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De ondergetekenden 
 
 
1. VAN UDEN STEVEDORING B.V., gevestigd te Rotterdam, 
 
partij ter ene zijde 

 
 
en 
 
 
2. FNV Bondgenoten, gevestigd te Amsterdam, 
 
partij ter andere zijde 

 
 
verklaren hierbij met elkaar het navolgende voor de werknemers in dienst van 
VAN UDEN STEVEDORING B.V. te zijn overeengekomen: 
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Hoofdstuk I: Algemeen  
 
 
Artikel 1:  Definities 
 
In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder: 
 
Werkgever : partij ter ene zijde, te weten VAN UDEN STEVEDORING B.V. 

gevestigd te Rotterdam; 
 

Werknemersorganisatie : partij ter andere zijde, te weten FNV Bondgenoten sector 
havens/goederen, gevestigd te Amsterdam; 
 

Werkgeversorganisatie : AWVN; 
 

Partijen : werkgever en FNV Bondgenoten (sector havens/goederen); 
 

Werknemer  : de mannelijke of vrouwelijke medewerker, in dienst van de 
werkgever, van wie de functie in de functielijst is opgenomen; 
 

Personeelsvertegenwoordiging : hierna te noemen PVT, zoals omschreven in de Wet op de 
Ondernemingsraden; 
 

Maand : kalendermaand; 
 

Basismaandsalaris : het voor de functie vastgestelde maandsalaris exclusief de 
schematoeslag; 
 

Schematoeslag : toeslag toe te kennen bij de indeling en tewerkstelling in een 
bepaald werkschema; 
 

Schemamaandsalaris : basismaandsalaris, plus schematoeslag; 
 

Werkschema : een overeengekomen vast patroon van arbeidstijdindeling; 
 

Overwerksalaris/ 
fictief basismaandsalaris 

: het salaris dat gehanteerd wordt voor de berekening van de 
overwerkbetaling. 
 

Partner : de echtgenoot of de geregistreerde partner van werknemer, 
of de partner met wie werknemer gedurende tenminste een half 
jaar samenleeft op eenzelfde adres dit blijkens een kopie van een 
notariële samenlevingsovereenkomst; 
 

Regeling : deze collectieve arbeidsovereenkomst. 
 
 
Artikel 2:  Duur, verlenging en beëindiging van de overeenkomst 
 
Deze overeenkomst is aangegaan voor de periode 1 juli 2004 tot en met 30 juni 2009.  
 
Deze CAO is van toepassing op de werknemers van de operationele en technische dienst in dienst van 
werkgever. 
 
De overeenkomst kan door ondergetekende onder 1 zowel als door ondergetekende onder 2 tegen het 
einde van de contractperiode worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 
drie maanden. 
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Zolang geen der partijen tot opzegging van deze overeenkomst overgaat, wordt deze stilzwijgend 
verlengd. 
 
Beëindiging der overeenkomst kan ook niet anders worden verkregen dan met inachtneming van een 
opzegtermijn van drie maanden, behoudens het gestelde onder artikel 5. 
 
 
Artikel 3:  Vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden 
 
De loon- en arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers zijn vastgesteld gelijk omschreven in de artikelen 
van deze overeenkomst, alsmede de aan deze overeenkomst gehechte en - overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 4 - alsnog te hechten bijlagen, welke door partijen gewaarmerkt. 
 
 
Artikel 4:  Aanvullingen en wijzigingen van de loon- en arbeidsvoorwaarden 
 
Partijen keuren bij voorbaat goed, dat loon- en arbeidsvoorwaarden, welke na ondertekening van deze 
overeenkomst tussen partijen mochten worden overeengekomen, alsnog aan deze overeenkomst zullen 
worden gehecht. 
 
Bij tussentijdse wijziging of aanvulling ten gevolge van algemeen overleg over de in deze overeenkomst 
genoemde en door partijen gewaarmerkte loon- en arbeidsvoorwaarden, zullen deze gewijzigde of 
nieuwe loon- en arbeidsvoorwaarden eveneens aan deze overeenkomst worden gehecht en door partijen 
worden gewaarmerkt. 
 
Deze overeenkomst blijft overigens onveranderd van kracht. 
 
 
Artikel 5:  Buitengewone veranderingen in de algemene sociaal-economische 

verhoudingen 
 
In geval van buitengewone veranderingen in de algemeen sociaal-economische verhoudingen in 
Nederland en/of wijzigingen in de loon- en prijspolitiek van de regering zijn zowel ondergetekende onder 
1 als ondergetekende onder 2 gerechtigd tijdens de duur van de overeenkomst wijzigingen van de over-
eenkomst, 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 een maand nadat deze voorstellen door één van de partijen door middel van een aangetekende 
brief zijn ingediend geen overeenstemming is bereikt, is de partij, welke de voorstellen heeft ingediend, 
gerechtigd de overeenkomst met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 maand op te zeggen. 
 
 
Artikel 6:  Reorganisatie van partijen 
 
In geval van reorganisatie van bij deze overeenkomst betrokken partijen, keuren ondergetekenden onder 
1 en 2 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. 
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Artikel 7: Minnelijke oplossing van geschillen 
 
In geval van geschillen treden partijen bij dat geschil met elkaar in overleg, teneinde te trachten op deze 
wijze tot een minnelijke oplossing te geraken. 
 
Indien partijen binnen een maand tot een minnelijke oplossing komen, dan is deze bindend. 
 
 
Artikel 8:  Indiening van een klacht bij het permanent scheidsgerecht 
 
Indien binnen twee maanden na het aanhangig maken van de klacht tussen partijen nog geen 
overeenstemming is bereikt, heeft de partij, welke de klacht aanhangig heeft gemaakt of welker lid de 
klacht aanhangig heeft doen maken, binnen een maand na bovengenoemde termijn het recht de - op 
schrift gestelde - klacht ter afdoening voor de bevoegde rechter of voor het in artikel 9 genoemde 
scheidsgerecht te brengen. 
 
Inschakeling van het scheidsgerecht heeft uitsluiting van de bevoegde rechter tot gevolg en omgekeerd. 
Ontslagzaken behoren tot de competentie van de gewone rechter.  
 
 
Artikel 9:  Permanent scheidsgerecht 
 
Het Permanent Scheidsgerecht kan - met inachtneming van het gestelde in de artikelen 7 en 8 - over 
geschillen beslissen, die uit de toepassing of uitlegging van deze overeenkomst of de daarbij behorende 
loon- en arbeidsvoorwaarden tussen partijen onderling en/of een of meer harer leden voortvloeien. 
Het reglement van het scheidsgerecht is op te vragen bij werkgever. 
 
 
Artikel 10:  Vakbeweging en onderneming 
 
a. Werkgever zal de oprichting van vakbondsafdelingen of ledengroepen van de vakorganisatie niet in 

de weg staan. 
 
b. Aan bezoldigde vakbondsvertegenwoordigers van de contracterende partij zal gelegenheid worden 

gegeven hun functie in de onderneming uit de oefenen. 
 
c. Werkgever zal een publicatiebord ter beschikking stellen voor de contracterende 

werknemersorganisatie. Publicaties zullen tevoren ter kennis van werkgever worden gebracht. Er 
bestaat verder overeenstemming over dat werkgever in beginsel voor vakbondsoverleg tussen de 
contracterende vakbond en zijn in de onderneming werkzame leden kantineruimte beschikbaar zal 
stellen; dit overleg zal buiten werktijd plaatsvinden. In overleg met de betrokken vakbond zal daartoe 
een regeling worden getroffen, waarbij ondermeer bepaald zal worden welke bedrijfsfunctionaris de 
uitvoering zal regelen, de wijze waarop ruimte zal worden gevraagd en activiteit, waarvoor de ruimte 
beschikbaar zal worden gesteld. 

