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Ultimatum EMO Operationele CAO   

  

Geachte heer Van Genderen, 

 
Op 17 december 2019, 9 januari 2020, 10 februari 2020, 2 juli 2020 en 10 juli 2020 hebben onderhandelingen 

tussen FNV Havens en EMO over een nieuwe cao voor EMO Operationele werknemers (verder te noemen 

“ EMO OPS”) plaatsgevonden.  

 

PROCES 

Hierbij nog de kanttekening dat u op 10 juli 2020 in de ochtend een email naar ons onderhandelingsteam 

stuurde met de mededeling dat u nog geen autorisatie had van de aandeelhouders.  

Later op de ochtend belde u op dat u niet van plan was om te komen, omdat er nog geen autorisatie van HES 

was verkregen. Er heeft een telefonisch overleg plaatsgevonden op 10 juli tussen u en ons 

onderhandelingsteam, u bent toch nog op het overleg verschenen, maar was niet bereid om een eindbod te 

presenteren.  

 

De delegatie van FNV Havens heeft u toen een eindbod overlegd. Dit eindbod is u schriftelijk en mondeling 

medegedeeld. Op 20 juli 2020 heeft u ons via een email een tegenvoorstel op het eindbod van FNV Havens 

gestuurd. 

 

Op 24 juli 2020 hebben wij onze ledenvergaderingen gehouden en hebben het eindbod van FNV Havens 

uitvoerig uitgelegd en besproken. Dit was nodig omdat gaande het cao-overleg FNV Havens meerdere keren 

concessies zijn gedaan op de inkomensparagraaf. Tijdens dezelfde ledenvergaderingen hebben wij ook uw 

tegenvoorstel van 20 juli 2020 besproken en in stemming gebracht. De leden van FNV Havens hebben bijna 

unaniem steun gegeven aan het eindbod van FNV Havens en hebben unaniem het tegenvoorstel van EMO 

afgewezen. De leden hebben aangegeven dat zij bereid zijn tot het inzetten van collectieve acties om tot een 

door hen gewenst cao-resultaat te komen.  

Op 29 juli 2020 heeft u telefonisch een aangepast tegenvoorstel gedaan aan FNV Havens. Wij hebben in dit 

telefonisch gesprek aangegeven dat er inmiddels ledenraadplegingen zijn gehouden en een nieuw mandaat 

door de leden is bepaald. Daar kunnen wij niet aan voorbij gaan. Bovendien kan en mag het niet zo zijn dat er 

wel jaarlijks € 16 miljoen wordt geïnvesteerd in o.a. automatisering en dat er geen financiële middelen zijn om 

een bescheiden loonsverhoging te realiseren.  
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Een loonsverhoging van 1,25% staat gelijk aan circa € 250.000,00 per jaar. Dit is 1,56% van het jaarlijkse 

investeringsbudget! Tezamen met 1% structurele reservering voor het project “Eerder stoppen met werken” is 

dit 2,81% van het jaarlijkse investeringsbudget! 

Tegelijkertijd is door ons aangegeven dat er op een volwassen manier een nieuw onderhandelingsresultaat is 

bereikt bij zusterbedrijf EBS met autorisatie van HES. Dan moet het toch mogelijk zijn om op een vergelijkbare 

wijze tot een oplossing te komen bij EMO?   

Als allerlaatste poging om tot een acceptabel akkoord te komen, is vanuit FNV Havens het eindbod van 10 juli 

2020 heringericht, met als belangrijke vermelding dat FNV Havens bereid was om het contract voor 24 

maanden af te sluiten in plaats van 18 maanden. Daarbij is de initiële loonsverhoging niet 1,25%  per 1 januari 

2021 maar gesplitst in 0,75% per 1 januari 2021 en op 1 juli 2021 0,50% en daarnaast twee eenmalige 

uitkeringen. Het eenmalige bedrag van € 200.000 vanuit Wend- en Weerbaarheidsgelden als reservering van 

het project “Eerder stoppen met werken” over het jaar 2020 blijft staan en de structurele reservering van 1% 

van de cao-loonsom vanaf 1 januari 2021 ook. Verder zijn de teksten op het gebied van Automatisering en 

project ‘ Verschuiven van werk’ verder in lijn gebracht met onze herhaalde inzet. Bovenstaande is tijdens het 

telefonisch overleg tussen u en Niek Stam nader toegelicht. 

