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Geachte heer Stolk,  
 
Op 20 november 2017, 21 december 2017, 2 april 2018 en 13 april 2018 hebben tussen P&O Ferries en  
FNV Havens onderhandelingen over een nieuwe cao voor de werknemers van P&O Ferries Kadepersoneel 
plaatsgevonden. 
 
Tijdens het voorlaatste overleg op 2 april 2018 hebben wij wederom moeten concluderen dat de 
standpunten nog steeds ver uiteen liggen. Onder meer klemde het met betrekking tot het door u gedane 
voorstellen dat u een driejarige cao wil zonder voor het jaar 2017 een financiële afspraak te maken, 
invoering van megadiensten voor nieuw personeel, andere wijze van ploegentoeslagberekening te willen 
hanteren voor nieuw personeel, een lagere ploegentoeslag voor huidig personeel, andere 
arbeidsvoorwaarden creëren voor diverse groepen (toekomstige) P&O-werknemers en wederom het 
snijden in de ploegensterkte. Tevens stelde u dat de loonsverhoging van 2018 en 2019 linea recta 
gekoppeld is aan het accepteren van deze verslechteringsvoorstellen. 
Deze punten vormden een onoverbrugbare hindernis om tot een akkoord te komen. 
 
Nochtans hebben wij ook op 13 april 2018 geprobeerd om tot een vergelijk te komen door bij u een ultiem 
bod neer te leggen met een geldigheidsduur tot maandag 16 april 2018. U heeft het eindbod reeds aan het 
eind van de meeting van 13 april 2018 afgewezen.  
 
Wij hebben een deel van onze leden op vrijdagavond 13 april 2018 geraadpleegd en tijdens de 
ledenraadpleging bleek geen enkele medewerker van mening dat wij nu niet over moeten gaan tot het 
stellen van een ultimatum. Op maandagmiddag 16 april 2018 hebben wij wederom onze leden 
geraadpleegd om tot een totaal beeld te komen van onze achterban. De leden van FNV Havens hebben 
kenbaar gemaakt vast te houden aan de voorstellen zoals deze door ons zijn gedaan en aangegeven zo 
nodig bereid te zijn drukmiddelen aan te wenden om tot een door hen gewenste cao te komen.   
 
Dit betekent dat we uitonderhandeld zijn.  
 
Nu thans een onoverbrugbaar verschil bestaat in wederzijdse standpunten en u heeft aangegeven niet 
(verder) in te willen gaan op de wensen van onze leden, is het besluit genomen u een ultimatum te stellen. 
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De eisen waarmee u alsnog akkoord dient te gaan zijn de volgende: 
 
- Een cao met een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019; 
- Het systeem van Automatische Prijscompensatie wordt voortgezet inclusief het jaarlijks 

schoonmaken; 
- De schoonmaakpercentages per januari 2017 van 0,36% en per januari 2018 van 1,34% dienen nog 

in de salarissen en in geld uitgedrukte toeslagen verwerkt te worden indien dat nog niet gebeurd 
is; 

- Per 1 januari 2018 en per 1 januari 2019 worden de basismaandsalarissen en alle in geld 
uitgedrukte toeslagen verhoogd met 2,0 %; 

- Een eenmalige uitkering van bruto € 900 uit te betalen per september 2018; 
- De huidige afgegeven werkgelegenheidsgarantie, zoals beschreven onder de protocollaire 

afspraken cao 2014-2016, wordt verlengd onder dezelfde voorwaarden tot en met  
31 december 2023; 

- De Optas A-regeling dient aangepast te worden conform de gestelde voorwaarden van SVBPVH 
zodat de regeling NHP-bonusproof is in het kader van Stap 6 en voor de bijdrage van de SVBPVH in 
het kader van Stap 4 B; 

- Artikel A 28 (zgn. 90% dagen) wordt aangevuld met de volgende tekst: “indien de werknemer 
deelneemt aan de Senioren Haven Fit Regeling zal vanaf  het begin van het jaar dat de werknemer 
65 jaar wordt tot aan AOW-gerechtigde leeftijd pro rata van 15 dagen worden toegekend; 

- Artikel A 28: de dagen zoals bedoelt in artikel A 28 zullen aan het begin van het kalenderjaar 
worden toegekend en bij een aaneengesloten ziekte van langer dan een maand of beëindiging van 
het dienstverband wordt het aantal vrije dagen proportioneel lager vastgesteld; 

- De 16 werknemers die nog in aanmerking kunnen komen voor de afspraak “punt 14 cao-resultaat 
2009-2010”zullen per 1 januari 2018 alsnog ingedeeld worden in deze loongroep en ontvangen 
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 het verschil tussen het ontvangen salaris en het bij 
de nieuwe loongroep behorende salaris; 