 
 Werkgever behoudt het recht in ernstige conflictsituaties deze faciliteit in te trekken. De bezoldigde 

vakbondsvertegenwoordiger kan zich bij de bespreking van een geschil met de bedrijfsleiding laten 
vergezellen door één (of meer) leden, die in de onderneming werkzaam zijn. 

 
d. Op verzoek van de bezoldigde vakbondsvertegenwoordigers kunnen deze zich bij de besprekingen 

van een verschil met de werkgever laten vergezellen door een (of meer) ondernemingsafdelingslid (-
leden) of bestuurslid (-leden) van de ledengroep, die in de onderneming werkzaam zijn. 
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e. Werkgever verklaart zich voor de looptijd van de regeling bereid tot een bijdrage aan de 
werknemersorganisatie, ten behoeve van scholings-, vormings- en voorlichtingsactiviteiten voor 
werknemers vallend onder deze CAO.  
De bijdrage is 0,3% van de loonsom van de werknemers die onder de regeling vallen.  

 
 
Artikel 11:  Verplichtingen van de werkgever 
 
1. De werkgever verplicht zich deze collectieve arbeidsovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid 

en billijkheid na te komen. 
 
2. Werkgever zal gedurende de duur van de overeenkomst generlei actie voeren of steunen, welke ten 

doel heeft, op andere wijze dan in artikel 6 omschreven, wijziging te brengen in de in deze 
overeenkomst geregelde arbeidsvoorwaarden. 

 
3. De werkgever gaat met iedere werknemer schriftelijk een individuele arbeidsoverkomst aan. Daarin 

wordt aangegeven dat deze collectieve arbeidsovereenkomst onderdeel uit maakt van de individuele 
arbeidsovereenkomst. 
 

4. De werkgever zal iedere werknemer een exemplaar van de geldende regeling overhandigen. 
 
5. De werkgever zal zorgdragen voor goede arbeidsomstandigheden in het bedrijf en daarbij de 

belangen van werknemer te behartigen, één en ander zoals een goed werkgever betaamt. De 
werkgever zal aanwijzingen en voorschriften geven, zonodig veiligheidsmiddelen ter beschikking te 
stellen. 

 
6. Werkgever zal werknemer in de gelegenheid stellen voor zijn functie van belang zijnde kennis en 

kunde op peil te houden en zonodig opleidingen en (herhalings)cursussen te volgen. 
 
 
Artikel 12:  Verplichtingen van werknemer 
 
1. Werknemer zal de belangen van de onderneming van de werkgever als een goed werknemer te 

behartigen, ook indien daartoe geen uitdrukkelijke opdracht is gegeven. 
Werknemer zal het in de onderneming geldend huishoudelijk reglement (opgesteld in overleg met de 
personeelsvertegenwoordiging, PVT) naleven. 
 

2. Werknemer is gehouden een individuele arbeidsovereenkomst te tekenen, waarin deze collectieve 
arbeidsovereenkomst van toepassing wordt verklaard. 
 

3. Werknemer is gehouden alle hem door of namens de werkgever opgedragen werkzaamheden, voor 
zover deze redelijkerwijze van hem kunnen worden verlangd, zo goed mogelijk uit te voeren en 
daarbij alle verstrekte aanwijzingen en voorschriften in acht te nemen. 
 

4. Werknemer zal zich voor wat betreft zijn werk- en rusttijd houden aan het voor hem geldende 
dienstrooster. 

 
5. Werknemer is gehouden ook buiten de in het dienstrooster aangegeven uren arbeid te verrichten, 

één en ander in overeenstemming met de desbetreffende wettelijke voorschriften en in acht neming 
van de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst.  
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6. Wanneer werknemer - al dan niet tegen beloning - nevenwerkzaamheden wil verrichten, voor derden 
wil gaan werken of als zelfstandige, moet hij dit schriftelijk tenminste een week van tevoren aan 
werkgever melden. Het is werknemer verboden deze werkzaamheden aan te vangen indien 
werkgever daartegen schriftelijk bezwaar maakt. Verricht werknemer bij de aanvang van de 
arbeidsovereenkomst al nevenwerkzaamheden, dan moet hij dit onmiddellijk schriftelijk aan 
werkgever mededelen. 
Werknemer die arbeidsongeschikt wordt als gevolg van het verrichten van nevenwerkzaamheden 
heeft geen aanspraak op de in deze collectieve arbeidsovereenkomst geregelde aanvullingen. 
 

7. Werknemer is gehouden tot geheimhouding ten aanzien van alles wat hem in verband met zijn 
arbeidsovereenkomst bekend wordt, zoals bijvoorbeeld informatie over de inrichting van het bedrijf, 
over de grondstoffen, over de bewerking daarvan en over de producten. 
Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 
 

8. Met inachtneming van het bepaalde in de Arbo-wet dient werknemer de gegeven aanwijzingen en 
voorschriften na te leven, de ter beschikking gestelde veiligheidsmiddelen daadwerkelijk te 
gebruiken. 

 
9. Werknemer is gehouden voor zijn functie van belang zijnde kennis en kunde op peil te houden en 

zonodig opleidingen en (herhalings)cursussen te volgen. 
 
10. Indien de werkgever ter zake van de arbeidsongeschiktheid van werknemer tegen een of meer 

derden een vordering tot schadevergoeding kan doen gelden, zal werknemer de daartoe benodigde 
informatie verstrekken. Indien werknemer dit weigert, heeft hij geen recht op de in te deze collectieve 
arbeidsovereenkomst genoemde aanvullingen. 

 
 
Artikel 13:  Tewerk te stellen werknemers 
 
Werkgever zal, voor het verrichten van werkzaamheden vallende onder deze CAO, uitsluitend gebruik 
maken van werknemers die in haar eigen vaste dienst zijn, dan wel haar door of via de “SHB 
Personeelsplanning B.V.” ter beschikking worden gesteld. Uitzondering hierop is personeel ten behoeve 
van de technische dienst.  
Wanneer SHB Personeelsplanning B.V. niet in staat is het gevraagde personeel te leveren is werkgever 
gerechtigd personeel in te lenen bij derden.  
 
 
Artikel 14:  Uitgangspunten werkgelegenheid/arbeidsplaatsen 
 
1.  Wanneer de PVT daarom verzoekt, verstrekt werkgever informatie over de personeelsbezetting en 

de eventuele ontwikkelingen daarin.  
 
2.  Werkgever zal de PVT informeren over het te voeren wervingsbeleid. 
 
3.  Gehandicapten en mogelijke andere zwakke groeperingen in de onderneming zullen - mede op 

basis van adviezen van de bedrijfsgeneeskundige dienst - voor zover mogelijk in het arbeidsproces 
betrokken blijven. 

 
4.  Bij vacatures zal eerst gekeken worden of in de onderneming geschikte kandidaten aanwezig zijn. 

Externe vacatures zullen gemeld worden bij het Centrum Werk en Inkomen (CWI). 
 
5.  Partijen gaan er vanuit, dat in de onderneming het uiterste zal worden gedaan om gedwongen 

collectief ontslag te vermijden. 
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Artikel 15: Fusies en reorganisaties 
 
Overeenkomstig het S.E.R.-besluit Fusiegedragsregels (1975) en de Wet op de Ondernemingsraden 
zullen: 
- bij ingrijpende fusie, reorganisatie, inkrimping of sluiting van de onderneming, waarbij ontslag, 

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

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

- de vakorganisatie onmiddellijk door de werkgever in kennis wordt gesteld van een aanvraag van 
surséance van betaling of van een ingediend verzoek tot faillissement. 
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HOOFDSTUK II: Indiensttreding en beëindiging 
 
 
Artikel 16:  Indiensttreding en beëindiging  
 
1. De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd. 
 
2. Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst geldt wederzijds een proeftijd: 

- arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd één maand; 
- arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd twee kalendermaanden. 

 
Gedurende de proeftijd kan werkgever en werknemer de arbeidsovereenkomst wederzijds 
onmiddellijk beëindigen. 

 
3. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan door werkgever en werknemer door opzegging 
worden beëindigd, waarbij het einde van de arbeidsovereenkomst samenvalt met het einde van een 
maand. Tenzij in de individuele arbeidsovereenkomst anders is overeengekomen, geldt de wettelijke 
opzegtermijn.  

