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DE ONDERGETEKENDEN: 

1. APM Terminals Rotterdam B.V .. gevestigd te Rotterdam 
2. a. FNV, gevestigd te Utrecht 

b. CNV Vakmensen.nl, gevestigd te Utrecht 

vel1<1aren hierbij met ingang van 1Januari 2018 de navolgende collectieve 
arbeidsovereenkomst voor de werknemers van APM Terminals Rotterdam B.V., 
zoals gedefinieerd in deze overeenkomst, te zijn overeengekomen. 
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DEFINITIES 

In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder: 

A. WERKGEVER: 

8. WERKNEMER: 

APM Terminals Rotterdam B.V. 

de werknemer (m/v} in dienst van de werkgever, waarvan 

de functie is opgenomen ill bijlage 1 van deze regeling 

(operationele sector}. Als werknemer in de zin van deze 

regeling wordt niet beschouwd de stagiair en de vakantie
werker; 

of 

de werknemer (m/v) in dienst van de werkgever, waarvan 

de functie is opgenomen in bijlage 2 van deze regeling 

(beambtensector). Als werknemer in de zin van deze 
regeling wordt niet beschouwd de stagiair en de vakantie

werker; 

C. ARBEIDSGEHANDICAPTE de werknemer die recht heeft op een arbeidsongeschikt· 

WERKNEMER: heidsuitkering op grond van de 'ZYV, WAO, W~A of Wajong 

of van wie op grond van een mediseh-arbeidskundige 

beoordeling is vastgesteld dat hij in verband met ziekte 

of gebrek een belemmering heeft bij het verkrijgen of 
verrichten van arbeid; 

o. MAAND: een kalendermaand; 

E. WEEK: een tijdvak van 7 etmalen, waarvan het eerste aanvangt 

bij het begin van de eerste dienst op maandagochtend; 

F. DIENSTROOSTER: een arbeidstijdregeling die aangeeft op welke tijdstippen 

de werknemer zijn werkzaamheden aanvangt, onder

breekt en beëindigt; 

G. BASISMAANDSALARIS: het salaris als opgenomen in bijlage 3; 

H. MAANDSALARIS het basismaandsalaris vermeerderd met de van toepas

sing zijnde roosterurentoe:;;lag; 

I. MAANOINI(OMEN: 

J. DEELTUO: 

het maandsalaris. vermeerderd met een eventuele rooster· 

urentoeslag en een eventuele persoonlijke toeslag; 

de arbeidsduur die minder bedraagt dan in artikel 19 van 
deze CAO is overeengekomen. De CAO is !laar rato van de 

overeengekomen arbeidstijd van toepassing; 

K. ONDERNEMINGSRAAD: de ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de onder· 
nemingsraden; 

L. PARTNER: 

M. BW: 

N. ARBOWET: 

de echtgenoot of de geregistreerde partner van de 

werknemer, of de partner met wie de werknemer duurzaam 

samenleeft, blijkens een kopie van een notariële samen· 
levingsovereen komst; 

het Burgerlijk Wetboek; 

de Arbeidsomstandighedenwet 1998. 
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ALGEMENE BEPALINGEN 

ARTIKEL 1 DUUR, VERLENGING EN BEËINDIGING 
VAN DE OVEREENKOMST 

Deze overeenkomst is aangegaan voor de periode van 1 jan\Jari 2018 tot en met 
31 december 2022. 

De overeenkomst kan zowel door ondergetekende onder 1 als door arKiergetekenden 
onder 2 tegen het e1nd& van de contractperiode woroen opgezegd met inachtneming van 
een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden. Eén en ander dient te geschieden 
door middel van een aangetekende brief, dan wel door middel van email, mits de verzender 
een ontvangstbevestiging van de geadresseerde heeft ontvangen. 

Zolang geen van de partijen tot opzegging van de overeenkomst overgaat, wordt deze 
stilzwijgend verlengd. Beëindiging van de overeenkomst kan ook dan niet anders WOf'den 
verkregen dan met Inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. 

