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     - CONCEPT - 
 

Onderhandelaarsakkoord  
CAO Havenbedrijf Rotterdam N.V.  2012-2013 

 
 

Inleiding 
 

Op 12 april 2012 hebben het Havenbedrijf en de vakbonden ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak 
en OV-HbR een onderhandelaarsakkoord gesloten over de arbeidsvoorwaarden voor het 
Havenbedrijf Rotterdam N.V. Dit akkoord loopt van 1 januari 2012 tot 1 januari 2014. 

 
Alle financiële middelen die het Havenbedrijf ter beschikking stelt voor extra arbeidsvoorwaarden 
komen tot uitdrukking in dit akkoord. De gemaakte afspraken gaan in per 1 januari 2012, tenzij in 
dit akkoord anders is aangegeven. 
 
Voor een aantal onderwerpen hebben partijen kaderafspraken gemaakt en worden de 
onderwerpen in de komende Cao-periode nader uitgewerkt. Deze onderwerpen zijn onder punt 8. 
vermeld. Partijen hebben de intentie uitgesproken om m.b.t. deze onderwerpen tot nadere 
afspraken te komen.  
 
De afspraken worden verwerkt in de tekst van de CAO. Na instemming van partijen wordt deze 
tekst in schriftelijke en digitale vorm beschikbaar gesteld.  

 
1. Looptijd 

De looptijd van het akkoord bedraagt 2 jaar: van 01-01-2012 tot 01-01-2014. 
 

2. Loonparagraaf 
 
Salarisontwikkeling 
De salarissen worden als volgt verhoogd: 
• per 01-01-2012 worden de schaalbedragen verhoogd met 2,0 %; 
• per 01-01-2013 worden de schaalbedragen verhoogd met 2,0 %   

 
Eindejaarsuitkering naar 13de maand 
De eindejaarsuitkering wordt verder verhoogd zodat aan het einde van deze contractperiode een 
13de maand is bereikt: 
 
• In 2012 wordt de eindejaarsuitkering met 0,7% verhoogd naar 7,65%. Daarnaast wordt in 2012 

een eenmalige bruto uitkering van € 240,-- verstrekt bij een fulltime dienstverband. Bij een 
deeltijddienstverband wordt de uitkering naar rato uitgekeerd.  

• In 2013 wordt de eindejaarsuitkering met 0,68% verhoogd en definitief omgezet naar een 13de 
maand. De uitkering bedraagt dan 8,33% van de grondslag. De grondslag bedraagt 12 x het 
salaris per maand (excl. Vakantietoelage en toelage onregelmatige dienst).  

 
De bodem van de eindejaarsuitkering wordt in 2012 bestendigd en bedraagt € 1429,-- bij een 
fulltime dienstverband. In verband met het bereiken van de 13de maand is de Rotterdamse 
eindejaarsuitkering vanaf 1 januari 2012 volledig komen te vervallen.  

  
3. Vitaliteitbijdrage 

De levensloopbijdrage wordt omgezet in een vitaliteitbijdrage van 1,5%. Deze bijdrage wordt zoals 
gebruikelijk in de maand juli 2012 aan de hele doelgroep uitbetaald. Huidige deelnemers van de 
levensloopregeling1 kunnen de bijdrage in 2012 nog steeds als inleg voor de levensloopregeling 
gebruiken.  
 
In 2012 wordt door de afdeling Human Resources een voorstel ontwikkeld, op welke wijze een 
regeling voor de vitaliteitsbijdrage kan worden vormgegeven, zodat het effectief bijdraagt aan het 
doel vitaliteitsparen. Bij het ontwikkelingen van dit voorstel zal het gebruik van de 
levensloopregeling door de huidige deelnemers in overweging worden genomen. Het kabinet is 
voornemens om op 1 januari 2013 met de vitaliteitsregeling van start te gaan.  

                                                        
1 Het betreft alleen deelnemers die op 31 december 2011 een levensloopsaldo bezaten van minimaal € 3000,--.  
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De vitaliteitbijdrage wordt alleen uitgekeerd als je onder de doelgroep van de voormalige 
levensloopbijdrage valt. Je valt niet onder de doelgroep als je voor 1950 bent geboren en sinds 1 
april 1997 aaneensluitend deelnemer bij het ABP bent geweest. Je valt dan immers onder de 
doelgroep die gebruik kan maken van de FPU-regeling.   

 
 

4. Duurzame inzetbaarheid en MVO 
In de huidige economische omstandigheden vinden partijen het van groot belang om te investeren 
in duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van het Havenbedrijf Rotterdam. Daarnaast willen 
partijen voor een aantal groepen op de arbeidsmarkt afspraken maken om de mogelijkheden tot 
het verkrijgen van werkervaring te vergroten en daardoor hun arbeidsmarktpositie te verbeteren. 
Hieronder worden de initiatieven nader toegelicht.  