 
4. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de 
overeengekomen tijd of de opdracht. 
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds worden beëindigd wanneer dit in de 
individuele arbeidsovereenkomst is overeengekomen. 

 
5. De arbeidsovereenkomst eindigt op het moment dat werknemer op grond van de in de onderneming 
geldende pensioenregeling op de voor hem geldende prépensioenleeftijd gebruik maakt van de 
mogelijkheid tot eerder uittreden.  

 
De arbeidsovereenkomst eindigt in ieder geval van rechtswege op de eerste dag van de maand 
waarin werknemer 65 jaar wordt. 

 
6. Het dienstverband met werknemer, die 52 weken ziekengeld heeft genoten, blijft na deze tijd nog 
gedurende maximaal 52 weken bestaan. Indien ook deze laatste periode voorbij is, kan het 
dienstverband worden beëindigd met inachtneming van de wettelijke bepalingen. 

 
 
Artikel 17: Uitkering aan nagelaten betrekkingen 
 
Bij overlijden van de medewerker wordt aan de nagelaten betrekkingen een uitkering ineens verstrekt van 
een bedrag van driemaal zijn bruto (schema)maandsalaris. 
 
Onder nagelaten betrekkingen worden verstaan: 
a. de partner, tenzij de overledene duurzaam gescheiden leefde; 
b. bij ontstentenis van de partner, de minderjarige wettige of natuurlijke kinderen. 
 
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 AAW/WAO 
worden op deze uitkering in mindering gebracht. 
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HOOFDSTUK III: Arbeidsduur, dienstrooster en 
arbeidsduurverkorting 

 
 
Artikel 18:  Arbeidsduur en dienstrooster 
 
1.  De normale arbeidsduur omvat een werkweek van 38,75 uur en een werkdag van 7,75 uur. 
 
2.  Het arbeidsetmaal is als volgt verdeeld: 

- dagdienst 07.00 uur – 15.15 uur met een pauze van 11.30 uur tot 12.00 uur; 
 - avonddienst 15.15 uur – 23.30 uur met een pauze van 19.15 uur tot 19.45 uur. 
 
3. Werknemer werkt volgens één van de volgende roosters:  

a. dagdienst maandag tot en met vrijdag; 
b. een (D)rooster dat een tijdvak van 3 aaneengesloten weken omvat bestaande uit twee weken 
dagdienst, één week avonddienst en één zaterdag (kloszaterdag)  

     Ter compensatie van de zaterdag ontvangt werknemer compensatie in vrije tijd zoals beschreven 
in artikel 27. 

 
4. Tussen twee achtereenvolgende diensten geldt een rusttijd van tenminste 11 uur. Eenmaal per 

periode van 7 maal 24 uur kan een rusttijd van 8 uur worden ingeroosterd. 
 

5. Werknemer ontvangt van de werkgever mededeling van het dienstrooster waarin hij zijn 
werkzaamheden verricht. Bij onvoorziene wijzigingen in de te verrichten werkzaamheden kan 
werkgever, in overleg met werknemer, tussentijds het vastgestelde individuele dienstrooster 
aanpassen. 

 
6. Werknemer, ongeacht niveau of functie, is gehouden op een zodanig tijdstip aanwezig te zijn en/of 

tot een zodanig tijdstip aanwezig te blijven, dat de werkzaamheden, op juiste wijze voorbereid, stipt 
op tijd worden aangevangen, en worden overgedragen of afgesloten, ongeacht waar het werkobject 
zich binnen het bedrijf of delen daarvan bevindt. 

 
7. Werkzaamheden kunnen het noodzakelijk maken dat voorafgaand of aansluitend aan de normale 

dienst werkzaamheden worden verricht. Werkzaamheden buiten het dienstrooster, met uitzondering 
van verlengen, vinden in principe op basis van vrijwilligheid plaats. 

 
8. Werkgever kan de arbeidsduur per etmaal met 1 of 1,5 uur verlengen, indien binnen die tijd afwerken 

mogelijk is:  
a. van een zee- of binnenschip, zowel voor het beëindigen van de lossing afzonderlijk als voor de 
belading; 

b. van een schip bestemd voor doorvoer met een op vertrek liggend schip; 
c. of bij machinale lossing van een ruim. 
 
Verlengen kan uitsluitend geschieden aan het einde van elke dienst en wordt tussen een uur en een 
half uur voor het einde van de dienst aangezegd. Verlengen is verplicht en geldt op het object 
waarop werknemer werkzaam is op het moment van aanzeggen. Uitgangspunt is dat de 
overlegregeling van de Arbeidstijdenwet niet overschreden kan worden. 
 
Verlenging na de normale arbeidstijd kan alleen op hetzelfde werkobject geschieden en dient een 
half uur voor het einde van de werktijd worden aangezegd.  
 
Afhankelijk van de werkelijk gewerkte tijd wordt één of anderhalf uur betaald. 

 
9. Op werkzaamheden zoals in dit artikel bedoeld zijn de overwerkvergoedingen van toepassing zoals 

beschreven in artikel 30.  
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Artikel 19:  Arbeidsduurverkorting 
 
1. Werknemer ontvangt 16,5 dagen arbeidsduurverkorting op jaarbasis, waarmee de gemiddelde 

wekelijkse arbeidsduur geacht wordt te zijn verkort tot 36 uur.  
 

2. Deze arbeidsduurverkorting zal worden geëffectueerd door middel van toekenning van 16,5 
roostervrije dagen of diensten. 

 
3. Per kalenderjaar kan de werkgever maximaal 11,5 dagen of diensten aanwijzen. Het aanwijzen 

geschiet in dagdienst uiterlijk om 15.45 uur de voorafgaande dag en bij de avonddienst uiterlijk om 
20.30 uur de voorafgaande dag. De resterende roostervrije dagen wordt individueel na overleg met 
werknemer vastgesteld en toegekend in de vorm van hele roostervrije dagen of diensten. 

 
4. Werknemer die volgens het D-rooster werkt, ontvangt per kalenderjaar 17, door werkgever aan te 

wijzen, compensatiedagen voor het werken op (klos)zaterdag.  
 
5. In geval van arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval op een vastgestelde roostervrije 

dag of dienst bestaat geen recht op vervangende arbeidsduurverkorting. 
 

6. Wanneer werknemer op een vastgelegde roostervrije dag komt werken wordt in overleg met de 
betrokken werknemer een vervangende roostervrije dag vastgesteld. 
 

7. Werknemer die slechts een deel van het kalenderjaar in dienst is, ontvangt de genoemde 
arbeidsduurverkorting naar evenredigheid, afgerond naar boven op halve dagen of diensten. 

 
Niet opgenomen dagen vervallen aan het einde van het kalenderjaar tenzij werknemer in onvoldoende 
mate in de gelegenheid is gesteld om de roostervrije dagen op te nemen.  
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HOOFDSTUK IV: Indexering, overwerk en toeslagen  
 
 
Artikel 20:  Salarissen 
 
Algemeen 
Werknemer wordt op basis van de functielijst, de daarin vermeldde criteria en de bijbehorende 
salarisschaal ingedeeld, zoals opgenomen in bijlage I. Voor werknemer die op 31 december 2000 reeds 
in dienst was van werkgever geldt het thans geldende salaris.  
 
Salarisverhoging 
Naast de APC worden de basismaandsalarissen en daar vanaf geleide toeslagen als volgt verhoogd: 
- per 1 januari 2006  met 0,50% 
- per 1 april 2007  met 0,75%  
- per 1 januari 2008  met 0,75%  
- per 1 januari 2009  met 0,75%  
 
Eenmalig 
In 2007 en 2008 wordt een eenmalige uitkering vertrekt van € 500 bruto. 
 