ARTIKEL 2 VASTSTELLING VAN DE LOON- EN 
ARBEIDSVOORWAARDEN 

De loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers Zijn vastgesteld gelük omschrewn 

In de artikelen v8n deze overeenkomst, alsmede de aan deze overeenkomst gehechte en 
- overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 - alsnog te hechten bijlagen, welke door 

partijen zijn gewsarmerkt. 

ARTIKEL 3 AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN 
VAN DE LOON- EN ARBEIDSVOOR
WAARDEN 

Partijen keuren bU voorbaatgoed dat toon-en arbeidsvoorwaarden, welke na ondertekening 
van deze overeenkomst tussen partijen mochten worden overeengekomen, alsnog aan 
deze overeenkomst zullen worden gehecht. 

Bij tussentijdse wijzlg,n' of aanvullini ten gevolge van algemeen overleg over de in deze 
overeenkomst genoemde en door partijen gewaarmerkte loon- en arbeidsvoorwaarden, 
zullen deze gewijzigde of nieuwe loon- en arbeidsvoorwaarden eveneens aan deze 
overeenkomst woreten gehecht en door partijen woreten gewaarmerkt. 

De.ze overeenkomst blijft overigens onveranderd van kracht. 
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ARTIKEL 4 BUITENGEWONE VERANDERINGEN 
IN DE ALGEMEEN SOCIAAL· 
ECONOMISCHE VERHOUDINGEN 

In geval van buitengewone veranderingen in de algemeen sociaal-economische 
verhoudingen in Nederland enjof wijzigingen in de loon-en prijspolitiek van de regering zijn 
zowel ondergetekende onder 1 als ondergetekenden onder 2 gerechtigd tijdens de duur 
van de overeenkomst wijzigingen van de overeenkomst, welke met deze veranderingen in 
direct verband staan, aan de orde te stellen. 

Partijen zijn in deze gevallen verplicht de aan de orde gestelde voorstellen in behandeling 
te nemen. Indien één maand nadat deze voorstellen door één van de partijen door middel 
van een aangetekende brief zijn ingediend geen overeenstemming is bereikt, is de partij, 
welke de voorstellen heeft ingediend, gerechtigd de overeenkomst met inachtneming van 
een opzeggingstermijn van één maand op te zeggen. 

Onverminderd het voorgaande komen partijen voorts overeen dat. indien en voor zover 
tijdens de duur van dit contract in overleg tussen de regering en het georganiseerde 
bedrijfsleven wijziging wordt gebracht in de bij de totstandkoming van dit contract ten 
aanzien van de loonvorming geldende gedragsregels of daarbij gehanteerde formules, in 
gezamenlijk overleg zal worden nagegaan of en op welke wijze een voorziening :zal worden 
getroffen om één en ander, met inachtneming van de alsdan geldende spelregels, te 
realiseren. 

ARTIKEL 5 REORGANISATIE VAN PARTIJEN 

In geval van reorganisatie van bij deze overeenkomst betrokken partijen. keuren 
ondergetekenden onder 1 en 2 deze bij voorbaat goed en staan er tegenover elkaar voor 
in, dat hun wederzijdse rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst voortvloeiende, 
?uilen mogF.~o wort;ieo ov4;'rg~nor•uJI'l door d!e rech~perso(o)!"!(er!}, di'!' daartoe <:!oor enige 
partij schriftelijk aan de wederpartij zal (zullen} worden aangewezen. 

ARTIKEL 6 VERPLICHTINGEN 
VAN DE WERKGEVER 

Oe ondergetekende onder 1 verbindt zich tegenover de ondergetekenden onder 2 de 
werknemers op geen andere voorwaarden arbeid te laten verrichten dan de in artikel 2 
genoemde. 

Individuele arbeidsovereenkomsten zullen schriftelijk worden aangegaan. 