- Artikel A22 Senioren Fit Regeling lid 3 dient als volgt gewijzigd te worden:  
Werknemers die deelnemen aan de Senioren Haven Fit Regeling werken 40% korter. Deze 40% kan 
door de werknemer enkel op de volgende manieren worden ingevuld: 1. Evenredig diensten 
schrappen door de week, 2. Een laag – hoog – laagrooster of 3. Een persoonlijk rooster met 
toestemming van de werkgever; 

- De R-dagen worden niet gedurende de zomerschoolvakanties (periode van 6 weken) ingeroosterd; 
- Met betrekking tot de compenserende dagen bij overwerk stellen wij vast dat het aantal van  

12 dagen op jaarbasis kan worden opgebouwd buiten de feestdagen om (voor Feestdagen zie 
artikel A 32); 

- De ploegensterkte zal doordeweeks gehandhaafd blijven zoals reeds van toepassing. De zondag LD 
zal worden uitgebreid met 1 operator en 1 chauffeur voor spoorwerkzaamheden/kraanobject; 

- Indien de huidige voorziening met betrekking tot het verstrekken van avondmaaltijden wegvalt, zal 
de werkgever terstond in overleg treden met het VAB om tot een acceptabel alternatief te komen. 
Zolang er geen alternatief is voor beide partijen zal de werkgever een vergoeding van bruto € 6,00 
per dag in de avond betalen; 

- De kantinefaciliteiten dienen ook aanwezig te zijn op weekenddagen tijdens de dagdienst; 
- De huidige Senioren Haven Fit Regeling voor de geboortejaren 1950 tot en met 1959 zoals deze is 

vastgelegd in de huidige cao (met uitzondering van de Dienstjarenpremieregeling) zal ook worden 
voortgezet voor de geboortejaren 1960 tot en met 1969 op basis van de huidige SVBPVH-regeling 
Stap 4 B; 

- Artikel B3: Voor werknemers die op of na 1 juli 2018 in dienst komen van P&O Ferries geldt 6 ADV-
dagen op jaarbasis; 
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- De berekeningssystematiek voor de ploegentoeslag zal voor iedere werknemer vallende onder 
deze cao op dezelfde wijze geschieden zoals reeds van toepassing is; 

- Artikel A 16 lid 5 dient de tekst “ Daarna kunnen zij een vast dienstverband krijgen en ingedeeld 
worden in het bestaande werkschema dat van toepassing is voor het personeelsbestand” als volgt 
gewijzigd te worden: “ Indien zij een vast dienstverband krijgen, zullen zij ingedeeld worden in het 
bestaande werkschema dat van toepassing is voor het personeelsbestand”.  

- Toevoegen aan artikel A 16 lid 5: Er bestaat een afspraak tussen FNV Havens en directie P&O 
Ferries dat werknemers aan het eind van het 2e jaarcontract een vaste aanstelling krijgen, tenzij er 
wettelijke dringende redenen zijn om hier niet toe over te gaan. Echter in de praktijk blijkt dat er 
na deze 2 jaar nog onvoldoende ruimte beschikbaar is om deze werknemers in te delen in de 
bestaande vaste ploegen (even- en onevenploeg). Dat betekent dat deze werknemer(s) nog 2 jaar 
in een apart rooster kan (kunnen) blijven werken voordat deze werknemer(s) wordt (worden) 
ingedeeld in de vaste ploegen (even- onevenploeg). Dit aparte rooster dient goedkeuring te 
hebben van het VAB en de vakbondsbestuurder van FNV Havens.  
De beschikbare ruimte in de ploegen wordt als volgt vastgesteld: deelname en uitstroom via de 
Senioren Haven Fit Regeling, uitdiensttreding, werkaanbod, ploegensterkte zoals is vastgesteld.  

- Op basis van artikel C 13 lid 1 en 2 dienen de volgende afspraken te worden gemaakt: P&O Ferries 
doet een aanbod voor een vast dienstverband aan een 5-tal RPS-werknemers voor 1 juli 2019.  

- Toelichting: Bij het aannemen van RPS-werknemers geboren tussen 1950 tot en met 1959 kan de 
directie naast de € 35.000 bruto van Stichting Havenmobiel de volgende bedragen ontvangen ten 
behoeve van de financiering van de Senioren Haven Fit Regeling voor deze personen: een eenmalig 
bedrag van bruto € 12.500 van SVBPVH Stap 4 A en vanuit de STIVU een eenmalig bedrag van bruto 
€ 14.700 (voor 24 maanden SHFR). Daarnaast kan P&O Ferries voor deze personen een bijdrage 
ontvangen voor financiering van de pensioenregeling in het kader van Stap 3 van een maximaal 
bedrag van bruto € 2000,00 per jaar tot de leeftijd van 65 jaar. 

