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Datum Doorkiesnummer 

10 juli 2020 088-3681380 

Ons kenmerk  
200710NSt/JKo  

Onderwerp  
Eindbod   

  

Geachte directie, 

 

Hierbij doen wij u het eindbod toekomen zoals deze is uitgedeeld aan uw delegatie tijdens het 

overleg van 10 juli 2020. 

 

In het kader van onze ledenvergaderingen en de voorbereidingen hiervan verzoeken wij u met klem 

om uiterlijk op maandag 20 juli 2020 uw reactie op ons eindbod te sturen. 

 

Ervan uitgaande u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Niek Stam    

bestuurder FNV Havens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadres  Postbus 8696, 3009 AR Rotterdam 

 

Europees Massagoed-Overslagbedrijf (EMO) BV 
t.a.v. de directie  
Missouriweg 25 
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Eindbod: 

Proces: 

Op vrijdag 10 juli 2020 heeft het 6e CAO-overleg over Operationele CAO EMO plaatsgevonden. 

Vorige week donderdag 2 juli 2020 is door de werkgeversdelegatie EMO aangegeven dat er nog een 

finale afstemming moest plaatsvinden met HES maar dat de vakbondsdelegatie uiterlijk op dinsdag  

7 juli 2020 een nieuw voorstel zou ontvangen dat ter bespreking op tafel ligt tijdens het overleg van 

vrijdag 10 juli 2020. In dit nieuwe voorstel zou rekening gehouden dienen te worden met de wens 

van EMO en aandeelhouders om jaarlijks € 16 miljoen te willen investeren in automatisering en 

aanpassingen van de organisatie. De vakbondsdelegatie heeft op zijn beurt aangegeven tenminste  

€ 350.000 per jaar in dit CAO-resultaat van 18 maanden te willen hebben voor een kleine 

inkomensverbetering en reservering voor ‘Eerder stoppen met werken’. Honorering van deze beide 

wensen zou betekenen dat 2,2% van de investeringsagenda besteed wordt aan het personeel in 

plaats van aan automatisering en organisatieaanpassingen. 

De vakbondsdelegatie heeft afgelopen dinsdag geen enkel voorstel ontvangen. Op vrijdagochtend 

omstreeks 09.00 uur is de vakbondsdelegatie per email op de hoogte gesteld dat er nog geen 

autorisatie van HES is op het nieuwe voorstel. 

Op vrijdag 10 juli 2020, omstreeks 11.30 uur heeft de werkgeversdelegatie van EMO  telefonisch 

contact opgenomen met de vakbondsdelegatie met de mededeling dat er geen autorisatie wordt 

gegeven door HES en dat verder overleg niet zinvol is. 

De vakbondsdelegatie heeft aangegeven dat het overleg doorgang moet vinden en dat er vandaag 

een besluit genomen moet worden, hetzij een onderhandelingsakkoord of een eindbod van een der 

partijen. 

Het overleg van 10 juli 2020 

De werkgeversdelegatie geeft in het overleg aan dat er geen ruimte is voor initiële loonsverhogingen 

en geen ruimte is voor additionele investeringen (fondsvorming) voor ‘Eerder stoppen met werken’. 

Wel kan het geoormerkte geld voor Wend en Weerbaarheid-projecten opnieuw gelabeld worden 

voor ‘Eerder stoppen met Werken’. Dit gaat om een eenmalig bedrag van € 200.000,=. 

Verder stelt de werkgeversdelegatie voor dat het nieuwe loongebouw – welke tot stand is gekomen 

op verzoek van de werkgever wordt ingevoerd en dat werknemers in het kader van efficiëntere 

bedrijfsvoering ingedeeld kunnen worden in een Semi Continu dienst of 2- ploegendienst met 

behoud van de Vol Continu toeslag (moeten wel meer uren werken op weekbasis) vanaf 55 jaar en 

ouder. 

De vakbondsdelegatie is zeer teleurgesteld en vindt het nu toch echt tijd dat de leden weten wat de 

werkgever voor hun in petto heeft. 

De werkgeversdelegatie wil of kan geen eindbod doen. 

De vakbondsdelegatie heeft het overleg geschorst en is tot het volgende eindbod gekomen. 
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Eindbod van FNV Havens en CNV Vakmensen: 

- Looptijd: CAO-periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021 

 

- Een structurele loonsverhoging per 1 januari 2021 van 1.25% 

 

- Pensioenreservering en verkenning opties eerder stoppen met werken: 

Een eenmalige investering over de periode 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2021 voor 

‘Eerder stoppen met werken’ van € 300.000.  

Een structurele investering per 1 april 2021 van 1% voor ‘Eerder stoppen met werken’. 

 

Afhankelijk van nog nader te bepalen mogelijkheden op grond van pensioenakkoord en (fiscale) 

Wet en regelgeving, is de algemene doelstelling van de reservering, een voorziening vormen 

waarmee oudere medewerkers eerder uit dienst kunnen treden dan de voor hen geldende 

AOW-gerechtigde leeftijd. Dit in bijzonder voor medewerkers werkzaam in “zware beroepen” 

waarbij volcontinu-arbeid als onderscheidend kenmerk geldt.  