Voor zover aan de functie specifieke medische respectievelijk gezoodheidseisen worden 
gesteld. zal de wer1<gever voor het verrichten van werkzaamheden. vallende onder deze 
CAO, uitsluitend werknemers in dienst nemen die van tevoren medisch zijn goedgekeurd 
door een arts, verbonden aan een Arbodienst. 

Voor wat betreft de regeling met betrekking tot tewerkstelling van personeel van derden 
wordt verwezen naar bijlage 4 van deze overeenkomst 
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ARTIKEL 7 VERPLICHTINGEN 
VAN DE WERKNEMERS 

De ondergetekenden onder 2 verbinden zich tegenover de ondergetekende onder 1 dat hun 
leden !>Ij APM Terminals Rotterdam S.'.'. voor het verrichten van arbeid aan de werkgever 
geen andere voorwaarden zullen stellen dan de in artil<ef 2 genoemde en slechts op deze 
voorwaarden zich voor arbeid bij en voor de werkgever beschikbaar zullen stellen en hun 
werkzaamheden zullen venichten. 

De wert<nemer mag uitsluitend met schriftelijke toestemming van zijn werl(gever arbeid 
tegen betaling bij een derde verrichten. 

ARTIKEL 8 FUSIES EN REORGANISATIES 

Onverminderd het gestelde in het SER-besluit Fusiegedragsregels en de Wet op de 
ondernemingsraden zal de werkgever in geval van fusie, ingrijpende reorganisatie, 
inkrimpfng of sluiting van de onderneming, die geVolgen heeft voor de werknemer. 
de werknemersorganisaties informeren teneinde in onderling overleg tot een sociale 
begeleid ingsregeling te komen. 

De werknemersorganisatieS zullen onmiddeUijk door de wet1<gever in kennis worden 
gesteld van een aanvraag van surséance van betaling of van een Ingediend verzoek tot 
faillietverklaring. 

ARTIKEL 9 AFWIJKENDE REGEUNGEN 

In bijzoodere gevallen kan van deze loon- en arbeidsvoorwaaraenregellng worden 
afgeweken, Indien hierover tussen partijen overeenstemming is bereikt. 

ARTIKEL 10 FISCALITEIT 

In de2e CAO zijn alle bedragen genoemd als "bruto": waar fiscale regelgeving dat toelaat, 
wordt onbelaste uitbetaling toagepast 
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DIENSTVERBAND EN PENSIOEN 

ARTIKEL 11 PROEFTIJD 

De wettelijke proeftijd is van toepassing (artikel 7:652 BW). 

ARTIKEL 12 EINDE DIENSTVERBAND 

A. EINDE DIENSTVERBAND WERKNEMER IN OPERATIONELE SECTOR 

Tenzü anders wordt overeengekomen tussen werkgever en werknemer, eindigt het 

dienstverband van de werknemer zonder nadere opzegging met ingang van de dag waarop 

de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt, dan wel op het moment dat de werknemer 
gebruik gaat maken van één van de hieronder (artikel14, onder A) vermelde regelingen. 

Voorts kunnen zowel de werkgever als de werknemer het dienstverband met inachtneming 

van de wettelijke bepalingen dienaangaande doen eindigen. 

B. EINDE DIENSTVERBAND WERKNEMER IN BEAMBTENSECTOR 

Tenzij anders wordt overeengekomen tussen werkgever en werknemer, eindigt het 

dienstverband van de werknemer zonder nadere opzegging met ingang van de waarop de 

AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt. 

Voorts kunnen zowel de werkgever als de werknemer het dienstverband met inachtneming 
van de wettelijke bepalingen dienaangaande doen eindigen. 

ARTIKEL 13 FORMEEL ONTSLAG NA LANGDURIGE 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID 

Na 104 weken eindigt de loondoorbetalingsverplichting ex artikel 7:629 BW. Beëindiging 

van het dienstverband geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen 

dienaangaande. 

