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Onderhandelaarsakkoord 

 
CAO Havenbedrijf Rotterdam N.V. 2015 

  
    3 december 2014 

 
1. Inleiding 
 
Op 3 december 2014 hebben het Havenbedrijf enerzijds en de vakbonden ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak 
en OV-HbR anderzijds een onderhandelaarsakkoord gesloten over de collectieve arbeidsvoorwaarden voor het 
Havenbedrijf Rotterdam N.V.  
 
De gemaakte afspraken gaan per 1 januari 2015 in, tenzij anders is aangegeven. 
 
Onderstaande afspraken zullen worden vertaald naar wijzigingen voor de tekst van de CAO. Na instemming van 
partijen over deze tekst gaan alle wijzigingen in met terugwerkende kracht van de datum waarop de specifieke 
afspraak is ingegaan.  
 
 
2. Looptijd 
 
De cao kent een looptijd van één jaar; van 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 
 
 
3. Loonontwikkeling 
 
Per 1 januari 2015 wordt een algemene verhoging van 1,5% doorgevoerd; vervolgens worden alle salarisschalen 
en periodieken verhoogd met € 30,- . 
 
 
4. Differentiatie in beloning 
 
In het kader van differentiatie in beloning wordt een pilot ingevoerd voor een periode van drie jaar. De pilot 
start vanaf de datum van effectuering van de eerstkomende salarisronde (1 januari 2016).  
 
Er wordt o.a. een regeling ingevoerd die een betere koppeling tussen prestatie, beoordeling en beloning 
mogelijk maakt. In de jaarlijkse salarisronde, zijn de beoordeling en de relatieve salarispositie (=RSP = 
huidige salaris t.o.v. het maximum van de salarisschaal), maatgevend voor de hoogte van de 
salarisaanpassing. In de nieuwe opzet is er jaarlijks één datum (1 januari) voor aanpassing van het salaris. 
De salarisronde wordt gekoppeld aan de beoordelingsronde in het kader van de HR-cyclus. Op deze manier 
wordt de salarisronde onderdeel van de jaarlijkse ronde waarin ook promoties worden behandeld 
In de salarisronde wordt gebruik maken van een vijfpuntschaal i.p.v. een driepuntschaal. Dit biedt meer 
mogelijkheden voor differentiatie en nuancering. 
 
De bestaande loonlijn wordt met ingang van 1 januari 2016 aangepast. Het normsalaris voor Sk 12 en hoger 
wordt vastgesteld op 97% van het huidige niveau. Alle salarisschalen kennen voortaan een doorgroei tot 
114% van het normsalaris. 
 
In de nieuwe opzet komen de PPT en TPT regeling te vervallen. De Koop- en behoudtoelage (KBT) wijzigt 
inhoudelijk niet maar zal voortaan Arbeidsmarkttoelage (AMT) heten.  
 
Om een goede overgang van de oude naar de nieuwe systematiek mogelijk te maken, zijn de volgende 
overgangsmaatregelen van toepassing: 

 Toegekende PPT’s worden per 1 januari 2016 opgenomen in het salaris ; 

 Bestaande TPT’s die zijn toegekend voor bepaalde tijd blijven gehandhaafd ; 

 Bestaande TPT’s die zijn toegekend voor onbepaalde tijd, worden opgenomen in het salaris ; 
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 Periodieke salarisverhoging in 2015 worden naar rato van het aantal maanden tot 1 januari 2016 
toegekend (een periodieke salarisverhoging per 1 april komt neer op een verhoging met 9/12

e
 van 

de periodiek); 

 PPT’s worden in 2015 eveneens naar rato toegekend;   
 
Er wordt een begeleidingscommissie met vertegenwoordiging van cao partners ingesteld die tot taak heeft 
om toe te zien op een goede gang van zaken.  
 
Invoering van differentiatie in beloning is nadrukkelijk niet bedoeld als bezuinigingsmaatregel. In 2015 zullen 
de medewerkers nader worden geïnformeerd over de regeling Differentiatie in Beloning (incl. de individuele 
relatieve salarispositie). 
 
Indien zich gedurende de pilot onvoorziene/ongewenste effecten voordoen, zullen cao-partijen deze 
onverwijld bespreken teneinde tot een passende oplossing te komen.  
 
In bijlage 1 zijn de in dit verband herziene cao bepalingen opgenomen. 
 
 
5. Loonruimte als gevolg van pensioenafspraken 
 
In de pensioenkamer zijn afspraken gemaakt over wijziging van de ABP Pensioenregeling per 1 januari 
2015. In het verlengde hiervan zijn ook afspraken gemaakt over de herbesteding van de vrijvallende 
middelen bij werkgevers. De afspraken leiden tot een extra structurele loonruimte van 0,8% per 1 januari 
2015. Partijen spreken af in het eerste kwartaal van 2015 tot een invulling van deze loonruimte te komen.  
 
 
6.  Duurzame Inzetbaarheid / Bevordering werkgelegenheid 
 
Duurzame Inzetbaarheid 
Recent is het Havenbedrijf een omvangrijk programma gestart rond Duurzame Inzetbaarheid. Bij de 
totstandkoming en uitwerking van dit programma wordt de Ondernemingsraad betrokken. Vakorganisaties 
zullen periodiek op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot dit onderwerp. 
Ook zullen eventuele arbeidsvoorwaardelijke  consequenties die betrekking hebben op de cao tussen cao 
partijen worden uitgewerkt. 
 