Wij hebben toen aangegeven dat deze mondelinge herinrichting van het eindbod van FNV Havens, zoals deze 

op 10 juli jl was afgesproken per email aan u gestuurd zou worden. Daarnaast zou er een uitnodiging worden 

gestuurd om dit met het EMO-team te bespreken tijdens een lunch op 5 augustus en dit eindbod aan de 

delegaties als oplossing te presenteren. 

En wederom geeft u aan om toch niet te verschijnen – net zoals op 10 juli jl. – en stuurt een email in de 

ochtend van 5 augustus met de volgende citaten: 

“het maximale voorstel dat wij kunnen doen een (tussen)cao is met een looptijd van 1 jaar, waarbij we 1% 

structurele pensioenreservering opnemen en daarnaast gezamenlijke uitwerking van het project “eerder 

stoppen met werken”, de inrichting van semi-continu diensten en de invoering van het nieuwe 

loonfunctiegebouw. Ook kan de HUG opgenomen worden, waarbij we dan graag bespreken wat de precieze 

ideeën zijn.”  

“Daarmee liggen wij naar onze mening in lijn met het besproken voorstel van 2 juli j.l., wat voor jullie 
acceptabel was, met als verschil dat dit voorstel een looptijd van anderhalf jaar betrof. Ook die looptijd is voor 
ons acceptabel, maar zoals veelvuldig aangegeven is er in deze tijd geen ruimte voor verdere initiële 
verhoging.” 
 
“Omdat wij op basis van de ontvangen documenten, waarin ook een aantal wijzigingen en toevoegingen zijn 
opgenomen, geen zicht hebben op een onderhandelingsresultaat, wat voor beide partijen acceptabel kan zijn, 
kunnen wij niet ingaan op de uitnodiging van vanmiddag.” 
 
Het is pertinent onjuist dat het besproken voorstel van 2 juli jl. voor ons acceptabel was. Dat hebben wij nooit 
gezegd. Wij zijn teleurgesteld dat u onze uitnodiging niet geaccepteerd heeft.  
 
Onderstaand willen wij nog enkele voorstellen van ons toelichten en vervolgens delen wij u onze conclusie 
over het proces en het eindigen van de onderhandelingen. 
 
 

 

 

 



   

Blad  
3 van 5  
Ons kenmerk  
200817NSt/JKo  

  

 

TOELICHTING VOORSTELLEN 

Eén van de voorstellen is aanpassing van artikel 2.5 van de cao (automatisering). U wilt vooral doorgaan op de 

ingeslagen weg, hetgeen inhoudt dat wij constant achteraf geïnformeerd worden en u niet bereid bent om de 

besparingen bij automatisering beschikbaar te stellen voor arbeidsvoorwaarden. Ook de grondslagen voor 

bepaalde afspraken komen op een gegeven moment in de knel. Als wij een afspraak maken en de financiering 

van die afspraak is x% van de loonsom en 10 jaar later is de loonsom afgenomen door automatisering maar de 

kosten van de gemaakte afspraak blijven constant, dan ontstaat er een gat in de financieringsafspraak. 

Wij willen dat bij de invoering van automatisering de productie tenminste gelijk blijft aan de productie zoals 

deze was voor de invoering van de automatisering. Dit willen wij contractueel vastleggen.  

Indien er wordt overgegaan tot invoering van nieuwe technologieën dient u vooraf FNV Havens voldoende 

geïnformeerd te hebben over nut, noodzaak en de gevolgen van de invoering van deze nieuwe technologieën. 