ARTIKEL14 PENSIOENREGELING 

A. PENSIOENREGELING WERKNEMER IN OPERATIONELE SECTOR 

1. De we~nemer, werkzaam in de operationele sector. valt onder de pensioenregeling 
die is beschreven en is vastgelegd in het actuele Pensioenreglement, uitgevoerd door 

ABN AMRO Pensioenen ten behoeve van APM Terminals Rotterdam BV-Biue Collar. 
De belangrijkste kenmerken zijn: 

De pensioenregeling voorziet in een beschikbare premie op basis van een 

leeftijdsafhankelijke premiestaffel. De actuele staffel is weergegeven in het 

pensioenreglement. 

De regeling bestaat uit een (beleggîngs)kapitaal en een risiconabestaanden en 

risicowezen pensioen. 

• De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend salaris verminderd met 

de conform het reglement geldende franchise. Het pensioengevend salaris is 

12 maal het basismaandsalaris dat geldt op het tijelstip van vaststelling van de 

pensioengrondslag, vermeerderd met de vakantietoeslag. de mentortoeslag en 
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roosterurentoeslag. Tot het pensioengevend salaris wordt niet gerekend onder 
andere de vergoeding wegens overwerk, onkostenvergoedingen, gratificaties, 
tantièmes, en andere aan de dienstbetrekking verbonden onregelmatige 
bijkomende verdiensten. 
Het premiepercentage is afhankelijk van de leeftijd op de eerste dag van de 
salaristermijn en wordt berekend over de pensioengrondslag. 

2. De werknemersbijdrage is 6% van de pensioengrondslag. Voor werknemers, werkzaam 
in de operationele sector, bij werkgever in dienst voor 1 januari 2015, die 50 jaar 
of ouder zijn, zal het werknemersdeel van de pensioenpremie worden verlaagd met 
2, 75% van de pensioengrondslag. Voor werknemers, werkzaam in de operationele 
sector, die op 1januari 2015 bü werkgever in dienst zijn en op dit momentjonger zijn 
dan 50 jaar, zal bij het bereiken van de 50-jarîge leeftijd eveneens een verlaging van 
het werknemersdeel in de pensioenpremie van 2,75% van de pensioengrond gelden. 

3. De reglementaire standaard pensioendatum is de eerste dag van de maand waarin 
werknemer 68 jaar wordt. Vervroeging Is mogelijk. 

8. PENSIOENREGEliNG WERKNEMER IN BEAMBTENSECTOR 

Werknemers vallend onder de beambtensector nemen deel aan de pensioenregeling die is 
beschreven en is vastgelegd in het actuele pensioenreglement, uitgevoerd door ABN AMRO 
Pensioenen ten behoeve van APM Terminals Rotterdam BV-White Collar. De belangrijkste 
kenmerken zün: 

• De pensioenregeling voorziet in een beschikbare premie op basis van een 
leeftijdsafhankelijke premiestaffel. De actuele staffel is weergegeven in het 
pensioenregtem ent. 

• Oe regeling bestaat uit een {beleggings}kapitaal en een risiconabestaanden-en 
wezenpensioen. 

• De pensioengrondslag is gelijk aan het pensioengevend salaris verminderd met 
de conform het reglement geldende franchise. Het pensioengevend salaris is 
13 rnaal het basismaandsalaris dat geldt op het tijdstip van vaststelling van de 
pensioengrondslag vermeerderd met de vakantietoeslag, roosterurentoeslag en 
de shiftieadertoeslag. Tot het pensioengevend salaris wordt niet gerekend onder 
andere de vergoeding wegens overwerk, onkostenvergoedingen, gratificaties, 
tantièmes, en andere aan de dienstbetrekking verbonden onregelmatige 
bijkomende verdiensten. 
Het premiepercentage is afhankelijk van de leeftijd op de eerste dag van de 
salaristermijn en wordt berekend over de pensioengrondslag. 
De reglementaire standaard pensioendatum is de eerste dag van de maand waarin 
werknemer 68 jaar wordt. Vervroeging is mogelijk. Werknemers, die vallen onder 
de Pensioenregeling White Collar, ontvangen vanaf hun 65-jarige leeftijd een niet 
pensioengevende Persoonlijke Toeslag van 0,21% op het bruto maandsalaris 
(inclusief roosterurentoeslag). Deze toeslag telt niet mee voor de vaststelling van 
de 13• maand, vakantietoeslag, overwerk of andere berekeningen. 

