausule 
 
Partijen spreken af dat als er bij de invoering cq uitvoering van deze CAO zich uitvoeringsproblemen 
voordoen en/of na bij implementatie vergeten onderwerpen partijen in overleg zullen treden om  
oplossing(en) te zoeken. 
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BIJLAGEN 



Bijlage I 
 
 
Vastlegging van bedoeling van partijen.  
 
 
Partijen wensen in verband met de juiste interpretatie van deze CAO de reden van de totstandkoming 
hiervan vast te leggen.  
 

-door het faillissement van de SHB-bedrijven in de Rotterdamse haven dreigt enerzijds een groep 
werknemers werkloos  te worden en dreigt anderzijds niet meer voorzien kan worden in de 
behoefte aan flexibele arbeid bij Rotterdamse havenbedrijven. 

 
-partijen van oordeel zijn dat deze problematiek beperkt kan worden door het aanbieden van werk 
op basis van een uitzendovereenkomst aan de daarvoor in aanmerking komende oud-
werknemers van de SHB-bedrijven. 

 
-RPS is bereid en in staat een gedeelte van de oud SHB-medewerkers op uitzendbasis werk aan 
te bieden. 

 
-partijen inzien dat hiervoor van semi- en driekwart dwingendrecht afgeweken dient te worden, 
zodat zij zijn overgegaan tot het opstellen van een CAO. 

 
-dat partijen deze CAO afsluiten voor de periode 25 februari 2009 tot en met 24 februari 2011 

 
-dat de CAO ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden het karakter draagt van een minimum CAO. 

 
-dat deze CAO strekt ter uitvoering van een tussen partijen op 18 februari 2009 gesloten akkoord.  

 

Partijen verplichten zich over een weer zich in te spannen om voor RPS dispensatie te verkrijgen van de 
algemeen verbindend verklaring van de ABU-CAO. De vakverenigingen verplichten zich aan RPS te 
melden wanneer het verzoek tot algemeen verbindend verklaring van de ABU CAO wordt ingediend, 
waarna partijen gezamenlijk een verzoek tot dispensatie zullen indienen.  

Van de medewerker die  later in dienst treedt wordt het aantal weken fase A verminderd met de  
verstreken weken vanaf datum ingang van deze CAO. 
 
Indien van toepassing zal de benadering van de gedifferentieerde WGA premie conform 
onderstaande plaats vinden: 
De bruto premie wordt, na aftrek van de rente hobbel, voor 50% in rekening gebracht bij de  
Medewerker.



Bijlage II   
 
Situatie na 104 weken 
 
Partijen zullen voor 1 januari 2011 overleg plegen over verlening van deze CAO.  Indien deze CAO na 23 
februari 2011 ongewijzigd doorloopt, komen partijen nu reeds voor als dan overeen dat vanaf 23 februari 
2011 tot dat de nieuwe CAO in werking zal treden aanvullend het navolgende zal gelden in aanvulling op 
artikel 10 van de CAO. Terwijl alsdan ook artikel 10 a geacht wordt te zin ingevoegd. 
 
2.  Fase B  
 
a. De uitzendkracht is werkzaam in fase B zodra de uitzendovereenkomst na voltooiing van fase A 

wordt voortgezet, of als binnen 26 weken na voltooiing van fase A een nieuwe 
uitzendovereenkomst met dezelfde uitzendonderneming wordt aangegaan.  

 
b. Fase B duurt twee jaar. De uitzendkracht is niet werkzaam in fase C (zie hierna lid 3 van dit 

artikel) zolang niet meer dan twee jaar is gewerkt in fase B en/of niet meer dan acht 
uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd in fase B zijn overeengekomen met dezelfde 
uitzendonderneming.  

 
c. In fase B is de uitzendkracht steeds werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst voor 

bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd is 
overeengekomen. In fase B kan het uitzendbeding niet in de overeenkomst worden opgenomen.  

 
d. De periode van twee jaar en het aantal van acht contracten (als bedoeld in sub b.) worden 

doorgeteld zolang er geen onderbreking is van dertien weken*2 of meer tussen twee 
uitzendovereenkomsten. Als er wel sprake is van een onderbreking van dertien weken of langer - 
maar korter dan 26 weken - dan begint de telling van fase B opnieuw. Als er sprake is van een 
onderbreking tussen twee uitzendovereenkomsten van 26 weken of meer, dan begint de telling 
van fase A opnieuw.  

 
e. Indien een uitzendkracht in afwijking van artikel 8 lid 1 sub a. en b. in fase B werkzaam is, zonder 

gebruikmaking van fase A, is de uitzendonderneming gedurende 26 weken, of zoveel korter als 
de uitzendkracht reeds bij dezelfde uitzendonderneming in fase A werkzaam is geweest, 
gerechtigd tot het uitsluiten van de loondoorbetaling verplichting als bedoeld in artikel 9, in 
afwijking van lid 1 van dit artikel.  