  
 Duurzame inzetbaarheid 

Binnen het Havenbedrijf is in 2012 het project Duurzame Inzetbaarheid gestart. Dit project is in 
eerste instantie binnen de Divisie Havenmeester van start gegaan. Op dit moment is het bedrijf met 
de OR in nader overleg getreden over inrichting en de scope van het project. De bonden zullen 
over dit onderwerp nader worden geïnformeerd.  
 
Stage 
Partijen vinden het belangrijk om jongeren de gelegenheid te bieden tijdens hun opleiding 
werkervaring op te bouwen middels een stage. Het Havenbedrijf continueert gedurende deze CAO-
periode de afspraak om minimaal 2% van de formatieve sterkte aan stageplaatsen aanbieden. 
 
Samenwerking Hoge Scholen en Universiteiten 
Daarnaast vindt het Havenbedrijf van belang om studenten kennis te laten maken met de praktijk 
door opdrachten aan te bieden. Om deze reden wordt de samenwerking met de Hoge Scholen en 
Universiteiten voortgezet.  
 
Aandacht instroom doelgroep moeilijk bemiddelbaar  
In de huidige tijd is het voor kandidaten met een behoorlijke achterstand tot arbeidsmarkt moeilijk 
om werk te vinden. In de komende jaren zal het Havenbedrijf aandacht schenken aan deze 
doelgroep. In 2012 en 2013 zal per jaar 2 kandidaten instromen die om medische gronden moeilijk 
bemiddelbaar zijn. In het aannamebeleid van het Havenbedrijf wordt hieraan aandacht gegeven. 
Het doel is om de kandidaten op reguliere vacatures te laten instromen.  
 

5. WIA-hiaatverzekering 
Een WIA-hiaatverzekering zorgt er voor dat een medewerker bij langdurige arbeidsongeschiktheid 
met een minder grote inkomensachteruitgang wordt geconfronteerd. Het afsluiten van een 
dergelijke verzekering wordt als een primaire verantwoordelijkheid van de medewerker zelf gezien.  
 
Het Havenbedrijf zal in deze CAO-periode alle medewerkers informeren over het belang van een 
dergelijke verzekering, samen met onze huidige contractpartners (Loyalis en ASR). Tevens zal 
onder de aandacht worden gebracht hoe de medewerkers onder gunstige condities zelf een 
verzekering kunnen afsluiten. De premie kan – binnen de geldende fiscale eisen – op het 
brutosalaris worden ingehouden, waardoor de nettopremie aanzienlijk lager is.  
 

6. Zorgverzekering 
Het Havenbedrijf heeft voor de duur van 3 jaar een collectief contract afgesloten met VGZ. Uit een 
recente benchmark is gebleken dat de huidige leverancier de beste prijs/kwaliteitverhouding biedt.  
 
Het Havenbedrijf zal voor een tweetal aanvullende verzekeringen een tegemoetkoming verstrekken 
van 50% van de premie, mits deze verzekeringen bij VGZ zijn afgesloten naast de 
basisverzekering VGZ en de verzekeringen een eigen risico kennen van ten hoogste het landelijke 
verplichte eigen risico. Het gaat om: 
• Aanvullende verzekering Plus; 
• Tand Best Pakket 
 
De tegemoetkoming wordt ook verstrekt aan de niet werkende partner en aan postactieven.  
 

7. Tekstuele wijzigingen en overig 
De volgende tekstuele wijzigingen worden doorgevoerd; 
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• Bij arbeidsduur (art 12) wordt verhelderd dat ADV-verlof vervalt na het kalenderjaar van 

opbouw.  
• Bij de Regeling Wacht- en waakdiensten wordt toegevoegd dat een medewerker die 

werkzaam is in fsk 11 of hoger en extra werk verricht als gevolg van een wacht- en 
waakdienst, dat voor het extra werk de reguliere overwerkvergoeding van toepassing 
wordt verklaard.  

• Vanaf 1 januari 2012 zijn in de nieuwe Vakantiewetgeving bepalingen opgenomen over 
arbeidsongeschikte medewerkers. Door deze nieuwe wetgeving gaan arbeidsongeschikte 
medewerkers volledig vakantieverlof opbouwen i.p.v. in de laatste 6 maanden voor herstel. 
De wettelijke wijzigingen voor de arbeidsongeschikte medewerker worden in de Cao 
doorgevoerd.  

• De huidige CAO tekst wordt omgezet naar een meer aantrekkelijke en duidelijke  tekst.  
 

 
8. Nader uit te werken kaderafspraken in de periode tot 1 januari 2013. 

 
Partijen zullen zo spoedig mogelijk na vaststelling van de Cao Havenbedrijf 2012 – 2013 
onderstaande kaderafspraken nader uitwerken. De intentie is om deze nadere uitwerking uiterlijk 
voor 1 januari 2013 te effectueren of zoveel eerder als mogelijk.  
 