De eigen bijdrage voor de werknemer bedraagt jaarlijks 5% van de pensioengrondslag. 
Voor de werknemers. die voor 1 januari 2015 bij werkgever in dienst waren, geldt een eigen 
bijdrage van 3,1%. 

De In dit artikel opgenomen pensioenregelingen kunnen als gevolg van wettelijke 
wijzigingen veranderen. 
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ARTIKEL 15 

ARTIKEL 16 

VERVALLEN 

SENIOREN FIT REGELING 
(VRIJWILLIGE REGELING) 

A. SENIOREN FIT REGELING 80/90/100 

Maximaal2.5 jaar voorafgaand aan volledige en directe pensionering (op zijn vroegst vanaf 

GQ.jarlge leeftijd) kunnen medewet1<ers van geboortejaren 1950·1959, die op 1 oktober 

2013 in dienst zjjn van APMTR en voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in stap 4 
van SVBPVH, bij APMTR gebruik maken van een Senioren Fit Regeling. De regeling houdt in 

80% werken, 90% bruto inkomen en 100% pellSioenopbouw. 

De werknemer betaalt gedurende de deelname aan de Senioren Fit Regeling het 

werknemersdeel in de kosten voor de pensioenopbouw op basis van 100% van het bruto

inkomen en niet op basis van 90% van het bruto-inkomen, dat hij tijdens deelname aan de 

Senioren Fit Regeling heeft. 

Er is een apart reglement voor de Senioren Fit Regeling bij APMTR opgesteld. 

BiJ deelname zal het volgende in leder geval gelden: 
Diensten worden evenredig geschrapt uit het rooster of er wordt een individueel 

maatwerkrooster overeengeKomen. 

Indien een jubileum valt In de periode van deelname wordt de jubileum uitkering 

voor 100% uitbetaald. 

Artikel 45 dagen blijven voor 100% in stand en worden gebaseerd op de 100% 
arbeidsduur voorafgaand aan de deelname aan je Senioren Fit Regeling. 
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Artikel 44 en 46 dagen zullen naar rato worden toegekend. 
• Overwerk is niet toe gestaan bij deelname aan de de Senioren Fit Regeling. 
• Het percentage roosterurentoeslag blijft ongewijzigd en wordt berekend over het 

90% salaris. 

Alleen deelnemers aan de Senioren Fit Regeling, die voldoen aan de voorwaarden van 
stap 4 van SVBPVH, komen in aanmerking voor de stimuleringspremie SVBPVH Senioren 
Fit Regeling. 

APMTR-medewerkers van de geboortejaren 1950-1959. die op 1 oktober 2013 in dienst 
zijn en die niet voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn in stap 4 door SVBPVH, geldt 
dat zij eveneens kunnen deelnemen aan bovengenoemde Senioren Fit Regeling. Voor hen 
geldt dat APMTR de stimuleringspremie betaalt (gelijk aan SVBPVH), onder uitdrukkelijke 
voorwaarde van goedkeuring door de fiscus. Partijen zullen nader overleg met elkaar 
voeren indien de 1iscus niet akkoord is. 

Bij de financiering is gebruik gemaakt van de in de CAO 2011-2013 afgesproken € 5000 
(oudedagsvoorziening) en wordt mede gebruik gemaakt door APMTR van stap 4 SVBPYH 
voor diegenen die hiervoor in aanmerking komen. 

Voor medewerkers, geboren in 1960 en later blijft een bedrag van € .10.000 (verbetering 
oudedagsvoorziening} beschikbaar, indien er een door de havengemeenschap 
ondersteunende regeling tot stand komt, waarbij door derden- partijen eenzelfde bedrag 
per medewerker van APMTR beschikbaar wordt gesteld. Een regeling voor deze groep 
wordt later overeengekomen. 