 
 
3.  Fase C  
 
a.  De uitzendkracht is werkzaam in fase C zodra de uitzendovereenkomst na voltooiing van fase B 

wordt voortgezet, of als binnen dertien weken na voltooiing van fase B een nieuwe 
uitzendovereenkomst met dezelfde uitzendonderneming wordt aangegaan.  

 
b. In fase C is de uitzendkracht steeds werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst voor 

onbepaalde tijd. In fase C kan het uitzendbeding niet in de overeenkomst worden opgenomen.  
 
c. Als na afloop van een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd sprake is van een onderbreking 

van de werkzaamheden van korter dan 26 weken dan begint de telling van fase B opnieuw. Als er 
sprake is van een onderbreking van 26 weken of langer, dan begint de telling van fase A opnieuw.  

 



d. Als een voor onbepaalde tijd aangegane uitzendovereenkomst, die anders dan door rechtsgeldige 
opzegging of door ontbinding door de rechter is geëindigd, éénmaal of meermalen is voortgezet 
met een onderbreking van niet meer dan drie maanden, is voor de beëindiging van die laatste 
uitzendovereenkomst voorafgaande opzegging nodig. De termijn van opzegging wordt berekend 
vanaf het tijdstip van totstandkoming van de uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd.. 

  
Artikel 10 a Beëindiging van de uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd  
 
1.  De uitzendovereenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd kan te allen tijde door de 

uitzendkracht en door de uitzendonderneming tussentijds worden opgezegd tegen de 
eerstvolgende werkdag, met inachtneming van de hierna in lid 2 vermelde opzegtermijnen, tenzij 
tussentijdse opzegging uitdrukkelijk schriftelijk in de uitzendovereenkomst is uitgesloten. 
Uitsluiting van tussentijdse opzegging is slechts mogelijk indien de uitzendovereenkomst is 
aangegaan voor de duur van drie maanden of langer.  

 
2.  a. De in lid 1 van dit artikel bedoelde opzegtermijnen bedragen voor de uitzendkracht:  

-bij een overeenkomst voor bepaalde tijd van drie maanden of korter: zeven kalenderdagen;  
-bij een overeenkomst voor bepaalde tijd waarbij het einde niet op een kalenderdatum is gesteld 
en de overeenkomst nog geen drie maanden heeft geduurd: zeven kalenderdagen;  
-bij een overeenkomst voor bepaalde tijd van langer dan drie maanden maar korter dan zes 
maanden: veertien kalenderdagen;  
-bij een overeenkomst voor bepaalde tijd waarbij het einde niet op een kalenderdatum is gesteld 
en de overeenkomst langer dan drie maar nog geen zes maanden heeft geduurd: veertien 
kalenderdagen; 
- bij een overeenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer: 28 kalenderdagen; bij een 
overeenkomst voor bepaalde tijd waarbij het einde niet op een kalenderdatum is gesteld en de 
overeenkomst reeds zes maanden of langer heeft geduurd: 28 kalenderdagen.  

 
b.  Voor de uitzendonderneming bedraagt de in lid 1 van dit artikel bedoelde opzegtermijn één 

maand.  
 
3.  In afwijking van het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel kan elke uitzendovereenkomst die is 

aangegaan voor bepaalde tijd onder het beding tot uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting 
door beide partijen bij de uitzendovereenkomst tussentijds onverwijld worden opgezegd, indien 
door de uitzendonderneming een beroep wordt gedaan op het zojuist vermelde beding. In dit 
geval kan de uitzendkracht onverwijld opzeggen en geldt voor de uitzendonderneming een 
opzegtermijn van drie maanden.  

 
4.  De uitzendovereenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd kan te allen tijde door de 

uitzendkracht en de uitzendonderneming tegen de eerstvolgende werkdag worden opgezegd met 
inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij in de uitzendovereenkomst een 
afwijkende opzegtermijn is opgenomen. Indien in de uitzendovereenkomst een langere 
opzegtermijn wordt overeengekomen dan geldt deze opzegtermijn voor zowel de uitzendkracht 
als de uitzendonderneming.  

