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Beste collega’s 
 
Het is alweer enige tijd geleden dat we jullie een nieuwsbrief hebben gestuurd. 
Natuurlijk hebben wij niet stilgezeten de afgelopen maanden. In deze brief willen 
we jullie op enkele onderwerpen bijpraten. 
 
CAO 
Maandag 14 oktober hebben we samen met EMO de laatste afspraken van het 
onderhandelingsresultaat van 2019 in de cao gezet. Sommige afspraken hadden 
invloed op meerdere artikelen in de cao. We hebben de teksten nauwkeurig door 
moeten lopen om daadwerkelijk “op papier” te krijgen wat we hebben 
afgesproken. 
 
De ledenvergaderingen voor de nieuwe cao-onderhandelingen zijn gepland op 9 
december. Hou een plekje vrij in je agenda! De definitieve uitnodiging komt nog. 
 
Werkgroepen 
Na de laatste onderhandelingen zijn wij betrokken bij verschillende werkgroepen. 
In de werkgroepen van de automatisering kunnen we onze inbreng geven op elk 
onderwerp wat betrekking heeft op de automatisering. Ook worden we betrokken 
in het organiseren van de informatie die aan jullie wordt gegeven. We hopen dat 
jullie daar ook enige positieve verandering in merken. 
 
De werkgroep loongebouw werkt langzaamaan toe naar een advies voor de cao-
partijen. Een definitief voorstel zal met jullie besproken worden op de 
ledenvergaderingen. 
 
Pensioenen 
Bas en Niek zijn  druk bezig om de gevolgen van het pensioenakkoord in kaart te 
brengen. Er moet een plan komen om goede maatregelen te nemen zodat ons 
pensioen toekomstbestendig blijft. Daarnaast loopt er nog een actie richting de 
Nederlandse Bank(DNB). Er is grote twijfel of DNB als toezichthouder juist 
gehandeld heeft door de fusie tussen optas en Aegon goed te keuren. Wij willen 
de garantie dat deze fusie geen nadelige gevolgen heeft voor ons pensioen. 
 
Het haventeam 
Het FNV hoofdbestuur heeft ons FNV haventeam nog steeds niet aangevuld tot 5 
bestuurders. Wij vinden dit niet acceptabel gezien het vele werk wat er door dit 
team gedaan moet worden. Daarom is er een gedeelte van de 
werkgeversbijdrage nog niet afgedragen om ons standpunt kracht bij te zetten. 
Dit geld is tenslotte onderdeel van onze loon-arbeidsvoorwaarden. Om goede 
afspraken te kunnen maken over onze loon- arbeidsvoorwaarden hebben we 
voldoende bestuurders nodig. 
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Netto havenpensioen (NHP) 
Vergeet niet om voor 1 november je stortingsbewijs van het NHP bij de 
loonadministratie af te leveren!. Als er vragen zijn kan je ons altijd benaderen. 
 
Samenstelling VAB 
Bart Knape heeft besloten om te stoppen als lid van het VAB. Hij voelt zich niet 
thuis in het werk als kaderlid. Bart wil langs deze weg iedereen bedanken voor 
het in hem gestelde vertrouwen. Wij willen Bart bedanken voor zijn frisse kijk op 
het vakbondswerk. We zullen zijn ongezouten mening missen!! 
 
Met vriendelijke groet,  
John Otte 
Jurgen den Boer 
Marco van Roosendaal 
Robert Rijnsdorp 
Bas van der Meulen 
Niek Stam 
Bart Knape 