Roosteren op maat 
“Roosteren op maat” is één van de onderwerpen die in het kader van Duurzame Inzetbaarheid aan de orde 
is gekomen. Hieraan is behoefte om capaciteit en bezetting enerzijds en belastbaarheid en belasting 
anderzijds, ook vanuit Duurzame Inzetbaarheid, beter passend te maken.  
 
Meer maatwerk in roosters vraagt ook om meer maatwerk in de vaststelling van de Toelage Onregelmatige 
Dienst (TOD). In dit verband wordt een werkgroep met vertegenwoordiging van cao partners ingesteld die de 
opdracht krijgt om voor 1 juli 2015 een voorstel te doen voor spelregels betreffende de vaststelling van de 
TOD.  
 
Bevordering werkgelegenheid 
Jongeren zijn de toekomst en daar moet in worden geïnvesteerd. Voorts is het ook voor deze doelgroep 
lastig geworden op passend niveau toe te treden tot de arbeidsmarkt. Door middel van goede stage 
opdrachten en begeleiding wil het Havenbedrijf jongeren de kans bieden om zich te ontwikkelen en zich 
voor te bereiden op toetreding tot de arbeidsmarkt. Het Havenbedrijf zet zich hierbij met name in voor 
Rotterdam en omgeving. Het Havenbedrijf heeft de intentie om in 2015 minstens 45 jongeren de 
mogelijkheid te bieden om een stage te volbrengen en waar passend een baan aan te bieden.  
 
Participatiewet 
Anticiperend op de invoering van de Participatiewet gaat het Havenbedrijf zich richten op werving van 
kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is het streven van het Havenbedrijf om in 2015 
minimaal 5% van de nieuwe medewerkers te werven uit deze doelgroep.   
 
 
7. Wet Werk en Zekerheid / WW 
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Wet Werk en Zekerheid 
In verband met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) kan geen proeftijd worden overeengekomen 
voor arbeidsovereenkomsten korter dan 6 maanden. In dit verband word de tekst van artikel 7. van de cao als 
volgt aangepast: 
Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor langer dan 6 maanden geldt wederzijds een proeftijd van 
twee maanden. In de arbeidsovereenkomst kan een kortere termijn worden overeengekomen.  
 
WW 
Cao-partijen bevestigen de afspraak uit het sociaal akkoord en in de Stichting van de Arbeid-brief van 11 juli 2014 
om de duur en de opbouw van de WW en de loongerelateerde WGA te repareren door middel van een Private 
Aanvullende WW-uitkering, ingaande op het moment van de wettelijke wijzigingen. In de Stichting van de Arbeid 
is eveneens afgesproken dat huidige boven- en nawettelijke regelingen niet beïnvloed worden door de afspraken 
uit het Sociaal Akkoord  
 
 
8.  Zorgverzekering / Regeling ziektekosten 
 
Om in aanmerking te komen voor een werkgeversbijdrage is het niet langer noodzakelijk om een aanvullende 
verzekering af te sluiten bij de zorgverzekeraar waarmee HbR een collectief contract heeft. De 
werkgeversbijdrage wordt voortaan onafhankelijk van de zorgverzekeraar toegekend. 
Voorwaarde is wel dat wordt gekozen voor de meest uitgebreide aanvullende verzekering (inclusief 
tandheelkunde) met maximaal het wettelijk verplichte eigen risico. De hoogte van de werkgeversbijdrage wordt 
gebaseerd op 50% van het bedrag voor de meest uitgebreide aanvullende verzekering (inclusief tandheelkunde) 
van de zorgverzekeraar waarmee HbR een collectief contract heeft. 
 
Om voor de Regeling Ziektekosten (1% regeling) in aanmerking te komen blijft gehandhaafd dat men de meest 
uitgebreide aanvullende verzekering (inclusief tandheelkunde) van de zorgverzekeraar waarmee HbR een 
collectief contract heeft moet hebben afgesloten (in combinatie met het laagste eigen risico). 
 
 
9. Bovenwettelijke respectievelijk na- wettelijke uitkering bij werkloosheid 
 
In de algemene bepalingen van de regeling wordt opgenomen dat werknemers met een tijdelijk dienstverband 
waarbij op voorhand schriftelijk is vastgelegd dat verlenging van het tijdelijke dienstverband niet de intentie is, niet 
voor de regeling in aanmerking komen. Verder wordt in de eerste helft van 2015 in overleg tussen cao partijen de 
tekst van de regeling geactualiseerd.  
 
 
10. Opzegtermijn 
 
De voor werknemers geldende opzegtermijn wordt teruggebracht naar één maand. Artikel 10 van de cao wordt 
dienovereenkomstig aangepast. 
 
 
Aldus overeengekomen en getekend te Rotterdam  
d.d. 3 december 2014 
 
Namens het Havenbedrijf Rotterdam N.V.  
 
_____________________ 
J.P.G. Nijsten 
Directeur Human Resources 
 
Namens de vakbonden 
 
 
ABVAKABO FNV 
 
 
_____________________ 
E. Vermeulen 

 
 
 
 
 
CNV Publieke Zaak 
 
 
_____________________ 
M. Tramper  
 
OV-HbR 
 
___________________ 
B. Röhner 