 
5.  Elke uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd eindigt in ieder geval van 

rechtswege op de laatste dag voorafgaand aan de maand waarin de 65-jarige leeftijd wordt 
bereikt, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken in de individuele uitzendovereenkomst 

 
 
 
 



 Bijlage III Functie- en loonschalen 
 
   SHB Functies in te passen in de loonschalen        Benaming  Benaming 

Ex SHB benaming     EX SHB   Nieuw RPS benaming  RPS  voor 1/10/2000 
na 
1/10/2000 

Allround kraanmachinist   AK     Brugkraan/spoorkraan     BK‐SPK  Spec  Spec 

Brugkraan        BK     Brugkraan       BK  Spec  Spec 

Straddlecarrier     SC     Straddlecarrier     SC  Spec  Spec 

Controleur (papier controle)  CO     Contoleur poort + algemene  AC‐C  Controle  Operator 

FTF chauffeur     FT     is synoniem terminaltrekker  TT  Licht besturend  Operator 

Radioman dek     RD     Radioman dek     RD  Fysiek  Operator 

Ro/Ro chauffeur     RO     Terminaltrekker     RO/RO TT  Zwaar besturend  Operator 

Ro/Ro chauffeur     RP     Terminaltrekker     RO/RO TT  Zwaar besturend  Operator 

terminalwerker           terminalwerker     RO/RO TT  Fysiek  Operator 

Reachstacker     RS     Reachstacker     RS  Zwaar besturend  Operator 

Radioman wal     RW     Radioman wal     RW  Controle  Operator 

Radioman dek     RT     Radioman dek     RD  Fysiek  Operator 

terminaltrekker           terminaltrekker     TT  Licht besturend  Operator 

Terminalwerker 4 uur PNO  T4     Terminalwerker 4 uur     TW4  Fysiek  Operator 

Terminalwerker 5 uur NSF  T5     Terminalwerker 5 uur     TW5  Fysiek  Operator 

Terminalwerker     TS     Terminalwerker 1 functie  TW  Fysiek  Operator 

stuwer              stuwer          Fysiek  Operator 

terminaltrekker chauffeur  TT     terminaltrekker chauffeur  TT  Licht besturend  Operator 

Terminalwerker     TW     Terminalwerker     TW  Fysiek  Operator 

Zware vorktruck     ZV     ZV boven 10 ton     HC  Zwaar besturend  Operator 

Stapelkraan     sk     Stapelkraan     STK  Zwaar besturend  Operator 

 



 
Mensen in dienst voor 1‐10‐ 2000 Basismaandsalaris geldig vanaf 1/11 2008 ( +0,5% initieel) 

                   
   Trede                      

Schaal  00  12  24  36  48 60      

Term A1  2077  2212  2349  2488  2627 2766   Term A1  TW + RD 

Term A2  2121  2261  2402  2545  2685 2825   Term A2  TW of RD / (AC/C/RW) of TT 

Term B1  2121  2261  2402  2545  2685 2825   Term B1  TT + RD + RW (of AC/C) 

Term B2  2185  2330  2472  2620  2767 2912   Term B2  AC / C + TT + RW 

                   

Schaal  00  12  24  36  48 60      

Chauf A1  2226  2375  2521  2673  2817 2971   Chauf A1  TT + HC ( of STK/RS/RORO) 

Chauf A2  2226  2375  2521  2673  2817 2971   Chauf A2  TW of RD of TT + SC 

Chauf B1  2253  2402  2557  2700  2854 3003   Chauf B1  TT + RD of RW of AC/C + HC (of STK/RS/RORO)

Chauf B2  2314  2465  2620  2773  2927 3076   Chauf B2  TT + HC (of STK/RS/RORO) + SC 

Chauf B3  2314  2465  2620  2773  2927 3076   Chauf B3  TT + AC/C of RW + SC 

Chauf D1  2354  2509  2670  2823  2981 3135   Chauf D1  SC + 3 OVERIGE 

                   

Schaal  00  12  24  36  48 60      

Machi A1  2226  2375  2521  2673  2817 2971   Machi A1 BK + overige 

Machi B2  2253  2402  2557  2700  2854 3003   Machi B1  BK + 2 x overige 

Machi C1  2342  2499  2651  2810  2969 3121   Machi C1  BK  + 3 x overige 

Machi D1  2354  2509  2670  2823  2981 3135   Machi D1 BK + SC + 2 x overige 

                         
                   
