
    
    

 

Aan Hutchison Ports ECT Delta 
Postbus 7385 
3000 HJ  Rotterdam 
Per email: leon.niemantsverdriet@ect.nl 
 

Geachte heer Niemantsverdriet, 
 
Wij hebben uw schrijven van 15 maart 2021, ‘betreffende ECT-CAO: Uitnodiging CAO-overleg’ 
ontvangen. De uitnodiging zoals ontvangen is voor ons niet voldoende om het overleg te hervatten. 
Wij leggen u graag uit waarom dat is en wat wij nodig hebben om wel het overleg te hervatten met 
als doel te komen tot een resultaat. 
 
Voorafgaande aan uw schrijven is er telefonisch contact geweest met de ondergetekenden. Het 
signaal van vakbonden was en is heel helder. Overleg is alleen maar zinvol als het overleg kan leiden 
tot een onderhandelingsresultaat.  
 
Van onze leden hebben wij vanaf de start van dit traject het mandaat om te komen tot een 
onderhandelingsresultaat. Dat is in zicht mits het gesprek vervolgd gaat worden op basis van het 
gestelde in ons eindbod. De inmiddels bereikte fase van het cao-traject is er niet meer naar om 
zonder uitgesproken agenda “om tafel te gaan”. De agenda is het eindbod zoals aangeboden door 
FNV Havens en CNV Vakmensen 
 
Uiteraard verwachten wij niet van u dat u enkel en alleen maar aan tafel komt om te tekenen bij het 
kruisje. Maar wij verwachten wel van u dat u op voorhand wel aangeeft dat u bereid bent om te 
komen praten met als doel dicht bij het door vakbonden gestelde eindbod uit te komen. 
 
In uw schrijven stelt u dat  medewerkers tijdens voorlichtingssessies in kantines hebben verzocht dat 
CAO-partijen weer aan tafel zouden gaan. Wij kunnen niet controleren of dit verzoek daadwerkelijk 
van de werknemers is gekomen en zo ja of dit leden van CNV Vakmensen en/of leden van FNV 
Havens betreft. Wel hebben wij begrepen dat vele werknemers het verhaal niet hebben aangehoord.  
 
Concluderend 
Wij zijn bereid om de gesprekken om te komen tot een cao-resultaat te hervatten. Echter, dat kan 
alleen als ECT aangeeft dat het ontvangen eindbod het startpunt is voor deze gesprekken. Zoals 
gezegd zullen vakbonden vanaf 23 maart hun procedurele vergaderingen gaan plannen voor 
vervolgstappen. 
 
Hopende op nieuw te ontvangen aangepaste uitnodiging, 
 
met vriendelijke groet, 
 
Niek Stam        Tjeerd Orie 
FNV Havens       CNV Vakmensen 
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