B. SENIOREN FIT REGELING 60/95/100 

Maximaal 5 jaar voorafgaand aan volledige en directe pensionering (op zijn vroegst vanaf 
60-jarige leeftijd) kunnen medewerkers van geboortejaren 1952 tot en met 1956, die op 
1 januari 2016 in dienst 2ijn van APMTR en voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld 
in het Reglement van de Uitgebreide Senioren Fit Regeling APM Terminals Rotterdam BV, 
gebruik maken van deze Uitgebreide Senioren Fit Regeling. De regeling houdt in 60% 
werken, 95% bruto inkomen en 100% pensioenopbouw. 

In de maand waarin de deelnemer de 64-jarige leeftijd bereikt wordt aan de deelnemer een 
dienstjarenpremie uitgekeerd van bruto € 5000. 

Er is een apart regtement voor de Uitgebreide Senioren Fit Regeling bij APMTR opgesteld. 
Bij deelname zal het volgende in ieder geval gelden: 

• Met betrekking tot de arbeidstijden bij gebruikmaking van de Senioren Fit Regeling 
zal overleg plaatsvinden tussen de werknemer en APMTR. waarbij het evenredig 
schrappen van diensten in eerste instantie het uitgangspunt is. 

• Indien een jubileum valt in de periode van deelname wordt de jubileum uitkering 
voor 100% uitbetaald. 

• Artikel 45 dagen blijven voor 100% in stand en worden gebaseerd op de 100% 
arbeidsduur voorafgaand aan de deelname aan de Senioren Fit Regeling. 

• Artikel 44 en 46 dagen zullen naar rato worden toegekend. 
• OVerwerk is niet toegestaan bij deelname aan de Senioren Fit Regeling. 
• Het percentage roosterurentoeslag blijft ongewijzigd en wordt berekend over het 

95% salaris. 

C. SENIOREN FIT REGELING 75/90/100 

De Senioren Fit Regeling wordt per 1 januari 2019 als volgt aangepast: 
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Werknemers uit de geboortejaren 1957 tot en met 1962 krijgen de mogelijkheid gedurende 
maximaal vier jaar voorafgaand aan de zelfgekozen pensioendatum 75% te werken, 
tegen 90% van het inkomen en met behoud van 100% pensioenopbouw. Bij uittreding op 
65-jarige leeftijd zal op 64-jarige leeftijd een dienstjarenpremie worden uitgekeerd van 
€ 5.000 bruto. 
Bij deelname zal het volgende in ieder geval gelden: 

Met betrekkingtot de arbeidstijden bij gebruikmaking van de Senioren Fit Regeling 
zal overleg plaatsvinden tussen de werknemer en APMTR, waarbij het evenredig 
schrappen van diensten in eerste instantie het uitgangspunt is. 
Indien een jubileum valt in de periode van deelname wordt de jubileum uitkering 
voor 100% uitbetaald. 
Artikel 45 dagen blijven voor 100% in stand en worden gebaseerd op de 100% 
arbeidsduur voorafgaand aan de deelname aan de Senioren Fit Regeling. 
Artikel 44 en 46 dagen zullen naar rato worden toegekend. 

• Overwerk is niet toe gestaan bij deelname aan de Senioren Fit Regeling. 
• Het percentage roosterurentoeslag blUft ongewijzigd en wordt berekend over het 

90% salaris. · 
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WERKSCHEMA'S EN 
AR BEl DSTIJDEN 

ARTIKEL 17 INZETBAARHEID 

A. INZETBAARHEID OPERATIONELE SECTOR 

Algemeen: 
De aard van de bedrijfsvoering heeft een sterk wisselende invloed op omvang en tijdstip 
van het werkaanbod. 

Schema: 
Basis voor de werkplanning (de roosters) vormt het werkaanbod dat met name wordt bepaald 
door hetdoor de rederij opgesteldestandaard vaarschema, dat, na een implementatieperiode 
van enige maanden. doorgaans een looptijd kent van 6 tot 18 maanden. 