 
 
 



 
Mensen in dienst voor 1‐10‐ 2000 Basismaandsalaris geldig vanaf 1/11 2008 ( +0,5% initieel) 
   
   Trede                      
Schaal  00  12  24  36 48 60      

Term A1  12,37  13,17  13,99  14,82 15,64 16,47   Term A1  TW + RD 

Term A2  12,63  13,46  14,30  15,16 15,99 16,82   Term A2  TW of RD / (AC/C/RW) of TT 

Term B1  12,63  13,46  14,30  15,16 15,99 16,82   Term B1  TT + RD + RW (of AC/C) 

Term B2  13,01  13,88  14,72  15,60 16,48 17,34   Term B2  AC / C + TT + RW 

                   

Schaal  00  12  24  36 48 60      

Chauf A1  13,26  14,14  15,01  15,92 16,78 17,69   Chauf A1  TT + HC ( of STK/RS/RORO) 

Chauf A2  13,26  14,14  15,01  15,92 16,78 17,69   Chauf A2  TW of RD of TT + SC 

Chauf B1  13,42  14,30  15,23  16,08 17,00 17,88   Chauf B1  TT + RD of RW of AC/C + HC (of STK/RS/RORO) 

Chauf B2  13,78  14,68  15,60  16,51 17,43 18,32   Chauf B2  TT + HC (of STK/RS/RORO) + SC 

Chauf B3  13,78  14,68  15,60  16,51 17,43 18,32   Chauf B3  TT + AC/C of RW + SC 

Chauf D1  14,02  14,94  15,90  16,81 17,75 18,67   Chauf D1  SC + 3 OVERIGE 

                   

Schaal  00  12  24  36 48 60      

Machi A1  13,26  14,14  15,01  15,92 16,78 17,69   Machi A1 BK + overige 

Machi B2  13,42  14,30  15,23  16,08 17,00 17,88   Machi B1  BK + 2 x overige 

Machi C1  13,95  14,88  15,79  16,73 17,68 18,59   Machi C1  BK  + 3 x overige 

Machi D1  14,02  14,94  15,90  16,81 17,75 18,67   Machi D1 BK + SC + 2 x overige 

                         
 
   
 
 
 
 
 



 
Mensen in dienst na 1‐10‐ 2000   Basismaandsalaris geldig vanaf 1/11 2008 (+0,5% initieel) 
 
 
Terminaloperator A2  Terminaloperator A3                             
Totaal aantal functies 
2  Totaal aantal functies 3                         
2 x groep operator  3 x groep operator                         
                             
Terminal operator B2  Terminaloperator B3                             
Totaal aantal functies 
2  Totaal aantal functies 3                         
1 x groep operator  1 of 2 groep operator                         
1x groep specialist  1 of 2 groep specialist                         
                           
  Terminaloperator B4                             
  Totaal aantal functies 4                         
  2 of 3 functies groep operator                         
  1 of 2 functies groep specialist                       
                         

Schaal  periode  trede                          
Instroomschaal 1  0‐6 mnd  0                          

Instroomschaal 1  7‐12 mnd  1                          
Instroomschaal 1  13‐18 mnd  2                          
Instroomschaal 1  19‐24 mnd  3                          

Schaal  0  1 2 3 4 5 6 7 8  9  10  11 12 13 14

Terminaloperator A2  1740  1812 1879 1953 2022 2091 2160 2233 2301  2372  2445             

Terminaloperator A3  1772  1843 1912 1981 2051 2123 2195 2262 2334  2401  2470             

Terminal operator B2  2017  2086 2154 2226 2295 2365 2440 2506 2575  2646  2715  2789 2858 2927 2998

Terminaloperator B3  2044  2116 2189 2257 2329 2397 2465 2538 2608  2678  2748  2815 2887 2956 3029

Terminaloperator B4  2078  2145 2215 2285 2356 2430 2498 2568 2637  2704  2776  2850 2919 2989 3058

 



 
Mensen in dienst na 1‐10‐ 2000 Basisuurloon  Geldig vanaf 1/11 2008 ( +0,5 % initieel) 
 
                               
Terminaloperator A2  Terminaloperator A3                         
Totaal aantal functies 
2  Totaal aantal functies 3                         
2 x groep operator  3 x groep operator                           
                               