- In de cao dient de volgende afspraak gemaakt te worden over verjaren van dagen: de zgn. R-dagen 
en compensatiedagen dienen binnen 12 maanden te zijn opgenomen. Bij vakantiedagen wordt er 
geen onderscheid gemaakt tussen wettelijke- en bovenwettelijke vakantiedagen. Voor al deze 
dagen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. 

- U dient een verklaring schriftelijk af te geven omtrent de AOW-discussie zoals in de bijlage is 
bedoeld. 

 
Indien wij vóór donderdag 26 april 2018 20.00 uur van u geen schriftelijke reactie hebben ontvangen, 
waaruit blijkt dat u integraal akkoord gaat met de hiervoor geformuleerde eisen, dient u rekening te 
houden met door FNV Havens uit te roepen en te organiseren acties, waaronder werkonderbrekingen en 
stakingen voor kortere of langere duur. 
 
Uiteraard zullen wij rekening houden met de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen en zijn wij te allen 
tijde bereid tot overleg over het waarborgen van de veiligheid van de mensen, goederen en materieel 
tijdens voormelde acties.  
 
Dit technisch overleg, indien door u gewenst, dient naar onze mening plaats te vinden voor de looptijd van 
het ultimatum is verstreken opdat nog tijdig de juiste maatregelen getroffen kunnen worden.  
 
Voorts gaan wij ervan uit dat u uw klanten en eventuele andere derden wier belangen geraakt kunnen 
worden zult informeren over het feit dat acties zullen plaatsvinden waarbij de dienstverlening niet 
gegarandeerd kan worden.  
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Wij wijzen u er voor alle duidelijkheid op dat het inzetten van onderkruipers op grond van de WAADI 
verboden is. Indien wij daar aanleiding toe zien, zullen wij de Inspectie SZW vragen een onderzoek in te 
stellen. Daarnaast wijzen wij u er op dat het overbrengen van werkzaamheden die normaliter door P&O 
Ferries worden verricht naar andere bedrijven of havens, door ons tot besmet werk zal worden verklaard. 
Vanzelfsprekend zullen wij onze leden bij die bedrijven, alsmede de internationale collega vakbonden, 
oproepen om geen besmet werk te verrichten. 
  
Uw reactie zien wij belangstellend tegemoet. 
 
 
 
Hoogachtend, 

 

 

 
 
 

N. Stam    Z. Boufangacha  
Bestuurder FNV Havens    Arbeidsvoorwaardencoördinator FNV 
Niek.Stam@fnv.nl 
Mobiel 06-22998138 
 
 
 
 
 
Bijlage: AOW-verklaring 
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AOW  
 
Op dit moment is op nationaal niveau een discussie gaande of de huidige wetgeving waarin de AOW-leeftijd 
is gekoppeld aan de levensverwachting zou moeten worden herzien. Partijen betrokken bij de P&O Ferries 
Kade-CAO zijn van mening dat de huidige wetgeving op het gebied van de AOW en pensioenregelingen 
inderdaad zou moeten worden herzien voor medewerkers die langdurig in de ploegendienst hebben 
gewerkt.  
 
De levensverwachting van werknemers in ploegendiensten gaan niet gelijk op met werknemers die van 9-5 
werkzaam zijn. Allerlei nationale en internationale onderzoeken bevestigen dat.  
 
P&O Ferries zal gedurende de looptijd van deze CAO samen met FNV Havens de mogelijkheden  gezamenlijk 
op te trekken in de discussie over het te voeren AOW-beleid. In dat verband wordt ook besproken hoe 
andere werkgevers in het haven industrieel complex en Ferrybedrijven hierbij kunnen worden betrokken. 
Voorts is de mening van werkgever P&O Ferries   dat deze niet financieel verantwoordelijk voor een 
oplossing indien het gezamenlijk optrekken niet leidt tot de gewenste resultaten. 
Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn behalve wijziging van het AOW-beleid, de fiscale regels bij 
eerder stoppen voor de AOW-gerechtigde leeftijd, de mogelijkheden om fiscaal vriendelijk te sparen voor 
netto spaarregelingen en daarnaast het waarborgen dat het huidige niveau van de pensioenregeling (de 2e 
pijler) wordt gehandhaafd.  
 
Dit laatste betekent dat Cao-partijen in ieder geval inzetten op het handhaven in de wetgeving van de 
mogelijkheid van persoonlijke pensioenvermogens die blijvend worden opgebouwd volgens principes van 
verplichte deelname, collectieve risicodelingen en collectieve uitvoering.  
 
 