 
Artikel 20a:  Prijsindexering 
 
a. Ter compensatie van de stijging van de kosten van levensonderhoud zal gedurende de looptijd van 

deze regeling bij iedere 2% stijging van het C.B.S.-consumentenprijsindex voor 
werknemersgezinnen met een laag gezinsinkomen (afgeleid)*) een toeslag van 2% op het 
basismaandsalaris en alle in geld uitgedrukte toeslagen worden toegekend, tenzij door partijen 
hieraan een andere bestemming wordt gegeven. 

 
b. Stijgt gedurende de periode 1 juli 2004 t/m 30 juni 2009 de prijsindex 2% boven het indexcijfer van 

maart 2002 (106.1), dan worden - ingaande de tweede maand volgend op die, waarin dit indexcijfer 
werd overschreden - het basismaandsalaris met in alle in geld uitgedrukte toeslagen (tenzij anders 
overeengekomen) met een toeslag van 2% verhoogd; volgende overschrijding(en) 
dienovereenkomstig. 

 
c. Bij een daling van de prijsindex zal bij iedere 2% beneden het indexcijfer, bij overschrijding waarvan 

het laatst een toeslag volgde, een vermindering van het basismaandsalaris en alle in geld 
uitgedrukte toeslagen (tenzij anders overeengekomen) plaatsvinden met 2%. 

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

consumentenprijsindex voor werknemersgezinnen met een laag gezinsinkomen (afgeleid)*) 
uitgegaan. Dit betekent dat met eventuele correcties, welke achteraf in het voorlopige indexcijfer 
over een bepaalde maand worden aangebracht, geen rekening wordt gehouden. 

 
 
Artikel 21:  Salarissen en toeslag voor werknemers jonger dan 21 jaar 
 
a. In principe gelden bij aanname dezelfde opleidings-, beoordelings- en selectiemaatstaven als die, 

welke gehanteerd worden voor de hieraan gehechte functie- en salarislijst, met dien verstande dat 

                                             
*)  Per 1 januari 2003 start het CBS met een nieuwe reeks van de consumentenprijsindex  waarbij een basisverlegging 

plaatsvindt. Basisjaar 1995 gaat over naar een reeks met als basisjaar 2000. De basis zal jaarlijks aangepast worden in 
plaats van één keer in de vijf jaar. Tevens stopt het CBS per 1 januari 2003 met publicaties van de reeksen 
“werknemersgezinnen met een laag en een hoog gezinsinkomen”. Dit betekent dat in plaats van de reeks “werknemers 
laag – afgeleid” gedurende de looptijd van de CAO wordt vervangen door de reeks “alle huishoudens – afgeleid” .  
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het aanvangssalaris op een leeftijd van: 
18    jaar  60   %    
18½ jaar  67½%    
19    jaar  75   % 
19½ jaar  82½% 
20   jaar  90   % 
20½ jaar  95   % 
zal bedragen van het basismaandsalaris, dat toegekend zou worden, indien de betrokkene bij 
aanstelling 21 jaar of ouder zou zijn geweest. 
 
Aan werknemers beneden de 21 jaar, die gehuwd dan wel kostwinner/-ster zijn, zal het salaris 
worden toegekend van 21 jaar en ouder. 
 
 

Artikel 22a:  Overwerk (tot 1 september 2008) 
 
1.  Wanneer in opdracht van de werkgever arbeid is verricht waardoor de arbeidsduur volgens het 

geldende dienstrooster wordt overschreden, is er sprake van overwerk. 
 
2.  Indien de bedrijfsomstandigheden dit naar het oordeel van de werkgever toelaten, zullen de 

overuren worden gecompenseerd in vrije tijd. De te compenseren vrije tijd komt overeen met het 
aantal uren overwerk en moet binnen 90 dagen worden opgenomen. 

 
3.  Per gewerkt overuur ontvangt werknemer de navolgende overwerkvergoeding voor: 
 

Overwerk aansluitend op of voorafgaand aan een dienst binnen de arbeidsweek:  
1.  voor of na de dagdienst   : 0,61% basismaandsalaris per uur; 
2.  voor of na de avonddienst  : 0,82% basismaandsalaris per uur; 
3.  voor of na de dagdienst op zaterdag : 0,89% basismaandsalaris per uur; 
 
Overwerk buiten de arbeidsweek en op feestdagen (inclusief opkomstvergoeding):  
4.  op zaterdag dag    : 0,89% basismaandsalaris per uur; 
5.  zaterdag avond    : 1,30% basismaandsalaris per uur; 
6.  zon- en feestdag dag   : 1,08% basismaandsalaris per uur; 
7.  zon- en feestdagen avond  : 1,30% basismaandsalaris per uur; 

 
4.  Het verrichten van arbeid op aan de eigen dienst voorafgaande of aansluitende uren en deze dienst 

overschrijdende uren, wordt uitsluitend beloond volgens de percentages bedoeld onder de punten 1, 
2 en 3 van lid 3. Alleen daadwerkelijk gewerkte uren worden vergoed. 

 
5.  Werknemer kan de buiten de normale in de CAO vastgelegde arbeidstijden gewerkte uren in vrije tijd 

opnemen (de tijd-voor-tijd-regeling). Werknemer dient dit in voorkomende gevallen steeds per keer 
aan het bedrijf kenbaar te maken.  

 Het toeslagdeel (de overwerkvergoeding per uur verminderd met de uurwaarde 0,59%) van het 
overwerk komt niet voor de tijd-voor-tijd-regeling in aanmerking en zal altijd worden uitbetaald. 

 
 
Artikel 22b:  Overwerk (vanaf 1 september 2008) 
 
1.  Wanneer in opdracht van de werkgever arbeid is verricht waardoor de arbeidsduur volgens het 
geldende dienstrooster wordt overschreden, is er sprake van overwerk. 

 
2.  Indien de bedrijfsomstandigheden dit naar het oordeel van de werkgever toelaten, zullen de overuren 

worden gecompenseerd in vrije tijd. De te compenseren vrije tijd komt overeen met het aantal uren 
overwerk en moet binnen 90 dagen worden opgenomen. 
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3.  Per gewerkt overuur ontvangt werknemer de volgende overwerkvergoeding  voor: 
 

- verlengen    : 130%; 
- dagdienst maandag t/m vrijdag  : 130%; 
- vroege nacht en zaterdag  : 160%; 
- late nacht    : 200%; 
- zaterdagavond    : 200%; 
- zondag     : 200%. 

 
4.  Wanneer werknemer overwerkt op dagen buiten zijn rooster dan wordt hij voor de volgende 

minimumuren besteld: 
- Dagdienst maandag t/m zaterdag :  minimaal 8 uur 
- Avonddienst maandag t/m vrijdag :  minimaal 4 uur 
- Late nacht     : minimaal 4 uur 
- Zaterdagavond en zondag  : minimaal 4 uur 

 
5.  Werknemer kan overuren in vrije tijd opnemen (de tijd-voor-tijd-regeling). Werknemer dient dit  in 

voorkomende gevallen steeds per keer aan het bedrijf kenbaar te maken.  
 Het toeslagdeel van het overwerk wordt altijd uitbetaald (bijvoorbeeld 1 overuur van 130%: 1 uur van 

100%  tijd voor tijd en 1 uur toeslag van 30% uitbetalen). 
 
 
Artikel 23:  Schematoeslagen 
 
1. Het maandsalaris wordt geacht de beloning te zijn voor een normale functievervulling in dagdienst. 

Bijzondere beloningen worden slechts toegekend indien een groter beroep op werknemer wordt 
gedaan dan normaliter uit een volledige functievervulling in dagdienst voortvloeit. 
 