Terminal operator B2  Terminaloperator B3                         
Totaal aantal functies 
2  Totaal aantal functies 3                         
1 x groep operator  1 of 2 groep operator                         
1x groep specialist  1 of 2 groep specialist                         
                               
  Terminaloperator B4                         
  Totaal aantal functies 4                         
  2 of 3 functies groep operator                       
  1 of 2 functies groep specialist                       
                               

Schaal  periode  trede                          
Instroomschaal 1  0‐6 mnd  0                          
Instroomschaal 1  7‐12 mnd  1                          

Instroomschaal 1  13‐18 mnd  2                          
Instroomschaal 1  19‐24 mnd  3                          
                                

Schaal  0  1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 12 13 14

Terminaloperator A2  10,36  10,79 11,19 11,63 12,04 12,45 12,86 13,30 13,70 14,13  14,56             

Terminaloperator A3  10,55  10,98 11,39 11,80 12,21 12,64 13,07 13,47 13,90 14,30  14,71             

Terminal operator B2  12,01  12,42 12,83 13,26 13,67 14,08 14,53 14,92 15,33 15,76  16,17  16,61 17,02 17,43 17,85

Terminaloperator B3  12,17  12,60 13,04 13,44 13,87 14,27 14,68 15,11 15,53 15,95  16,36  16,76 17,19 17,60 18,04

Terminaloperator B4  12,37  12,77 13,19 13,61 14,03 14,47 14,88 15,29 15,70 16,10  16,53  16,97 17,38 17,80 18,21

 
 
 



 
Prijscompensatie  
 
Voor Rotterdam Port Services B.V. 
 
Voor wat betreft de automatische prijscompensatie wordt het systeem van de 2 % - stappen ingaande 1-1-
2006 verlaten en overgestapt op het zogenaamde landelijke systeem. Dat wil zeggen dat tijdens de 
looptijd van de CAO per 1 januari van elk jaar prijscompensatie wordt uitgekeerd op basis van de 
voorgaande oktober – cijfers. Basis blijft de reeks: “alle huishoudens – afgeleid”. Voor de eerste maal 
wordt per 1-1-2007 prijscompensatie betaald op basis van de cijfers december 2005 (111,0) – oktober 
2006 (113,2); dit betekent 1,98 %. Prijscompensatie wordt toegepast op de basismaandsalarissen en op 
de in de CAO opgenomen toeslagen in geld. 
 
 
 
Toeslagen RPS bv inclusief feestdagen          
               
Onregelmatigheidstoeslagen           
               
   Maandag  Dinsdag woensdag donderdag vrijdag  zaterdag  zondag 
Dag  100,00%  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 150,00%  200,00%
avond  126,21%  126,21% 126,21% 126,21% 126,21% 200,00%  200,00%
nacht  135,42%  135,42% 135,42% 135,42% 135,42% 200,00%  200,00%
               
Overwerk aansluitend aan de dagdienst         
maandag t/m 
vrijdag     130,00%          
               
Overwerk aansluitend aan de avonddienst         
maandag t/m 
vrijdag     150,00%          
               
Overwerk aansluitend aan de dagdienst         
zaterdag en zondag     200,00%          
               
Overwerk aansluitend aan de avonddienst         
zaterdag en zondag     200,00%          



 
Bijlage IV 
 

Winstdelingsregeling voor de uitzendkrachten bij        
                        Rotterdam Port Services B.V.  

 
Rechthebbende zijn de medewerkers die in het boekjaar waarover winstdelingsrechten worden 
opgebouwd op grond van een uitzendovereenkomst voor RPS heeft gewerkt.  
 
Het winstcijfer voor deze regeling volgt uit de jaarrekening zoals bij 
het bedrijf gebruikelijk wordt opgemaakt d.w.z. de netto winst na belasting. 
 
Het percentage van de winst dat voor verdeling overeenkomstig deze regeling wordt gereserveerd 
is 15 %.  
De winstdelingsrechten worden onder de rechthebbenden verdeeld volgens een verdeelsleutel, 
die is opgesteld op basis van het aantal daadwerkelijk gewerkte uren.  
 
Erbovenop wordt er 5% extra van de winst gereserveerd.  
Deze zal in overleg met sociale partners worden aangewend. 
Het totaal gereserveerde percentage komt aldus op 20%. 
 
