
 
 

 

 

 

1e bespreking cao 
 
 
In een prettige en open sfeer hebben de cao-partijen afgelopen woensdag 22 december, hun 
eerste verkennende bespreking gevoerd.  
 
EMO 
EMO heeft een toelichting gegeven op de resultaten van de afgelopen 5 jaar, het verwachte 
resultaat 2021 en de inschatting voor het komende jaar. Het budget 2022 is nog niet goedgekeurd 
door de aandeelhouders, hierover zijn we in afwachting. Problematisch blijft  de voorspelbaarheid 
van aanvoer van kolen en ertsen. Net zoals het in afgelopen jaren is het moeilijk om betrouwbare 
scenario’s te maken voor 2022 en verder. De internationale discussie over afbouw van kolen en 
CO2 maakt dit er niet gemakkelijker op. 
 
Voor EMO blijft vooralsnog de focus gericht op het leeghalen van boten en EMO heeft daarom 
budget gevraagd om achterstallig onderhoud op te lossen. Hiervoor hebben we nog geen akkoord. 
Wel een akkoord om kombi 5 onderhanden te nemen. 
 
Na beantwoording van de vragen die hierover werden gesteld, zijn vervolgens de voorstellen van 
de bond nader toegelicht en besproken.  
 
FNV Havens 
Op basis van de tegenvallende bedrijfsomstandigheden zijn er in de periode 1 januari 2020 tot en 
met 31 december 2021 geen initiële loonsverhogingen afgesproken maar alleen APC en een eerste 
reservering  voor ESMW.  
 
Kort en bondig hieronder de voorstellen van FNV. (Deze voorstellen zijn ook terug te lezen in de 
FNV-voorstellenbrief): 

 Initiële loonsverhoging van 6% in 2 jaar; 

 Structurele financiering van ESMW-regeling (Eerder Stoppen Met Werken), er is reeds 1% 
structureel afgesproken en 0,5% over de periode 1 juli t/m 31 december 2021. Er is ook 
nog  200.000 euro uit het wend en weerbaarheid budget toegevoegd; 

 Voor werknemers geboren tot en met 31 december 1959 die eerder dan 18 maanden voor 
hun AOW gerechtigde leeftijd (67 jaar) stoppen met werken willen wij een maandelijks 
budget afspreken van bruto € 3.097,00) [1/12 van AOW-compensatie € 22.164 + 1/12 
pensioenpremie € 15.000] peildatum 2021; 

 FNV wenst een afspraak waarmee de collega’s, in de aanloop naar een senioren FIT-
regeling of ESMW-regeling gebruik kunnen maken van deskundig pensioenadvies; 

 Afspraken over een verplichting om het VCH-certificaat te behalen en hoe dit gerealiseerd 
wordt via een fasering voor opleiding en examen voor de komende jaren. 

 
 
 



 
 

 

 

Flexibiliteit 
Naar aanleiding van de wens van EMO en EBS om een gezamenlijke ‘uitzendgroep’ te realiseren 
presenteerde Niek Stam namens de ondernemingsraden en de VAB-leden van EMO en EBS kort 
hun ideeën over het realiseren van zo’n ‘uitzendgroep’ onder gezamenlijke verantwoordelijkheid 
van EBS/EMO om op die manier de broodnodige flexibiliteit voor beide bedrijven te realiseren. Dit 
gaat niet van vandaag op morgen. EMO en FNV onderschrijven het belang om de dialoog hierover 
binnen afzienbare tijd te starten! 

 Veiligheid, vakmanschap en flexibiliteit zijn de doelstellingen; 

 Eigen cao; 

 VCH basis + droge bulk module zijn verplichte kost; 

 Binnen 2 jaar 30 werknemers opleiden; 

 Organisatievorm zonder winstoogmerk, tarieven interne doorberekening kostenneutraal, 
opleidingskosten mentoren doorberekenen aan de ‘uitzendgroep’; 

 Werkzaamheden waarvoor in te huren staan in beide cao’s.  
 
Er is afgesproken om in januari 2022 te starten in paritaire samenstelling met de oprichting en een 
plan van aanpak voor de inrichting. 
 