2. Voor geregelde arbeid in schemadienst wordt een toeslag op het maandsalaris gegeven. 
Deze toeslag bedraagt per maand voor de: 

 
a. dagdienst (maandag tot en met vrijdag):   0 % van het maandsalaris 
avonddienst inclusief zaterdag:    26,31 % van het maandsalaris 
avonddienst exclusief zaterdag:    8,77 % van het maandsalaris 
indeling op alle zaterdagen:   13,62 % van het maandsalaris 
 

 Bijvoorbeeld voor de D-cyclus is de schematoeslag (26,31+13,62)/3 = 13,31% 
 
b. Indien een werknemer niet gedurende een hele maand in schemadienst heeft gewerkt, wordt 
voor elke volledige dienst, waarin niet in schemadienst is gewerkt, een evenredig deel van de 
onder a. genoemde toeslag gekort. Voor de toepassing van dit sublid wordt een maand op 22 
dagen gesteld. 

 
c. Werknemer die naar de dagdienst wordt overgeplaatst, verliest met ingang van de dag van 
overplaatsing zijn toeslag. 

 
 
Artikel 24:  Verhoogd taakloon 
 
Werknemer ontvangt per taak een toeslag van € 4,50 wanneer werkzaamheden worden verricht in bulk 
op of in het schip. Voor werknemer die op 31 december 2000 reeds in dienst was van werkgever geldt de 
oude regeling. De werkzaamheden waarvoor verhoogd taakloon geldt worden in overleg met 
personeelsvertegenwoordiging (PVT) vastgesteld en in een lijst vastgelegd. 
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Artikel 25:  Vakantietoeslag 
 
1.  Werknemer, die op 1 januari van het lopende kalenderjaar in vaste dienst van werkgever is en gedu-

rende het gehele jaar in dienst van werkgever blijft, heeft recht op 1 bruto (schema)maandsalaris, 
vakantietoeslag, zoals deze geldt op het moment van uitkering. 

 
2.  De vakantietoeslag wordt betaald bij de betaling van het salaris in de maand mei. 
 
3.  Indien een medewerker 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. Voor werknemer, die vóór of op de 15e van de 
maand in dienst treedt, telt die maand mee voor de vaststelling van de vakantietoeslag, ná de 15e 
niet. Bij uitdiensttreding geldt het omgekeerde. 

 
Indien werknemer in de loop van het kalenderjaar de dienst van de werkgever verlaat, zal het eventueel 
teveel aan hem uitbetaalde met hem worden verrekend. 
 
Indien 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. 
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HOOFDSTUK V: Loondoorbetaling bij ziekte 
 
 
Artikel 26:  Betaling bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte en ongeval en van 

mindervalide werknemers 
 
Bij ziekte of ongeval zal het salaris voor de duur van maximaal 52 weken worden doorbetaald op basis 
van het netto (schema)maandsalaris bij arbeid, waarbij de eventuele wettelijke uitkeringen aan de 
werkgever worden uitgekeerd.  
 
In het tweede ziekte jaar zal naast de wettelijke loondoorbetaling van 70% bij reïntegratie op het bedrijf 
een aanvulling verstrekt worden van 30%. Bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een bedrijfsongeval 
wordt het tweede jaar 100% doorbetaald. 
 
 
Artikel 26a:  Reïntegratie 
 
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. De 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 de werknemer een aanbod tot passend werk heeft geweigerd en de UWV zou aansluitend tot het 
oordeel komen dat deze weigering op terechte gronden is geschied, zal de werkgever met terugwerkende 
kracht het maandinkomen tot 100% aanvullen. 
 
De werkgever zorgt voor voorlichting aan de werknemer over de rechten en plichten voortvloeiend uit de 
Wet Verbetering Poortwachter. Dit betekent onder meer voorlichting over moment van ziekmelding, plan 
van aanpak, reïntegratieverslag, aanvraag WAO-uitkering en aanvraag persoonsgebonden budget. 
 
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. 
    
Voor medewerkers, die een uitkering ingevolge de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering 
genieten en die kunnen worden herplaatst binnen de onderneming, wordt het salaris door werkgever in 
samenspraak met de arbeidskundige van de UWV vastgesteld, op basis van de inzetbaarheid van 
werknemer in de herplaatsingfunctie. Werknemer kan zich daarbij laten begeleiden door een 
vertegenwoordiger van de vakorganisatie. 
 
 
Artikel 26b: Het WIA hiaat 
Met ingang van is de WAO vervangen door de WIA. Ter beperking van het WGA hiaat heeft werkgever 
een collectieve WGA hiaat verzekering afgesloten waaraan werknemer kan deelnemen. De verzekering 
verzekert het WGA hiaat inclusief het WW risico. De premie is voor rekening van werknemer. 



Collectieve Arbeidsovereenkomst Van Uden Stevedoring B.V. 2004 – 2009 
 
 
 
 

20 

HOOFDSTUK VI: Vakantie, feestdagen en verlof 
 
Artikel 27:  Vakantie 
 
Het vakantiejaar valt samen met het kalenderjaar. 
 
Werknemer heeft per vakantiejaar aanspraak op 25 vakantiedagen (diensten), met behoud van 
(schema)maandsalaris. 
 
Werknemer die slechts een deel van het vakantiejaar in dienst van werkgever is, heeft recht op een 
evenredig deel van de in lid 2 genoemde vakantie. 
Bij werknemer, die vóór of op de 15e van de maand in dienst treedt, telt de maand mee voor de vaststel-
ling van het aantal vakantiedagen. 

 
Werknemer bouwt vakantie op bij volledige arbeidsongeschiktheid tenzij de ziekte door opzet van 
werknemer is ontstaan of het gevolg is van een gebrek, waarover werknemer in het kader van een 
aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt en voor de tijd gedurende welke werknemer door zijn 
toedoen zijn genezing heeft belemmerd of vertraagd dan wel indien hij zonder deugdelijke grond geen 
passend werk verricht. 
 
Voor het opnemen van de vakantiedagen gelden de volgende regels: 
a. Van de in lid 2 onder a genoemde vakantie zullen als regel 10 dagen en maximaal 16 (inclusief de 

kloszaterdag) dagen aaneengesloten worden verleend. 
b. Het tijdstip van de aaneengesloten vakantie wordt door de werkgever twee, maximaal drie weken 

overeenkomstig de wens van de werknemer vastgesteld, tenzij gewichtige redenen zich daartegen 
verzetten. Als regel zal de aaneengesloten vakantie in de periode mei tot en met september worden 
genoten. 

c. Werknemer kan de overblijvende vakantie opnemen wanneer dat door hem wordt gewenst, tenzij de 
eisen van het bedrijf zich hiertegen naar het oordeel van de werkgever verzetten. 

d. Vakantie die niet is opgenomen verjaart na 5 jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de 
aanspraak is ontstaan. 

 
Wanneer werknemer tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid met vakantie wil heeft hij hiervoor 
toestemming van werkgever nodig. De toestemming zal alleen geweigerd worden wanneer de bedrijfsarts 
negatief adviseert. De dagen zullen op het vakantiesaldo worden ingehouden. 
 
Werknemer die na 52 weken arbeidsongeschiktheid nog volledig arbeidsongeschiktheid is, bouwt geen 
vakantierechten meer op.  
 
Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal werknemer - voor zover de bedrijfsomstandigheden 
dit toelaten - in de gelegenheid worden gesteld de hem nog toekomende vakantie op te nemen.  
Voor werknemer, die voor of de 15e van de maand de dienst verlaat, telt deze maand niet mee voor de 
vaststelling van de vakantiedagen. 
 
Indien de werknemer de hem toekomende vakantie niet geheel heeft kunnen opnemen zal de resterende 
vakantie bij het einde van de arbeidsovereenkomst worden uitbetaald. 
Te veel genoten vakantie zal bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden verrekend. 
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Artikel 28:  Extra vakantie wegens langdurig dienstverband 
 
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. 
 
Het aantal extra vakantiedagen is als volgt samengesteld: 
 
Duur dienstverband  of:  Leeftijd 

 
 

  50 jaar 55 jaar 60 jaar 
  1 2 3 
bij 15 jaar 2 2 2 3 
bij 25 jaar 3 3 3 3 
bij 30 jaar 4 4 4 4 
 
 
Artikel 29:  Extra vakantie voor jeugdige werknemers 
 
Aan jeugdige werknemers wordt zolang zij de leeftijd van 20 jaar nog niet hebben bereikt, boven de in 
artikel 37, lid 1 bedoelde dagen nog 3 extra vrije dagen per volledig vakantiejaar toegekend. 
 