Functioneel Leeftijdsontslag 
Binnen het Havenbedrijf geldt voor de functie van VTS-operator het functioneel leeftijdsontslag 
(FLO) vanwege de substantieel bezwarendheid van de functie. In de afgelopen jaren heeft de 
overheid een aantal maatregelen genomen waardoor het Havenbedrijf zich genoodzaakt ziet om 
nieuwe afspraken te maken over de FLO-regeling. Door deze maatregelen is in onze maatschappij 
een andere visie ontstaan over de wenselijkheid van prepensionering en langer doorwerken en zijn 
door de gewijzigde fiscale regels de kosten voor de werkgever meer dan exponentieel gestegen.  
 
De werkgever en de vakorganisaties richten in het 2de kwartaal van 2012 een gezamenlijke 
werkgroep op. De werkgroep zal een uitwerking geven aan de afspraken die partijen hebben 
gemaakt in het FLO-dossier. Het streven is om voor 1 januari 2013 deze uitwerking te hebben 
afgerond.  
 
Partijen hebben een vast kader afgesproken. Dit kader luidt: 

• De FLO-regeling vervalt vanaf 1 januari 2012.  
• De medewerkers die in 2004 vielen onder de garantieregeling (en hiertoe een schriftelijke 

bevestiging hebben ontvangen) behouden een netto-garantie. De werkgroep gaat na op 
welke wijze hieraan het meest effectief uitvoering kan worden gegeven. Een mogelijke 
optie is netto-pensioen sparen. Onder de garantiegroep vallen ook de medewerkers die 
sinds 2009 met “look-a-like FLO” zijn gegaan.  

• Aan de andere medewerkers waarvoor het FLO perspectief vervalt, zal een afkoopregeling 
worden aangeboden via een staffelmethodiek (de hoogte van de afkoop wordt nader 
bepaald). De staffel is gebaseerd op het aantal aaneengesloten dienstjaren in de functie 
van VTS-operator.  

• Er wordt voor deze doelgroep Loopbaanbeleid ontwikkeld, waarbij rekening wordt 
gehouden met de specifieke kenmerken van deze functie en problematiek. Doel hiervan is 
om er voor te zorgen dat de VTS-operator met behulp van (intern en/of extern) 
mobiliteitsbeleid tot zijn pensioengerechtigde leeftijd gezond werkzaam kan zijn.  

• Blijvende aandacht voor optimalisering van arbeidsomstandigheden voor de VTS-groep 
• In 2013/2014 zal nogmaals een werkbelastingsonderzoek van de VTS-functie 

plaatsvinden en worden getoetst of deze functie nog “substantieel bezwarend” is.  
• Zolang de functie als substantieel bezwarend wordt gekwalificeerd, zal de werkgever zich 

inspannen om de aanbevelingen van TNO te realiseren.  
 
Modernisering arbeidsvoorwaarden 
In de deze CAO periode wil het Havenbedrijf een voorstel uitwerken, met als doel te komen tot een 
verdere vernieuwing van het arbeidsvoorwaardenstelsel. In dit voorstel zal ook worden 
aangegeven waarom de huidige bestaande regelingen niet meer toereikend zijn. De gedachte 
hierbij is om de onderliggende waarde te realloceren en een systeem te ontwikkelen dat beter 
sturen op de gewenste resultaten zal ondersteunen. Een dergelijk systeem beoogt beter aan te 
sluiten bij de huidige praktijk, de wensen uit de organisatie en de HR Visie. Zo wil het Havenbedrijf 
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toe naar een systeem waarbij ondermeer beter gedifferentieerd kan worden, zoals in beloning naar 
functioneren. 
 
Vakantiewetgeving 
Vanaf 2012 is in de vakantiewetgeving een aantal zaken veranderd. Een van de punten is het 
omzetten van een verjaringstermijn van 5 jaar naar een vervaltermijn van 6 maanden voor het 
wettelijke vakantieverlof. Partijen zijn overeengekomen om uiterlijk eind 2012 hierover nadere 
afspraken met elkaar te maken. Hiervoor zal het HbR een analyse uitvoeren naar de huidige 
werkwijze en eventuele problematiek.  De huidige verjaringstermijn van 5 jaar (art 43 lid 3 Cao) zal 
van kracht blijven, zolang de nieuwe afspraken nog niet van kracht zijn.  
 
 
 

Aldus overeengekomen en getekend te Rotterdam  
Datum 12 april 2012 
 
Namens het Havenbedrijf Rotterdam N.V.  
 
 
 
 
_____________________ 
 
H.N.J. Smits 
President-directeur 
 
 
Namens de vakorganisaties 
 
ABVAKABO FNV  CNV Publieke Zaak  OV-HbR 
 
 
 
_____________________ _____________________ ____________________ 
 
 
E. Vermeulen   A. Zwaagstra   J.Th. Magito 
 

 
 

 


