
Onderhandelingsresultaat IGMA cao 1 april 2009 tot en met 31 maart 

2011 
 

1. Looptijd 

De cao heeft een looptijd van 24 maanden van 1 april 2009 tot en met 31 maart 2011. 

 

2. Inkomen 

 

APC 

Het apc systeem wordt, gedurende de looptijd van de cao, ongewijzigd voortgezet. 

  

Eenmalige uitkering 

Gedurende de looptijd van de cao worden de volgende eenmalige bruto uitkeringen 

verstrekt: 

- €    750,=  na afsluiten van de cao 

- € 1.250,=  bij de loonbetaling van januari 2011 

 

Vergoedingen 

De vergoeding in artikel A38 wordt met ingang van 1 april 2010 verhoogd van € 20,53 

naar € 25,=. 

In artikel A39 wordt daar waar “perslucht” staat dit vervangen door “ademlucht” en de 

vergoeding wordt met ingang van 1 april 2010 verhoogd van € 20,53 naar € 25,=. 

 

Gedifferentieerde WGA premie 

IGMA neemt voor de looptijd van de cao de Gedifferentieerde WGA premie volledig 

voor haar rekening. 

   

3. Pensioen 

IGMA  zal in 2010 de mogelijkheden onderzoeken om tot een verbeterde 

pensioenregeling te komen voor de IGMA medewerkers. De mogelijkheid van parttime 

pensioen en eventuele pensioen-ontwikkelingen in de haven zullen meegenomen worden 

in het onderzoek. Het is de bedoeling de volledige STIVU premie (3% plus 1%), zoals 

beschreven in het gezamenlijk resultaat van december 1996, als financieringsbron in te 

zetten, ook na 2014.  

  

4. Inhuur 

De inhuur bij IGMA zal, gedurende de resterende looptijd van de cao, maximaal 25% van 

de vaste bezetting zijn op basis van een voortschrijdend drie maandelijks gemiddelde. 

Gedurende de looptijd zullen cao partijen overleggen over de verdere invulling van 

inhuurafspraken (onder andere een gedragscode, NEN 4400, betaling op basis van de cao 

IGMA, VCH en voorrangspositie voor huidige vaste voorkeur mits voldaan aan de 

inhuurafspraken) om kwaliteit en veiligheid ook op langere termijn te waarborgen.  

 

5. Mogelijke deelname aan een O&O Fonds 

 

Tijdens de onderhandelingen is er veelvuldig stilgestaan bij de participatie van IGMA aan 

een O&O fonds en een eventuele financiële bijdrage. 

 

IGMA wijst participatie en een financiële bijdrage niet bij voorbaat af. Maar op dit 

moment is er bij IGMA geen duidelijk beeld bij de doelstellingen, mogelijkheden en 

voor-/nadelen van een dergelijk fonds.We zijn bereid om de looptijd van de cao te 

gebruiken om doelstellingen, mogelijkheden, voor-/nadelen en een eventuele financiële 

bijdrage te onderzoeken.  

 



Wel zijn we van mening dat dit onderzoek specifiek voor de sector Droge Bulk moet 

gelden en dat een eventuele financiële bijdrage van IGMA uitsluitend mag worden 

aangewend ten behoeve van IGMA. Daarnaast behoudt IGMA altijd het intellectueel 

eigendomsrecht over haar eventuele bijdragen.  

 

6. Mogelijke deelname aan Stichting Veilige Haven (SVH) 

 

Tijdens de onderhandelingen is er veelvuldig stilgestaan bij de participatie van IGMA aan 

de SVH en een mogelijke financiële bijdrage. 

 

IGMA wijst participatie niet bij voorbaat van de hand. Maar op dit moment is er bij 

IGMA geen duidelijk beeld bij de doelstellingen en mogelijkheden van SVH. We zijn 

bereid om de looptijd van de cao te gebruiken om doelstellingen en mogelijkheden te 

onderzoeken.  

 

Gedurende de looptijd van de cao stelt IGMA twee maal €100 per medewerker (2010 en 1 

januari 2011) beschikbaar voor de ontwikkeling en implementatie van het 

veiligheidscertificaat havens (VCH) en zal deze bijdrage beschikbaar stellen aan de 

Stichting Veilige Haven.  

 

7. Overige punten  

De cao kan voortaan per email worden opgezegd.  
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