 

Aard, strekking en (rand)voorwaarden van de hier bedoelde faciliteit, zullen door partijen – 

binnen HES-verband -worden onderzocht. Partijen zijn hierbij overeengekomen, dat de 

reservering uitsluitend kan worden ingezet voor deze doelstelling.  

Bij de hier bedoelde verkenning gelden aanvullend de volgende uitgangspunten:  

1. Het moet een toekomstbestendige regeling zijn die aansluit bij wetgeving of richtlijnen vanuit 
de overheid; 

2. In de uitwerking van de regeling zal gestreefd worden naar een maximaal gebruik van fiscale 
mogelijkheden en eventuele externe financieringsbronnen; 

3. De doelstelling is om de regeling zonder boetes (bv. RVU-boete)  voor medewerkers als EMO 
te realiseren; 

4. Daarbij wordt meegenomen hoe de geldende Pensioen Vervroeging en de huidige senioren 
FIT-regelingen daarin kunnen worden meegenomen c.q. ingebracht; 

5. Tevens wordt meegenomen de reeds aanwezige huidige regelingen, die eenzelfde doel 
hebben of hieraan raken, extra bij kunnen dragen aan de nieuwe regeling; 

6. De regeling of regelingen zijn toegankelijk voor alle medewerkers onder de cao, dus geen 
gesloten groep van medewerkers; 

7. De regeling is in het bijzonder belangrijk voor die medewerkers werkzaam in “zware 
beroepen” waarbij ónder andere maar niet uitsluitend volcontinu-arbeid als onderscheidend 
kenmerk geldt; 

8. Het zijn geen regelingen met een omslagstelsel. Bekeken wordt of de individuele opbouw in 
een collectieve regeling kan plaatsvinden . Iedere medewerker bouwt zijn eigen individuele 
regeling op; 

9. Het geld dat wordt gespaard of gereserveerd voor de regeling kan niet voor andere 
doeleinden worden ingezet; 

10.  Zowel de medewerker als werkgever dragen bij in de kosten van de regeling; 
11.   Werkgever spant zich aantoonbaar in richting zijn werkgeversorganisatie om de regeling op 

te tuigen. 
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Loon-functiegebouw: 

-  Per 1 januari 2021 invoering van het nieuwe Functie-loongebouw zoals door de paritaire        

  werkgroep is gepresenteerd. 

 

In een paritaire werkgroep (werkgever en VAB) is de opzet van een nieuw loon-functiegebouw 

voor de stuwadoors besproken en vastgesteld.  

De tredes binnen de loongroep TZH TD dienen toegepast te worden zoals deze ook voor 

september 2019 werden toegepast. 

 

Inrichting semi-continudienst “project verschuiven van werk”. 

Partijen delen de mening dat het belangrijk  is  om de mogelijkheden te creëren om het verrichten 

van zwaar werk op latere leeftijd te reduceren. Daarmee wordt een hoge waarde toegekend aan 

“gezond met elkaar ouder worden”. In het kader van deze doelstelling kan het verschuiven van werk 

als een belangrijke oplossing worden gezien om mensen gezonder ouder te laten worden.  

Voor 1 januari 2021 heeft de werkgever overleg gevoerd met FNV Havens over op welke wijze 

werknemers in een ander werkschema geplaatst kunnen worden waarbij de uitgangspunten 

eerbiedigt worden: de werknemer zal bij omzetting van VC naar SC zijn VC toeslag behouden en zal 

de eventueel extra gewerkte uren ten opzichte van uren in VC uitbetaald krijgen. 

Tijdens het te voeren overleg zijn de volgende aspecten van toepassing: 

De mogelijkheden van het verschuiven van werk onderzoeken, via het mogelijk maken van 

andere werkindelingen met de bijbehorende roosterindelingen. Indachtig alle ontwikkelingen en 

gedachten ten aanzien van “gezond met elkaar ouder worden”, geldt dat gewerkt wordt aan een 

integrale zienswijze en aanpak. 

 

Partijen erkennen dat daarvoor verschillende oplossingen bedacht kunnen worden, zoals onder 

meer maar niet uitsluitend: 

  om werkzaamheden te verschuiven naar minder inconveniënte (bezwarende) werktijden 

door bijvoorbeeld het weghalen van bepaalde werkzaamheden uit de nacht en het weekend 

naar de dag te verplaatsen of via verschoven tijden te verrichten,  

  een werkrooster te maken, waarin het mogelijk is om diensten te laten vervallen of te 

verminderen, 

  het huidige volcontinu rooster om te zetten en zoveel mogelijk de nachten te laten vervallen, 

en of  

  werken met een traditioneel semi-continu rooster kan ook een mogelijkheid zijn.  

 

Werkgeversbijdrage voor sociale doeleinden conform bijlage 5. 

Partijen zijn overeengekomen de werkgeversbijdrage ter hoogte van 0,3% van de totale loonsom 

voor sociale doeleinden voor de looptijd van de cao te continueren. In verband met het teruglopend 

aantal werknemers en de geringe stijging van de loonsom vanwege automatisering en terugloop in 

werknemersaantallen zal de minimale grondslag voor deze berekening tenminste de loonsom zijn 

van 31 december 2019. 

FNV Havens - Niek Stam  