Aan deze dagen kan door de werkgever een afzonderlijke bestemming worden gegeven, wanneer 
hiermede de algemene ontwikkeling van werknemer wordt bevorderd. 
 
 
Artikel 30:  Feestdagen 
  
De feestdagen zijn: 
- Nieuwjaarsdag; 
- 1e en 2e Paasdag; 
- Hemelvaartsdag; 
- 1e en 2e Pinksterdag; 
- 1e en 2e Kerstdag; 
- Koninginnedag (30 april); 
- Bevrijdingsdag (5 mei; 1x per 5 jaar, ingaande 1990). 
 
Op de dag voor Eerste Kerstdag en op Oudejaarsdag is de avondploeg roostervrij. Op de dag 
voorafgaand aan Hemelvaartdag, Koninginnedag en Bevrijdingsdag zal de avondploeg roostervrij 
gegeven worden wanneer de werkzaamheden om 17.30 uur gereed zijn. Zijn de werkzaamheden om 
17.30 uur niet gereed, dan komt de avondploeg normaal op en is vanaf 22.00 uur roostervrij. Op de 
gewerkte uren na 17.30 uur1 is de zon en feestdagen avond zoals beschreven in artikel 22 lid 3.  
 
 



Collectieve Arbeidsovereenkomst Van Uden Stevedoring B.V. 2004 – 2009 
 
 
 
 

22 

Artikel 31:  Bijzonder verlof 
 
In de volgende gevallen wordt over de in de arbeidsweek vallende dagen verlof met behoud van salaris 
verleend: 
 
1 dag bij - ondertrouw van 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, of een niet-verplichte zaterdag, dan behoudt werknemer het 
recht op één vrije werkdag, op te nemen in de periode één week voorafgaande 
aan en één week volgende op de huwelijksdag. Bij haar/zijn 25-jarig 
huwelijksjubileum kan 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; 
- overlijden of voor het bijwonen van de begrafenis of crematie van één 

harer/zijner grootouders, broers, zusters, zwagers, schoonzusters, schoonzoons, 
schoondochters, kleinkinderen; 

  - verhuizing (maximaal 1x per jaar). 
 
1 dag voor - het afleggen van een vakexamen ter verkrijging van een erkend 

diploma, indien dit in het belang van het bedrijf is. 
    
2 dagen bij - huwelijk van werknemer; 

- overlijden van één van haar/zijn (stief-)ouders, schoonouders of niet-inwonende 
kinderen; 

  - bevalling van zijn echtgenote. 
4 dagen bij - overlijden van haar echtgenoot/zijn echtgenote, (geregistreerd) 

partner of één van haar/zijn inwonende kinderen; 
- overlijden van één zijner (stief-)ouders als voor 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 parttime percentage) 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 maximaal het voor werknemer geldend dagloon. De werkgever kan het verlof op grond van 
zwaarwichtig bedrijfsbelang weigeren.” 
 
Voor noodzakelijk bezoek aan huisarts, tandarts en specialist, alsmede voor door de overheid opgelegde 
verplichtingen zal aan werknemer naar billijkheid en behoefte vrij gegeven worden met behoud van 
schemamaandsalaris of aanvulling tot het schemamaandsalaris, voor zover de overheid geen of 
onvolledige vergoeding over de desbetreffende tijd geeft.  
Deze laatste bepaling is niet van toepassing, wanneer genoemde verplichting voortspruit uit 
overtredingen van werknemer of uit het niet nakomen van de door de overheid opgelegde verplichtingen. 
 
Rechten op grond van de kortverzuimregeling, die gelden voor gehuwden, alsmede geregistreerde 
partners, zullen eveneens worden toegekend aan werknemers, die een duurzaam gemeenschappelijke 
huishouding voeren en daartoe een samenlevingscontract kunnen overleggen. 
Hiervan dient schriftelijk mededeling aan de werkgever te zijn gedaan. 
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Artikel 32:  Onbetaald verlof 
 
Er bestaat de mogelijkheid tot het verstrekken van onbetaald verlof onder de volgende condities: 
a. werkgever heeft te allen tijde de vrijheid de aanvraag al of niet te honoreren; 
b. alle financiële en verzekeringstechnische gevolgen van dit onbetaald verlof zijn voor rekening van 

werknemer; 
c. gedurende het onbetaald verlof mag werknemer geen arbeid als gevolg van een ter zake afgesloten 

(arbeids)overeenkomst verrichten; 
d. het verlof kan voor een periode van minimaal één week tot maximaal één maand worden 

aangevraagd. 
 
Nadere regelgeving (hoe lang van tevoren een aanvraag moet worden ingediend, etc.) in overleg met de 
PVT. 
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HOOFDSTUK VII: Pensioenen 
 
 
Artikel 33:  Pensioenen 
 
Ten behoeve van de pensioenregeling voor de onder deze overeenkomst vallende werknemers is de 
werkgever aangesloten bij OPTAS Pensioenen N.V. (hierna te noemen OPTAS) gevestigd te Rotterdam. 
 
De werkgever is pensioenpremie voor de bovengenoemde in zijn dienst zijnde werknemers verschuldigd 
aan OPTAS.  
 
A. OPTAS A 
Voor werknemers die in of na 1997 in dienst treden geldt de standaardpensioenregeling met 
pensioenrichtdatum 65 jaar, zoals omschreven in het pensioenreglement A van OPTAS Pensioenen 
B.V. Pensioenreglement A is ook van toepassing op werknemers die in 1997 reeds in dienst waren, 
maar op grond van hun leeftijd nog niet als deelnemer waren opgenomen. 

 
Tot 1 januari 2007 

 De premie bedraagt 8% van de pensioengrondslag (vaste jaarloon verminderd met de franchise) en 
wordt betaald door de werkgever. 

 Werknemer zal aangemeld worden voor de vervroeging met ingang van 60 jaar. De daaraan 
verbonden kosten zijn voor rekening van de werknemer. De gemiddelde premie voor de vervroeging 
is 5,92%. Op dit moment is onduidelijk of dit fiscaal is toegelaten of dat voor een staffel moet worden 
gekozen. Zosnel dit bekent is wordt het in de CAO vastgelegd. 

  
 Vanaf 1 januari 2 007 

Met ingang van 1 januari 2007 wordt de regeling omgezet naar de premiestaffel volgens 
onderstaande tabel en de wettelijke franchise, inclusief 1,1% verzekerd nabestaandenpensioen en 
vaste werknemersbijdrage van 6%. 

 
  

STAFFEL III 
leeftijd percetage 
20-24 8,10% 
25-29 9,80% 
30-34 11,70% 
35-39 14,20% 
40-44 17,10% 
45-49 20,60% 
50-54 24,90% 
55-59 30,20% 
60-64 36,90% 

 
B. OPTAS B 
Voor werknemers geboren in de periode vanaf 1 januari 1950 tot en met 31 december 1976, die op 
31 december 1997 deelnemer waren in het PVH en niet vallen onder pensioenreglement A geldt het 
pensioenreglement B van OPTAS Pensioenen B.V. met pensioenrichtdatum 60 jaar. 

 De premie bestaat uit de standaardpremie, een vervroegingpremie en een premie voor de 
overgangsregeling. De totale premie bedraagt 14,70% van de pensioengrondslag (exclusief de 
premie voor de WAO-hiaatverzekering). Van de totale premie wordt 5,39% van de 
pensioengrondslag (exclusief de premie voor de WAO-hiaatverzekering) betaald door de 
werknemer. 