Een kopie van de advies- of instemmingsaanvraag die voldoet aan de wettelijke vereisten en die bij de 

Ondernemingsraad wordt ingediend, dient daartoe aan de vakbond te worden gestuurd.  

De vakbond heeft in elk geval recht op informatie over de verwachtingen van de werkgever ten aanzien van de 

volgende punten: teruggang in arbeidsuren op dag-, week-, maand-, en jaarbasis, de besparing in 

arbeidskosten, de gevolgen voor de productiviteit, investeringskosten.  

Op basis van deze informatie zal er tussen cao-partijen een afspraak gemaakt (kunnen) worden over het 

opvangen van eventuele gevolgen van de introductie en toepassing van nieuwe technologieën. 

Daarnaast speelt al geruime tijd het volgende. Door FNV Havens en haar vertegenwoordigers in de diverse 

werkgroepen, waar uitwerking plaatsvindt van het “automatiseringsbeleid en communicatie naar en van de 

werkvloer” is meerdere malen aangegeven dat de functieomschrijving van de Brugkraanmachinist moet 

worden aangepast. Hiervoor dient u met een concept functieomschrijving te komen en voor te leggen aan de 

groep Brugkraanmachinisten. Tot op heden is dit nog steeds niet gebeurd. 

 

CONCLUSIE VAN PROCES 

Nu u helder te kennen heeft gegeven dat er geen zicht is op een onderhandelingsresultaat en ook niet bereid 

bent in te gaan op de voorstellen zoals deze door FNV Havens zijn gedaan, is het niet mogelijk om tot een door 

ons gewenste cao te komen. Ons laatste voorstel was namelijk voor ons de allerlaatste poging om partijen tot 

elkaar te brengen. Nu u zelfs niet over ons voorstel wilt praten, is het duidelijk dat tussen partijen nu een 

onoverbrugbaar verschil bestaat in wederzijdse standpunten. We kunnen dan ook niet anders concluderen dat 

wij tot onze spijt uitonderhandeld zijn. Gezien de ontstane situatie hebben we besloten u een ultimatum te 

stellen. 

 

EISEN 

De eisen waarmee u alsnog akkoord dient te gaan zijn de volgende: 

 

Looptijd, loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen 

Een cao met een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021 met daarbij onderstaande 

loonsverhogingen 

- Handhaving van de automatische prijscompensatie ex artikel 1.7 van de cao 

- Een structurele loonsverhoging met ingang van 1 januari 2021 van 1,25% 

Of 
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Een cao met een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021 met daarbij onderstaande 

loonsverhogingen en eenmalige uitkeringen: 

- handhaving van de automatische prijscompensatie ex artikel 1.7 van de cao 

- een structurele loonsverhoging met ingang van 1 januari 2021 van 0,75% 

- een structurele loonsverhoging met ingang van 1 juli 2021 van 0,5% 

- een eenmalige uitkering van € 400,00 bruto per 1 december 2020 

- een eenmalige uitkering van € 400,00 bruto per 1 december 2021 

 

Reservering project “Eerder stoppen met werken” 

EMO stort als reservering voor het jaar 2020 een bedrag van € 200.000 dat beschikbaar is vanuit Wend- en 

Weerbaarheid. 

 

Tevens stelt EMO als structurele (dus jaarlijkse) reservering per 1 januari 2021 1% van de totale cao-loonsom 

(peildatum 1 januari 2020 als ondergrens) beschikbaar voor “Eerder stoppen met werken” . Dit in het bijzonder 

voor werknemers werkzaam in “zware beroepen” waarbij het werken in ploegendiensten en fysiek zwaar werk 

als onderscheidend kenmerk geldt. 

Automatisering  

CAO-artikel 2.5: Invoering automatisering en nieuwe technologieën wordt aangepast; zie voor volledige 

(nieuwe) tekst bijlage 1. 

 

Nieuwe functieomschrijving voor de Brugkraanmachinist 

Wij eisen dat voor 7 september 2020 12.00 uur een nieuwe concept functieomschrijving beschikbaar is voor de 

Brugkraanmachinisten waar de betrokken brugkraanmachinisten op kunnen reageren. Op 1 oktober 2020 

dient de nieuwe functieomschrijving van Brugkraanmachinist afgerond te zijn. 

