
 

Onderhandelingsresultaat CAO RPS  

 

 

1. Looptijd & uitgangspunt cao: 

Een cao met een looptijd van 2 jaar, te weten van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. 

Het uitgangspunt de RPS Cao betreft de ILS Cao (e.e.a. zal op basis van de gemaakte 

afspraken en van toepassing zijnde punten voor RPS worden aangepast en/of gewijzigd). 

 

2. Prijscompensatie: 

 

Het systeem van automatische prijscompensatie wordt per 1 januari van elk jaar uitgekeerd 

op basis van de oktober – cijfers van de voorgaande jaren. Basis zijn de prijsindexcijfers uit de 

reeks: “alle huishoudens – afgeleid” van het CBS. Prijscompensatie wordt toegepast op de 

basismaandsalarissen en op in de CAO opgenomen toeslagen in geld. 

 

De APC per 1 januari 2019 is 1.68% 

 

3.           Loonschaal:  

De werknemers worden ingeschaald op trede 7 van de loonschaal Medewerker 

Multifunctioneel € 3408,65 bruto BMS per 1 januari 2019 inclusief APC 1,68% en 1.9% initieel. 

Indien RPS-werknemers worden ingedeeld als SC ontvangen zij de reguliere toeslag van € 

27,50 bruto per dienst. 

 

4.  Dienstverband: 

Alle werknemers van RPS (inclusief de 2 RPS’ers die van P&O Ferries afkomen) krijgen de 

mogelijkheid om een full time dienstverband aan te gaan op basis van de nieuwe RPS CAO. 

Indien werknemers willen kiezen voor een part time-dienstverband dan kan dit in overleg met 

werknemer/werkgever. De afspraken hieromtrent zullen aan deze CAO aangehecht worden. 

 

5. Initiële loonsverhogingen: 

 1,9 % initieel per 1 januari 2019; 
 1,9 % initieel per 1 januari 2020. 

 

6.           ADV dagen:  

De werknemers krijgen op jaarbasis 6 ADV-dagen en zijn vrij opneembaar voor de 

werknemer. 

 

 7. Seniorenfitregeling: 

 Seniorfitregeling t/m geboortejaar 1969. 
 Vijf jaar SFR: op basis van 75% werken, 90% salaris en 100% pensioenopbouw. 
 De seniorenfit is afhankelijk van de toezegging uit de verschillende fondsen (STIVU, 

SVBPVH & HBR “vierluik”) 
 



 

SFR (senioren fit regeling), Stimuleringspremie en AOW: 

1. SFR: 

Medewerkers die ervoor kiezen een jaar of langer voor de voor hen geldende AOW-leeftijd 

met pensioen te gaan hebben de mogelijkheid om te kiezen voor de SFR en wel als volgt: 

Maximaal vijf jaar SFR: op basis van 75 % werken, 90 % salaris en 100 % pensioenopbouw. 

Indeling in de Senioren Haven Fit Regeling geschied op basis van 50/50 in het bestaande 

werkschema. Dit houdt in dat de helft van de tijd door de werkgever wordt bepaald en de andere 

helft door werknemer wordt bepaald.  

De vroegst mogelijke leeftijd waarop medewerkers kunnen deelnemen aan de SFR is 60 jaar. 

De verbeteringen zijn van toepassing onder de voorwaarde dat deze mede worden 

gefinancierd met externe gelden (SVBPVH). Partijen hanteren daarbij als uitgangspunt dat 

rekening houdend met de overeengekomen werkgelegenheidsgarantie de beschikbare 

vergoeding vanuit SVBPVH voor uitvoering van de SFR voor de medewerkers van 

geboortejaren 1950 tot en met 1959 die tot en met 31 december 1997 pensioenaanspraken 

bij PVH/OPTAS 1 hebben opgebouwd, beschikbaar wordt gesteld voor financiering van deze 

regeling. 

Gedurende de deelname aan de SFR is het maken van overwerk niet meer toegestaan en 

worden vakantiedagen, dienstverbanddagen, leeftijdsdagen en de zgn. 90 % dagen naar rato 

van het percentage werken toegekend. 

Indien een medewerker tijdens deze faciliteit een jubileum bereikt, wordt de bijbehorende 

uitkering gebaseerd op basis van 100% dienstverband. 

Inzet in een vast rooster (indien van toepassing, afgeleid van E-dienst of C-dienst; evenredig 

schrappen van Dag-, Avond-, Nacht- en Weekenddiensten), in maatwerkroosters of een 

seizoenrooster op basis van vrijwilligheid. 

De vijf jaren SFR betreffen de laatste vijf jaar voor uittreding; bij deelname wordt tussen 

werkgever en werknemer de uittredingsdatum overeengekomen en vastgelegd. 

Stimuleringspremie: 

Bij deelname aan de hiervoor aangegeven SFR ( voor tenminste 6 maanden) komen 

medewerkers van geboortejaren 1950 tot en met 1959 die tot en met 31 december 1997 

pensioenaanspraken bij PVH/OPTAS I hebben opgebouwd, in aanmerking voor de 

Dienstjarenregeling van SVBPVH.  

Het door SVBPVH vastgestelde reglement van de “regeling dienstjarenpremie SVBPVH” is 

hierbij van toepassing. De voor de stimuleringspremie in aanmerking komende werknemer 

krijgt een netto uitkering van maximaal 10.700, - euro, afhankelijk van het zgn. 