Er is geen maximum aan deze winstdelingsregeling gesteld, maar geen winst c.q. verlies houdt 
automatisch in dat er ook geen uitkering krachtens deze regeling aan het personeel kan volgen. 
De cijfers per boekjaar zijn bepalend, zonder eventuele verrekening van compensabele verliezen 
van vorige jaren. 
 
Als datum voor uitbetaling zal eind juli gelden, volgend op en over voorafgaand boekjaar. 
 
In het bedrag aan winstdeling is mede het werkgeversaandeel sociale premies begrepen en het 
werkgeversaandeel pensioenpremie voor zover van toepassing. 
 
Aan iedere rechthebbende zal een exemplaar van deze winstdelingsregeling ter hand gesteld 
worden. 
 
Gedurende de looptijd van deze CAO zijn alle mogelijke veranderingen/ aanpassingen in deze 
regeling  mogelijk na overleg en overeenstemming tussen vakbonden en aandeelhouders 
R.P.S. b.v. 
 
 
 
Rotterdam, 25 februari 2009 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage V Protocol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Bijlage VI 

Verstrekking werkkleding 
 

Onderstaande regeling geldt voorzover de fiscale regelgeving een en ander toelaat. Dit 
houdt in, dat op het moment dat de fiscale regelgeving dit vereist, deze regeling conform 
wordt aangepast.  

 
Bij indiensttreding ontvangt de medewerker tevens een gratis veiligheidspakket bestaande 
uit een helm, veiligheidsschoenen en een signaalvest, alsmede 10 paar handschoenen. 
Indien men in aanmerking wil komen voor nieuwe handschoenen zal men de oude 
moeten inleveren. Zogenaamd “oud” voor “nieuw”. 

 
Medewerkers van RPS die in aanmerking komen voor werkkleding kunnen zelf een keuze 
maken uit het met RPS overeengekomen assortiment van werkkleding. Een en ander 
houdt in dat de betrokkene zich nimmer in een werksituatie kan beroepen op het niet in 
bezit zijn van bepaalde werkkleding, ook niet voor kleding die men wenselijk acht voor 
uitoefening van zijn functie. Er zal een beperking worden aangelegd aan het assortiment 
van bedrijfskleding, indien wordt geconstateerd dat de verstrekking niet in verhouding 
staat tot de te verrichten werkzaamheden. 

 
Werkkleding met fabricagefouten moet binnen redelijke tijd gratis worden vervangen. 

Vergoeding kledingpakket 
 

• De vergoeding van het kledingpakket bij indiensttreding van RPS bedraagt € 150,00. 
Een toekomstig kledingpakket, met een waarde van € 150,00 zal na 2000 gewerkte 
manuur wederom worden verstrekt. 

 
Functie                                                                        Hoogte vergoeding 
 
Medewerker RPS                                                           € 150,00 
 

 
Kledinglijst 

 
Polo-shirt met kraag (korte mouw)                     Polo-shirt met kraag (lange mouw) 
Vest (katoen)                                                      Vest (fleece) 
T-shirt (katoen)                                                   T-shirt (polyester/katoen) 
Parka met voering (lang model)                          Regenbroek 
Doorwerkoverall                                        Pilot jack 
Zomerjack                                                          Spijkerbroek 
Spijkerbroek (stretch)                                           Werkbroek (zomerbroek) 
Werkbroek (winterbroek)                           Werkbroek (overall amerik.) 
Sokken                                                              Werkhandschoenen 
Thermo onderkleding                                           Bivakmuts 
Helmmuts                                                          Helm (wit) 
Zweetband                                                          Zonnebril 
Schoenen hoog                                                   Schoenen laag 
Schoenen laag (beambten)                                  Veiligheidsvest 
 



 
Eenmalig gratis te verstrekken basisveiligheidspakket, bestaande uit: 
 
Signaalvest                                  (tweejaarlijks) 
Veiligheidsschoenen/laarzen       (jaarlijks) 
Helm                                           (driejaarlijks) 
Handschoenen    (“oud” voor “nieuw”, max 12 paar) 
 
De werkkleding zal, indien mogelijk, in veiligheidskleuren worden verstrekt. 
 
Bij verlies van een helm, signaalkleding of veiligheidsschoenen komen de kosten 100% 
voor rekening van de medewerker, tenzij er sprake is van niet-verwijtbaarheid van de 
medewerker. De bewijslast van niet-verwijtbaarheid ligt bij de medewerker. 

 