 

Nieuw loongebouw 

De toepassingsmethode met betrekking tot het toekennen van loontredes in het loongebouw van 

Toezichthouders Technische Dienst geschied na 1 september 2020 op dezelfde wijze als van voor 1 september 

2020. Iedere verwijzing naar initiële loonstijgingen is niet van toepassing; 

Voor het overige gaan wij akkoord met de opzet van het nieuwe loongebouw, welke binnen de paritaire 

commissie ‘Nieuw loongebouw SD’ is overeengekomen. 

 

Inrichting semi-continudienst “ project verschuiven van werk” 

FNV Havens participeert in de projectgroep “verschuiven van werk”. In deze projectgroep wordt onderzoek 

gedaan naar verschuiven van werk, via het mogelijk maken van andere werkindelingen met de bijbehorende 

roosterindelingen, waarbij vooraf de volgende voorwaarden gelden: 

- Een eventuele uitwerking van dit onderzoek mag niet leiden tot een bezuinigingsoperatie op loonkosten.  

- Indien een werknemer in een ander werkschema wordt ingedeeld waar de schematoeslag lager is dan het 

werkschema waaruit hij/zij vertrekt, zal de werknemer de toeslag die hoort bij het hogere werkschema 

(=werkschema waaruit hij vertrekt) betaald krijgen. 

- Indien de werknemer in een ander werkschema wordt ingedeeld waar het aantal arbeidsuren in het 

werkschema meer is dan in het voorgaande werkschema, dan zal de werknemer het verschil in uren 

uitbetaald krijgen (geen overwerk). 
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Werkgeversbijdrage voor sociale doeleinden conform bijlage 5 

De splitsing van de werkgeversbijdrage van 0,2% en 0,1% vervallen; de werkgeversbijdrage is vanaf 1 januari 

2020 weer 0,3%. 

 

Indien wij voor vrijdag 4 september 2020 12.00 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 van collectieve acties, waaronder werkonderbrekingen en 

stakingen voor kortere of langere duur. 

Het is mogelijk dat, behalve u, ook derden (bijvoorbeeld opdrachtgevers) hinder of schade ondervinden van de 

door ons georganiseerde acties. Dit vloeit logischerwijs voort uit ons actierecht zoals dit is neergelegd in art. 6 

lid 4 ESH en is als zodanig rechtmatig. Wij wijzen u erop dat het uw verantwoordelijkheid is eventuele derden 

tijdig in kennis te stellen van dit ultimatum en mogelijke acties. 

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. Hiervoor dient u 

contact op te nemen met Niek Stam (0622998138). 

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. 

Voorts wijzen wij u erop dat wij het laten overnemen van werk wat normaliter door actievoerende 

werknemers wordt verricht, aanmerken als besmet werk en dit onrechtmatig achten. Wij behouden ons het 

recht voor om zonder nadere aankondiging over te gaan tot het nemen van (rechts)maatregelen wanneer wij 

constateren dat u zich schuldig maakt aan het overtreden van het onderkruipersverbod of anderszins 

onrechtmatig jegens ons wordt gehandeld. Dit kan ook betekenen dat wij de Inspectie SZW vragen een 

onderzoek in te stellen. Dit geldt tevens voor de inzet van stagiaires en leerlingen in het kader van BBL. 

Daarnaast wijzen wij u erop dat overbrengen van werkzaamheden die normaliter door EMO worden verricht 

naar andere bedrijven of havens, door ons als 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. 

 

Wij wachten uw reactie af. 

 

 

Hoogachtend,  

                                 

 

Niek Stam                                    Zakaria Boufangacha 

Bestuurder Havens                              Arbeidsvoorwaardencoördinator FNV 

 

Bijlage 1: Nieuw artikel 2.5: Invoering automatisering en nieuwe technologieën 