Dienstjarenmodel zie www.havenpensioen.nl, die door SVBPVH aan de werknemer wordt 

betaald in de maand waarin de deelnemer 64 jaar wordt na deelname aan de SFR. 

 



 

Stap 4a (SVBPVH) : huidige SFR (1950 – 1959) wordt ingevoerd. Deze regeling wordt ook 

ingevoerd voor de groep 1960 – 1969 (stap 4b SVBPVH). Andere opties waaronder eerder 

uittreden / prepensioenplan gecombineerd met mogelijke pro rato toekenning van de 90% 

dagen (vanaf 65 jaar) worden in samenhang met deze SFR regeling nader onderzocht 

(werkgroep SFR). Voor met name de fiscale en juridische aspecten zal de werkgroep mogelijk 

worden uitgebreid met een externe deskundige. Uiterlijk eind 2019 dient er een concreet plan 

te zijn.  

2. 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 RPS 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.  

RPS zal gedurende de looptijd van deze CAO samen met de Sociale Partners optrekken in de 

discussie over het te voeren AOW-beleid. In dat verband wordt ook besproken hoe andere 

werkgevers in het haven industrieel complex en de Sjorsector hierbij kunnen worden 

betrokken. Voorts is de mening van werkgever RPS dat deze niet financieel verantwoordelijk 

is 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 

 

8.          Pensioenregeling: 

De huidige pensioenregeling blijft gehandhaafd (regeling RPS-oud) met een premie van 6%. 

 

9.  Werkzekerheid garantie:   

Er is een werkzekerheidsgarantie tot en met 30 juni 2022. Op basis van CAO-artikel 

Uitgangspunten werkgelegenheid en arbeidsplaatsen zal iedere 6 maanden overleg gevoerd 

worden om de financiële- en leveringspositie van RPS te midden van ILS en MMS te 

monitoren. Hierbij zal per half jaar (april en oktober) overleg plaatsvinden tussen VAB RPS en 

directie op basis van de CAO. Onderwerpen voor dit overleg zijn o.a. hoeveelheid regiewerk, 

leveringsgraad, inzetbaarheid van de werknemers, aantal ziekmeldingen, deelname aan 

Senioren Haven Fit Regeling en opleidingen. De aandeelhouder zal een zodanig bedrag 

afstorten in Rotterdam Port Support (RPS) zodat de verplichting vanuit Vierluikoplossingen 



 

gegarandeerd kan worden. In het eerste kwartaal van 2022 zullen CAO-partijen een besluit 

nemen hoe RPS verder gaat of dat de RPS-werknemers worden opgedeeld onder ILS en 

MMS. Pas dan, zal de financiële garantstelling komen te vervallen. 

 

10.  WGA-hiaat verzekering & ANW-hiaat verzekering: 

RPS heeft een uitgebreide WGA hiaat verzekering afgesloten voor de periode na afloop van 

de loongerelateerde WGA uitkering (35-80%). Daarnaast kent RPS een ANW hiaat 

verzekering voor de medewerkers. De premie van de ANW-hiaat verzekering wordt voldaan 

door SVBPVH. RPS zal de WGA-hiaat verzekering voldoen tot het moment dat de premie van 

de ANW-hiaat verzekering niet meer wordt betaald door SVBVH. Daarna zal RPS een 

bijdrage betalen van 2/3 van de premie voor beide verzekeringen. 

 

11.  Roosters:  

De medewerkers zullen ingedeeld worden in een A-, C-, of E-rooster waarbij de mogelijkheid 

is om op basis van vrijwilligheid ingedeeld te worden bij P&O Ferries op een tussendienst (2x 

per week). De vergoeding hiervoor bedraagt € 30 bruto per tussendienst. De indeling zal 

plaatsvinden op basis van de huidige vraag vanuit de klanten. RPS behoudt de mogelijkheid 

tot roosterwijziging conform CAO. 

 

12.  Stackerdraaien: 

Alle RPS-werknemers zijn verplicht indien nodig stacker te draaien ter voorkoming van 

eventuele leegloop, tenzij het niet mogelijk is op basis van Arbo-advies. Indien dit het geval 

is zal er met de medewerker gekeken worden naar andere mogelijkheden om leegloop te 

voorkomen door inzetbaar te zijn of gemaakt te worden op  andere functionaliteiten (indien 

mogelijk).   

 

13.  Uitbreiding: 

Naar behoefte van de klanten behoud RPS de mogelijkheid om uit te breiden, dit in overleg 

met de vakbond. 

 

 Opleidingsbehoeften RPS: 

RPS-directie zal aan de hand van een rondgang bij klanten en potentiele klanten 

komen tot een overzicht waaruit zal blijken of er nog opleidingsbehoeften en 

noodzaak tot opleiding aan de orde is. Partijen betrokken bij de afspraken 

Vierluikoplossingen RPS zullen dan serieus kijken of binnen de bestaande financiële 

afspraken en verplichtingen deze gelden vrijgemaakt kunnen worden. 

 

14.  Overige punten: 

 Cao onder voorbehoud van goedkeuring van de leden van FNV Havens. 
 Toezeggingen van de beschikbare gelden voor RPS van diverse partijen (STIVU, 

SVBPVH & HBR “vierluik”). 
 De bestaande onkostenvergoeding voor Woon-Werkverkeer blijft gehandhaafd. 
 De ancienniteitsdatum die gehanteerd wordt voor toepassingen uit de CAO wordt 

gesteld op februari 2017 