 
 Partijen hebben geconstateerd dat bij aanvang van de pensioenregeling voor het pensioenreglement 

B van een te lage standaardpremie is uitgegaan. Het pensioengat wordt gedicht op basis van de 
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volgende uitgangspunten: 
- Pensioenrichtleeftijd 60 jaar; 
- Het salaris is het pensioengevend loon 2000, zijnde dertien maal het maandsalaris plus twaalf 
maal de (schema)toeslag; 

- De franchise, het deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd, is       
€ 9.238,97 (fl. 20.360,=); 

- Voor het prépensioen voor de periode tussen de 60- en 65-jarige leeftijd is het ambitieniveau 
gebaseerd op 75% bruto van het genoemde salaris, onafhankelijk van het aantal havenjaren 

- Voor het ouderdomspensioen met ingang van de 65-jarige leeftijd is het ambitieniveau gebaseerd 
op maximaal 60% bruto van het genoemde salaris, inclusief € 13.589,02  
(fl. 30.400,=) AOW. 
De 60% wordt bereikt wanneer de werknemer 39 havenjaren heeft opgebouwd, bij minder 
havenjaren zal het ambitieniveau evenredig lager zijn. 

- Bij de berekening is er vanuit gegaan dat de werknemer gehuwd is en een drie jaar jongere 
partner heeft. 

 
De benodigde extra premie wordt betaald door werkgever. 
 

C. OPTAS C 
Voor werknemers geboren in de periode vanaf 1 januari 1942 tot en met 31 december 1949, die 
tenminste vanaf 1 januari 1993 onafgebroken deelnemer zijn geweest in het PVH geldt het 
pensioenreglement C van OPTAS Pensioenen B.V. met pensioenrichtdatum 65 jaar. 

 De hoogte pensioenuitkering bij 65 jaar zal gebaseerd zijn op de alsdan opgebouwde rechten in de 
oude en herziene PVH-regeling. 

 De premie bedraagt 17,19% van pensioengrondslag 1 waarbij 6,38% voor rekening van de 
werknemer is en bedraagt 9,54% van de pensioengrondslag 2 waarbij 6,38% voor rekening van de 
werknemer is. 

  
 Onderdeel van de pensioenregeling is een Tijdelijk Overbruggings Pensioen (TOP) voor op 1 januari 

1998 actieve werknemers, die tenminste vanaf 1 januari 1993 deelnamen aan het PVH. TOP 
voorziet in een tijdelijke pensioenuitkering voor de periode vanaf 60 jaar tot 65 jaar. Wanneer de 
werknemer van TOP gebruik maakt vindt er vanaf 60 jaar geen pensioenopbouw meer plaats. 

 Voor werknemers die vallen onder pensioenreglement C maar geen aanspraak kunnen maken op 
het TOP loopt de pensioenopbouw door tot 65 jaar. 

 
D. Werknemer ontvangt jaarlijks van de pensioenverzekeraar een persoonlijk pensioen overzicht met 

de alsdan opgebouwde aanspraken.  
 De opgebouwde aanspraken worden door de pensioenverzekeraar periodiek getoetst aan de hand 

van de fiscale opvattingen ten aanzien van pensioen. 
 
E. ANW hiaat 
Medewerkers die vallen onder OPTAS A en B hebben de mogelijkheid om een ANW (algemene 
nabestaande wet) hiaat verzekering af te sluiten. Bij overlijden van de medewerker keert deze 
verzekering de nabestaande een aanvulling uit op de ANW. De aan te bieden verzekering zal 
gebaseerd worden op een uitkering van € 12.750,=. De premie is voor rekening van de werknemer. 

 
 
Artikel 34:  Bedrijfstakfonds 
 
Vanuit een door de bedrijfstak te vormen fonds zal werknemer tijdens de uitkeringsperiode als gevolg van 
het TOP, doch niet eerder dan vanaf 60-jarige leeftijd, een aanvulling op het TOP ontvangen tot 
maximaal 80% netto per jaar van het laatstverdiende gegarandeerde jaarinkomen*). De aanvulling uit het 

                                             
*)  voor de definitie van het gegarandeerd jaarinkomen verwijzen naar STIVU. Onder gegarandeerd 

jaarinkomen wordt in dit verband verstaan: 12 maal het basismaandsalaris, de schematoeslag, de 
vakantietoeslag en de eventueel van toepassing zijnde persoonlijke toeslag (niet alle persoonlijke toeslagen 
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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 jaarinkomen*) (een en ander conform het reglement van de Stichting 
Voorziening Uittreding Zeehavens en de CAO inzake Uittreding havens). 
Het recht op uitkering vanuit het bedrijfstakfonds bestaat indien en voor zover onderstaande heffingen 
door de werkgever aan het fonds zijn afgedragen. 
 
Het fonds zal worden gevormd uit de navolgende heffingen: 
Werkgever : 3% van het gegarandeerde jaarinkomen*) 
Medewerker : 1% van het gegarandeerde jaarinkomen*) 
 
Algemeen : voor de exacte uitwerking wordt verwezen naar de reglementen van Optas 
 

                                                                                                                                                                         
worden door STIVU geaccepteerd). 
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HOOFDSTUK VIII: Tegemoetkomingen en verstrekkingen 
 
 
Artikel 35:  Ongevallenverzekering 
Er is voor de werknemers een ongevallen verzekering afgesloten die een jaarsalaris uitkeert bij overlijden 
en twee jaarsalarissen bij algehele invaliditeit. De premie is voor rekening van de werkgever. 
 
 
  
Artikel 36:  Verstrekkingen 
 
Jaarlijks wordt aan werknemer een bedrag van € 100,= ter beschikking gesteld voor de aanschaf van 
werkkleding. 
 
 
Artikel 37:  Vergoeding BHV  
 
Werknemer die door werkgever is aangewezen als BHV-er en in het bezit is van het basisdiploma BHV 
zal een bruto vergoeding worden toegekend van €  9,50 per maand respectievelijk € 114,00 per jaar. 
 
 
Artikel 38:  Dienstjubileum 
 
Werknemer die 25 jaar in dienst is van werkgever ontvangt ter gelegenheid van zijn dienstjubileum een 
gratificatie van een bruto (schema)maandsalaris. Binnen de fiscale regels wordt de gratificatie zoveel als 
mogelijk netto uitgekeerd. 
 
 
Artikel 39:  Koudetoeslag 
 
Op dagen dat op Vliegveld Rotterdam Airport te 07.00 uur een temperatuur van -5º C of lager wordt 
gemeten, ontvangt werknemer voor het gehele volgende etmaal een koudetoeslag van € 2,50 bruto per 
gewerkte halve dienst, met een maximum van € 5,00 bruto per gewerkte dag. 
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Aldus overeengekomen en getekend te Rotterdam de  
 
 
Namens partij genoemd onder 1 
VAN UDEN STEVEDORING B.V. 
 
 
 
 
................... 
Directeur 
 
 
 
Namens partij genoemd onder II 
FNV Bondgenoten 
 
 
 
 
..................... 
Bestuurder  
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Bijlage I: Basismaandsalarissen  
 
Met ingang van 1 juli 2004 geldend voor werknemers in dienst getreden na  
31 december 2000. 
 
Groep   1 2 3 4 5 
         
functies  stuwer stuwer kraanmeester stuwer voorman 
   dekgast dekgast  dekgast   
   wagenrijder wagenrijder  wagenrijder   
   voork werk lash/sec  kraanmeester 
    voork werk  lash/sec   
      voork werk   
         
leeftijdschalen       
18  € 827  € 942  € 1.151  € 1.215  € 1.435  
19  € 886  € 1.009  € 1.234  € 1.302  € 1.538  
20  € 945  € 1.076  € 1.316  € 1.389  € 1.641  
21  € 1.004  € 1.143  € 1.398  € 1.476  € 1.743  
22  € 1.063  € 1.211  € 1.480  € 1.563  € 1.846  
23  € 1.122  € 1.278  € 1.563  € 1.650  € 1.948  
         
Minimum  € 1.181  € 1.345  € 1.645  € 1.736  € 2.051  
Maximum  € 1.417  € 1.723  € 2.115  € 2.264  € 2.785  
gemiddeld  € 1.299  € 1.534  € 1.880  € 2.000  € 2.418  
         
