
 

 

 

Cao-onderhandelingen VEROCOG geklapt 
 

Het cao-overleg met de VEROCOG bedrijven is dinsdagavond jl. vastgelopen. FNV Havens heeft sinds 

juni 2016 diverse malen met de werkgevers overleg gevoerd over het sluiten van een nieuwe sector-

cao voor  de medewerkers in dienst van de controlebedrijven.  

Linksom of rechtsom: De werkgevers willen de roosters aanpassen 

De Verocog-bedrijven blijven vasthouden aan het flexibiliseren van de arbeid- en rusttijdenregeling. 

Als het aan de werkgevers ligt zullen de controleurs die nu reeds in dienst zijn van de bedrijven het 

rooster moeten lopen dat FNV Havens, met input van haar leden, heeft voorgesteld. Echter: de 

controleurs die na 1 juni 2017 in dienst treden, moeten 12 uur op een dag 7 dagen in de week 

beschikbaar zijn voor werk. Dit gaat ons veel te ver. 

 

Taakloonregeling 

FNV Havens heeft aan de werkgevers voorgesteld om de taakloonartikelen in de cao uit te breiden 

met mais, rijst en afvalstoffen. Hier gaan de werkgevers volledig aan voorbij. Sterker nog: de 

werkgevers willen de taakloonregeling in de cao helemaal schrappen. Om de huidige medewerkers te 

compenseren willen de werkgevers overgaan tot het uitkeren van een vaste vergoeding. De hoogte 

van die vergoeding willen zij baseren op het gemiddelde bedrag dat de werknemers in afgelopen drie 

jaar aan taakloonvergoeding hebben ontvangen.  De nieuwe medewerkers krijgen deze vergoeding 

dus niet! FNV Havens vindt dit onacceptabel. De taakloonvergoeding is niet voor niets ooit 

ingevoerd. Los daarvan is ons uitgangspunt dat medewerkers die hetzelfde werk doen, dezelfde 

arbeidsvoorwaardelijke rechten hebben. Er mag geen arbeidsvoorwaardelijke concurrentie ontstaan 

tussen huidige en nieuwe medewerkers. 

 

Loonsverhoging 

De werkgevers waren niet bereid afspraken te maken over een fatsoenlijke loonsverhoging, zonder 

eerst instemming van FNV Havens over hun werkroostervoorstel. Alleen als wij akkoord gaan met 

hun verslechteringsvoorstellen ten aanzien van het rooster en de taakloonregeling zijn de 

werkgevers bereid naast de APC een schamele loonsverhoging uit te keren van 1% met ingang van 

het moment dat de roosters in 2017 worden ingevoerd. Voor 2018 bieden de werkgevers naast de 

APC slechts een eenmalige uitkering aan van €300,- bruto. Sinds 1 januari 2013 hebben jullie alleen 

de prijscompensatie uitgekeerd gekregen. Ook in de achterliggende jaren was er al geen ruimte voor 

een loonsverhoging. 



Uitonderhandeld  

Met de eisen die de VEROCOG op tafel legde, zien we geen basis om verder te onderhandelen. Het is 
een opeenstapeling van verslechteringen. Werkgevers willen drastisch bezuinigen op de loonkosten 
en zien de werknemers als pionnen die ze kunnen inzetten op de momenten die het hun uitkomt. 
Praktisch gezien worden we gechanteerd, want als wij niet akkoord gaan met hun 
verslechteringsvoorstellen kan, volgends de werkgevers, de werkgelegenheid onder de VEROCOG-
ondernemingen mogelijk niet worden gecontinueerd. Hiermee proberen de werkgevers de 
medewerkers en de vakbond onder maximale druk te zetten om toch maar tegemoet te komen aan 
hun onredelijke voorstellen.  
FNV Havens accepteert een aanval op de huidige arbeidsvoorwaarden niet. Wij gaan niet mee met 
de race naar beneden en we zullen nimmer accepteren dat onze arbeidsvoorwaarden en 
omstandigheden aangepast zullen worden naar het niveau van de niet cao-gebonden bedrijven. FNV 
Havens vindt dat het tijd wordt dat de werkgevers gaan investeren in hun medewerkers.  
 
Gezien de keiharde opstelling van de werkgevers en hun wens om jullie werkroosters en 
arbeidsvoorwaarden te verslechteren, zijn we genoodzaakt om hiertegen in verzet te gaan. Dat doen 
we schouder aan schouder, samen met elkaar! Het woord is aan jullie. De leden bepalen of we acties 
gaan voeren om een fatsoenlijke cao af te dwingen. FNV Havens organiseert ledenvergaderingen. 
Deze vergaderingen zullen het karakter hebben van een driekwartsvergadering (actievergadering) en 
worden gehouden op:  

 

Woensdag 29 maart van 10:00 – 12:00 en van 16:00 – 18:00 uur 

FNV Regiokantoor 

Pegasusweg 200  Rotterdam (vlakbij station Rotterdam Alexander)  

 

EN  

 

Donderdag 30 maart van 12:00 - 15:00 uur en van 16:00 – 18:00 uur 

FNV Regiokantoor 

Radarweg 60  Amsterdam (naast station Amsterdam Sloterdijk) 

 

Wij zien jullie graag op de ledenvergaderingen. 

 

Met strijdbare groet, 

 

Asmae Hajjari, bestuurder FNV Havens 

Nico Wijnands, Rene Rovers, Rob Vermaat, Bram Snijders, Frans Rovers en Tonko Tonkes 
Onderhandelingsdelegatie FNV Havens 


