
 

 

 

 
 

Overzicht belangrijke resultaten CAO 2021-2024 (niet volledige overzicht)  

- CAO looptijd 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024 

Inkomen 

4.5% initiële loonsverhoging gedurende de CAO-periode zonder volumevoorwaarden 

€ 2150,00 bruto eenmalige uitkering in 2021 

Duurzame inzetbaarheid 

Vanaf 57,5 jaar Dekteamleider aan boord van deepseaschepen op vrijwillige basis  

Vanaf 57,5 jaar Werken aan dek bij Feeders met automatische stackers op vrijwillige basis 

Vanaf 57,5 jaar Radiocommunicatie op het stackerflat op vrijwillige basis 

Onderzoek naar taakroulatie 

Uitbreiding en versterking OVA-regelingen – Eerder Stoppen Met Werken 

- Nieuwe OVA regeling vanaf 1960: 2 jaar 80/95/100 

- Eerder Stoppen Met Werken vanaf geboortejaren 1960 

- Maatwerkafspraken voor 1957 t/m 1959 eventueel aanvullend op hiervoor bestaande regelingen 

V-roosteraanpassingen 

- Aanpassingen van het V-rooster zoals bekendmaking A/N diensten dag voorafgaand om 17.00 uur 

- Opschakeldiensten zaterdag Dag naar Avond en Avond naar Nacht komen te vervallen 

- Introductie V-rooster Plus op vrijwillige basis met 35% schematoeslag op basis van 32,55 uur 

- Invoering Stand By Vergoeding voor Opschakeldienst voor D/A € 50,- bij opschakeling € 100,- 

- Invoering Stand By Vergoeding voor Opschakeldienst voor A/N € 70,- bij opschakeling € 140,- 

   TOD FL II stapsgewijs naar P 65 per 1 januari 2024 

- Huidige TOD’ers die meer verdienen dan P 65 behouden hun salaris en pensioenopbouw en wordt 

vastgelegd in persoonlijke toeslag. De persoonlijke toeslag wordt behandeld als volledig en volwaardig 

salariscomponent 

- FL III salarisgebouw vanaf 1 oktober 2000 wordt per 1 januari 2022 uitgebreid met een extra stap aan 

het einde van de schaal (circa 3%) 

- Reiskostenregeling fiscaal gunstig behandelen vanaf 2022 

 

Waar zitten de struikelblokken? 

- Artikel 35: ECT weigert met ons af te spreken dat vanaf 59 jaar E-dienst werknemers er geen nachten 

meer gelopen hoeven te worden en toch in E-rooster blijven lopen (32,55 uur). 

- ECT blijft bij de geleidelijke afbouw van nachtdiensten met inlevering van Extra Vrije dagen uit de 

Artikelen 68 en 69 

- Blijft mogelijk om vanaf 58 jaar of ouder zonder afbouw schematoeslag over te kunnen gaan naar C-

dienst en vanaf 61 jaar naar D-dienst 

- ECT blijft vasthouden dat de verhogingen pas aan de orde zijn als de CAO is getekend. Eerder is 

besproken dat de uitslag van het referendum in mei bekend zou kunnen zijn en dat juni of juli haalbaar 

is. Gezien de opstelling van ECT is het nog maar de vraag welke struikelblokken er om de hoek komen 

kijken bij de redactie van de CAO-tekst 

- Tijdens het overleg van 22 maart jl. is besproken dat ECT haar best zou doen om per 1 juli 2021 de fiscale 

verrekening Reiskosten te kunnen gaan invoeren. Daar wil ECT nu niets meer van weten. 

- ECT heeft een Addendum opgesteld met als bedoeling om de vakbonden gerust te stellen dat vanaf 

2025 weer niet opnieuw betaald hoeft te worden voor dezelfde afspraken inzake ‘Eerder Stoppen Met 

Werken’ voor de geboortejaren vanaf 1964. De tekst van ECT is dubieus en moet dus beter. En anders 

in 2024 er flink tegenaan. 

 