Aantal periodieken 7 11 11 12 13 
         

0 periodieken € 1.181  € 1.345  € 1.645  € 1.736  € 2.051  
1 periodieken € 1.215  € 1.380  € 1.688  € 1.780  € 2.107  
2 periodieken € 1.248  € 1.414  € 1.730  € 1.824  € 2.164  
3 periodieken € 1.282  € 1.448  € 1.773  € 1.868  € 2.220  
4 periodieken € 1.316  € 1.483  € 1.816  € 1.912  € 2.277  
5 periodieken € 1.350  € 1.517  € 1.859  € 1.956  € 2.333  
6 periodieken € 1.383  € 1.551  € 1.901  € 2.000  € 2.390  
7 periodieken € 1.417  € 1.586  € 1.944  € 2.044  € 2.446  
8 periodieken  € 1.620  € 1.987  € 2.088  € 2.503  
9 periodieken  € 1.654  € 2.030  € 2.132  € 2.559  
10 periodieken  € 1.689  € 2.072  € 2.176  € 2.616  
11 periodieken  € 1.723  € 2.115  € 2.220  € 2.672  
12 periodieken    € 2.264  € 2.729  
13 periodieken     € 2.785  
14 periodieken       
15 periodieken       

              
         
standaard periodiek € 34  € 34  € 43  € 44  € 57  
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Bijlage 2: Toepassing salarisgebouw 
 
1. Plaatsing in een salarisgroep 

Bij indiensttreding wordt de werknemer geplaatst in de salarisgroep die bij de functie hoort. 
Werknemers van 18 tot en met 23 jaar worden in de leeftijdschaal geplaatst op het salaris dat 
overeenkomt met de leeftijd van werknemer op 1 januari van het betreffende jaar. 
Elk jaar krijgt werknemer op 1 januari een leeftijdsperiodiek erbij. 
Wanneer werknemer op 1 januari van enig jaar 24 jaar is, wordt hij geplaatst op 0 periodieken. 

 
2. Promotie 

Wanneer een werknemer een nieuwe functie krijgt in een hogere salarisgroep wordt hij geplaatst in 
het naasthoger bedrag in de nieuwe groep plus een extra periodiek. 

 
3. Jaarlijkse verhoging 
- Het salaris wordt jaarlijks per 1 januari bij goed functioneren met 1 periodiek verhoogd. 
- Bij onvoldoende functioneren ontvangt de werknemer geen periodiek. Werkgever zal werknemer 
hierover tijdig informeren en het besluit toelichten. 

- Bij zeer goed functioneren kan de werknemer meer dan 1 periodiek toegekend worden. 
De beoordeling wordt door de directie vastgesteld en komt tot stand in samenspraak met de direct 
leidinggevende. 
 

4. Groep 1 
Deze groep is vooral bedoeld als aanloopschaal, voor werknemers die instromen vanuit de 
vakopleiding en andere werknemers zonder operationele ervaring. 
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Bijlage 3: Cao onderhandelingsresultaat 1 juli 2004 tot 1 juli 
2009 
 
 
1. Looptijd 
 
De CAO heeft een looptijd van vijf jaar: van 1 juli 2004 tot 1 juli 2009. 
 
 
2. Inkomen 
 
APC 
Het huidige 2% stappensysteem blijft gehandhaafd. De twee procent is in april 2006 gevallen: 
bij het salaris van juni zal de 2% toeslag betaalbaar gesteld worden. De startindex blijft maart 
2002(106,1). 
 
Salarisverhoging 
Naast de APC worden de basismaandsalarissen en daar vanaf geleide toeslagen als volgt 
verhoogd: 
- per 1 januari 2006  met 0,50% 
- per 1 april 2007  met 0,75%  
- per 1 januari 2008  met 0,75%  
- per 1 januari 2009  met 0,75%  
 
Eenmalig 
In 2007 en 2008 wordt een eenmalige uitkering vertrekt van € 500 bruto. 
 
   
3. Pensioenen 
 
Pensioenreglement Optas A 
Met ingang van 1 januari 2007 wordt de huidige regeling omgezet naar de 100% premiestaffel, 
de wettelijke franchise, inclusief 1,1% verzekerd nabestaandenpensioen en vaste 
werknemersbijdrage van 6%. 
 
Pensioenreglement Optas B 
De pensioenregeling is door AWVN, FNV en CNV gezamenlijk ter goedkeuring voor gelegd de 
belastingdienst. Doelstelling is de regeling ongewijzigd voort te zetten. De resultaten van het 
overleg worden afgewacht.  
 
ANW hiaat 
Medewerkers die vallen onder OPTAS A en B hebben de mogelijkheid om een ANW (algemene 
nabestaande wet) hiaat verzekering af te sluiten. Bij overlijden van de medewerker keert deze 
verzekering de nabestaande een aanvulling uit op de ANW. De aan te bieden verzekering zal 
gebaseerd worden op een uitkering van € 12.750,=. De premie is voor rekening van de 
werknemer. 
  
Voorlichting 
Er zal zo spoedig mogelijk een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd worden voor de 
werknemers van de OPTAS B regeling. 
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4. Tweede ziektejaar 
 
In het tweede ziekte jaar zal naast de wettelijke loondoorbetaling van 70% bij reïntegratie op het 
bedrijf een aanvulling verstrekt worden van 30%. Bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van een 
bedrijfsongeval wordt het tweede jaar 100% doorbetaald. 
 
 
5. Ongevallenverzekering 
 

Er is voor de werknemers een ongevallen verzekering afgesloten die een jaarsalaris uitkeert bij 
overlijden en twee jaarsalarissen bij algehele invaliditeit. De premie is voor rekening van de 
werkgever. 
 
 
6. De nieuwe WAO 
 
Met ingang van 1 januari 2006 is de WAO vervangen door de WIA, die bestaat uit twee 
regelingen: 
 
- De IVA 
Volledig arbeidsongeschikten (80% - 100%) met een uitkering van 70% dagloon tot de 
pensionering 

 
- De WGA 
Gedeeltelijk arbeidsongeschikten (35% - 80%) met een uitkering van 70% dagloon 
gedurende maximaal 5 jaar en een vervolguitkering obv 70% minimumloon 

 
In de CAO is een collectieve WAO-hiaatverzekering opgenomen die het inkomensverlies van 
werknemers met een WAO-vervolguitkering beperkt.  
De verzekering vult de WAO uitkering die gebaseerd is 70% minimumloon aan tot 70% dagloon 
(het WAO-hiaat) aan. Deze regeling blijft van toepassing op werknemers die al voor 1 januari 
2006 in de WAO zitten. 
 
Het WIA hiaat 
In de WIA beperkt het hiaat zich tot de WGA vervolguitkering. Afhankelijk van de benutting van 
de restcapaciteit kan men net als bij de oude WAO terugvallen op een uitkering gebaseerd op 
70% minimumloon. Daarom is besloten om ter vervanging van de WAO hiaat verzekering, een 
collectieve WGA hiaat verzekering af te sluiten waaraan de werknemer kan deelnemen. De 
verzekering verzekert 70% van het salaris, het WGA gedeelte en het WW risico.  
De premie is voor rekening van de werknemer. 
 
7. Overige onderwerpen 
 
Afwerken 
Werkgever kan de arbeidsduur per etmaal met 1 of 1,5 uur te verlengen, indien binnen die tijd 
afwerken mogelijk is. Afhankelijk van de werkelijk gewerkte tijd wordt één of anderhalf uur 
betaald. 
 
Inhuur 
Partijen onderkennen dat de beschikbaarheid/inzet van de SHB-ers en andere inhuurbedrijven 
niet altijd naar wens verloopt. Partijen spreken af op een nadere te bepalen tijdstip daarover 
nader met elkaar te overleggen. 
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Overwerk 
De in artikel 22 lid 3 opgenomen percentages zijn de vergoeding voor een overuur. 
 
Begin en eindtijden 
De afspraak met de PVT over de begin en eindtijden ( 7.00 uur – 15.15 uur, 15.15 uur – 23.30 
uur) wordt in de CAO opgenomen.                                                               
 
 
  

 


