
Onderhandelingsresultaat  INTERFOREST TERMINAL ROTTERDAM

Door Interforest en FNV Bondgenoten is het navolgende resultaat bereikt voor een nieuwe 
CAO : 

1. Een cao met een looptijd van 21 maanden, te weten van 1 juli 2008 tot en met 31 
maart 2010. 

2. Het prijscompensatiesysteem van de vorige cao zal worden “schoongemaakt”. 
Over de totale looptijd bedraagt de prijscompensatie 2,36 % (uitgaande van de 
cijfers 101,6 van juni 2007 en 104,0 van juni 2008); 2 % daarvan wordt al betaald 
ingaande 1 juni 2008; het “schoonmaken” bedraagt dus 0,36 % per 1 juli 2008. 

3. In de nieuwe cao wordt een systeem van automatische prijscompensatie 
gehandhaafd. Betaling zal gaan plaatsvinden per halfjaar, dus per 1 januari 
(gebaseerd op de cijfers van april en oktober daaraan voorafgaand) en per 1 juli 
(gebaseerd op de cijfers van oktober en april daaraan voorafgaand). Tijdens de 
looptijd van deze cao wordt voor de eerste maal prijscompensatie betaald per 1 
januari 2009, gebaseerd op de cijfers van juni 2008 (= 104,0) en oktober 2008. 

4. Tijdens de looptijd van de cao worden de basismaandsalarissen bovendien als 
volgt verhoogd: 
- per 1 oktober 2008 met € 40, - bruto 
- per 1 april 2009 met € 40, - bruto en 
- per 1 oktober 2009 met € 40, - bruto 

5. Tijdens de looptijd van deze cao worden de navolgende eenmalige uitkeringen 
gedaan: 
- in december 2008: € 400, - bruto en 
- in december 2009: €  600, - bruto 
Aan de werknemers die later in dienst zijn gekomen resp. eerder uit dienst 
treden, alsmede aan deeltijdwerkers, zullen deze uitkeringen pro rata worden 
gedaan. 

6. In de salarisschaal zal de grens bij “vakvolwassen” vervallen. Jaarlijks wordt 
beoordeeld (aan de hand van een beoordelingssysteem) of de medewerker voor 
een stap in de salarisschaal in aanmerking komt, totdat het maximum is bereikt. 
Zolang er geen beoordelingssysteem is, wordt het salaris van de medewerker na 
elk jaar dienstverband met een trede verhoogd. 

7. Voor de looptijd van deze cao neemt de werkgever de gehele WGA – premie 
voor zijn rekening. 

8. Artikel 6.1, lid 5 (resultaatafhankelijke beloning) wordt uit de cao geschrapt. 
9. Er zal een paritaire werkgroep worden gevormd die voorstellen gaat uitwerken 

met betrekking tot een leeftijdsfasebewust personeelsbeleid, een 
beoordelingssysteem en productiviteitsbevorderende maatregelen. 

10. Bij inhuur geldt het volgende: indien de afspraken in de ITR cao negatief afwijken 
ten opzichte van die van het ingeleende bedrijf, dan gelden voor het ingehuurde 
personeel de arbeidsvoorwaarden conform de cao van het ingeleende bedrijf. In 
de praktijk betekent dit dat ingehuurde SHB - medewerkers niet verplicht zijn tot 
arbeid op kloszondagen en dat zij niet verplicht zijn tot arbeid tot 00.15 uur in de 
avonddienst (maar tot 23.45 uur). Bij negatieve afwijkingen (ARV- dagen en 
zondagverplichting) gelden de arbeidsvoorwaarden van het uitlenende bedrijf. 
Volgorde voor inhuurbedrijven is SHB, Matrans en ILS. 

11. De vergoeding voor het werken op een feestdag of een kloszondag wordt gesteld 
op 200 % 



12. ITR zal eenmalig € 100, - per cao - werknemer (peildatum 1 januari 2009) 
afdragen aan FNV Bondgenoten ten behoeve van arbeidsmarkt, veiligheid en 
internationaal vakbondswerk. Tevens is ITR bereid deel te nemen aan het 
zogenaamde “Leersum – overleg”. 

13. In de cao zal een aantal tekstuele wijzigingen worden doorgevoerd, die cao – 
partijen gescheiden zijn overeengekomen. 

14. De in Bijlage IV van de CAO genoemde schematoeslag (incl. klos-zaterdag of 
klos-zondag) ad 12% wordt ingaande 1 januari 2009 verhoogd naar 13% en 
vervolgens per 1 januari 2010 naar 14%. 

15. In december 2008 en december 2009 zal, voor zover fiscaal toegestaan, de door 
de werknemer betaalde vakbondscontributie fiscaal “vriendelijk” worden 
verrekend. 

16. Tijdens de looptijd van deze CAO zal onderzoek worden gedaan naar de 
verdeling van de pensioenpremie tussen werkgever en werknemer in verhouding 
tot deze verdeling elders in de haven. 
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