ESMW 
De gedachte achter ‘eerder stoppen met werken (esmw) is dat er per werknemer geld wordt 
gereserveerd dat vanaf 65-jarige leeftijd (of later) ingezet kan worden om daadwerkelijk eerder te 
kunnen stoppen met werken. Er dient dan een periode van 65 tot AOW gerechtigde leeftijd 
financieel overbrugd te worden. Het idee is om per jaar de hoogte van de AOW + de hoogte van de 
jaarlijkse pensioeninleg beschikbaar te hebben. Over de financiering van deze voorziening zullen 
partijen afspraken moeten maken. 
 
Er is een model ontwikkeld om dit te kunnen berekenen. Voor de geboortejaren 1960 t/m 1969 is 
dit berekend. Bij EMO zijn dit momenteel 113 werknemers in de operationele cao. Deze 
berekening aan de hand van het model is toegelicht. Dit model dient als basis en ondersteuning bij 
het maken van afspraken.   
 
Om e.e.a. daadwerkelijk te kunnen realiseren, dan zal de overheid de Fiscale Wet en regelgeving 
moeten wijzigen. De intentie van partijen blijft om hieraan te blijven werken. Partijen zien beiden 
het belang om tot een ESMW-regeling te kunnen komen,. De praktijk bewijst dat het gezond 
bereiken van de AOW-leeftijd die momenteel  67 jaar of later is,  voor weinigen is gegeven.  
 
Onderwerpen EMO 
EMO heeft nog geen officiële of formele voorstellenbrief aan haar cao-partijen gestuurd, maar 
brengt in het kort de volgende onderwerpen ter tafel: 

 Continue aandacht voor veilig gedrag. Bijdragen in het verbeteren van de VCH-module 
droge bulk, plan maken om iedereen binnen 5 jaar VCH gecertificeerd te krijgen en 
hiermee in 2022 te starten; 

 ESMW, hierboven al benoemd; 



 
 

 

 

 Flexibiliteit 
- voortgang maken met de eigen ‘uitzendgroep’; 
- mogelijke uitbreiding van externe inhuurpartijen, waarbij voldaan blijft worden aan de 
Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB); 
- met inachtneming van de balans werk en rust, de beschikbaarheid van personeel 
vergroten door het gehele pakket van ‘vrije tijd’ tegen het licht te houden in een 
werkgroep. Denk o.a. aan het verspreiden van de dagen uit art. 3.11 over het jaar en niet in 
1 keer op te nemen. Gebruik waar ze voor bedoeld zijn, je werk verlichten.  
Verder het stoppen van het stuwmeer aan verlofdagen en voorkomen dat dit verder groeit. 
Bijvoorbeeld door met elkaar afspraken te maken dat een surplus van deze dagen gebruikt 
kan worden voor esmw. Hier willen we graag in Q1 2022 mee aan de slag. 

 Moderniseren en actualiseren van de cao en cao-teksten: 
- cao ademt nog de leeftijd uit van een statische AOW-gerechtigde leeftijd c.q. 
pensioenleeftijd op 65-jarige. Inmiddels is deze AOW-/ pensioengerechtigde leeftijd 
gestegen. EMO wenst een koppeling af te spreken met de feitelijke AOW-gerechtigde 
leeftijd. Bijvoorbeeld daar waar in  artikelen sprake is van  leeftijden van 55 en 60 jaar zou 
dit wijzigen naar x jaren voorafgaand aan de AOW- c.q.  pensioengerechtigde leeftijd; 
- de wetgeving en praktijk rondom ontslagvergoedingen is de afgelopen 15 jaar gewijzigd. 
De genoemde kantonrechtersformule zou vervangen kunnen worden door de 
transitievergoeding. 

 
EMO stelt verder dat de uiteindelijke looptijd en eventuele initiële verhogingen het sluitstuk 
worden van de onderhandelingen. EMO  stelt verder dat bekeken moet worden wat realistisch 
gezien behapbaar en te dragen is voor EMO. 
 
Vervolg 
De volgende gespreksronden zijn vastgesteld op woensdag 19 januari en vrijdag 11 februari 2022.  
 
Tevens is afgesproken dat informatie wordt uitgewisseld en dat alle partijen hun huiswerk gaan 
doen ter voorbereiding van de vervolggesprekken. 
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