Alle werkobjecten: 
In principe wordt ervan uitgegaan, dat alle werknemers op alle binnen het bedrijf of delen 
daarvan voorkomende werkobjecten kunnen worden ingezet met inachtneming van de 
capaciteiten en de geldende functie-indeling van de betrokkene(n). 

Uitgangspunten voor de uitwerking van roosters APM Terminals Rotterdam vanaf 
1 september 2006: 
1. Een volcontinu rooster, waarin gedurende alle dagen van de week en gedurende alle 

diensten werknemers staan ingeroosterd en rekening kan worden gehouden met een 
wisselend werkaanbod door de week heen (vaarschema); 

2. Binnen de grenzen van de Arbeidstijdenwet; 
3. Een gemiddelde arbeidsduur per week van 32,55 uur; 
4. De roosters zullen in principe voorwaarts roterend zijn, in het kader van de gezondheid; 
5. Roosterwijziging geschiedt in overleg met de Ondernemingsraad: roosters worden 

steeds voor een tijdvak van ten minste zes maanden vastgesteld. Wijziging vindt plaats 
indien de bedrijfsvoering hiertoe noodzaakt, bijvoorbeeld bij structurele wijzigingvan het 
vaarschema. Wijziging vindt niet meer dan éénmaal per kalenderjaar plaats. 

Deeltijd: 
Voor deeltijdwerkers zijn de arbeidsvoorwaarden, zoals vastgelegd in de CAO (op pro-rata 
basis) volledig van toepassing met dien verstande, dat ingeval van deeltijdwerk afwijking van 
de in de CAO verwoorde begin- en eindtijden mogelijk is. 

Met betrekking tot het betalen van overwer4< aan deeltijdwerkers geldt het volgende: 
• Van overwerk(betaling) is eerst sprake indien de in het bedrijf gebruikelijke 

arbeidstijd (zie de in artikel18 van de CAO genoemde begin- en eindtijden van de 
dag-, middag., avond- en nachtdienst) is overschreden. 

Het wer4<en in deeltijd geschiedt met inachtneming van de volgende randvoorwaarden: 
• Het werken in deeltijd zal niet plaatsvinden op basis van Q-uren contracten 

Het werken in deeltijd geschiedt in alle gevallen op vrijwillige basis 
De aanvangstijd van het werken in deeltijd zal niet liggen tussen 24.00 uur en 
04.00 uur 
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B. INZETBAARHEID BEAMBTENSECTOR 

Groep A 
Voor de onder groep A vermelde functies in de functielijst gelden de volgende uitgangs
punt~n: 

1. Zij zijn werkzaam ill dienstroosters, die alle. bij APM Terminals Rotterdam B.V. 
voot1<omende diensten, maandag tot en met zondag kunnen bevatten: 

2. Binnen de grenzen van de Arbeidstijdenwet 
3. Met ingang van ljanuari 2007 iS het uitgangspunt voor een volwaardige volcontinurooster 

32,55 uur; 
4. De huidige beambten-continu roosters hebben sterk wisselende werkweken. Daarom 

zijn in 2007 alle bestaande roosters met 10 diensten verminderd; 
5. Tot 1 januari 2011 gelden voor werknemers in een volcontinu rooster 2 losse diensten 

(terugkomdagen}, per kalenderjaar, die vast worden ingeroosterd in drukke perioden; 
6. De roosters zullen in principe voorwaarts roterend zijn, in het kader van de gezondheid; 
7. Roosterwijziging geschiedt in overleg met de Ondernemingsraad; roosters worden 

steeds voor een tijdvak van ten minst-e zes maanden vastgesteld. Wijziging vindt plaats 
indien de bedrijfsvoering hiertoe noodzaakt, bijvoorbeeld bij structurele wijziging van het 
vaarschema. Wijziging vindt niet meer dan éénmaal per kalenderjaar plaats. 

GrOP.p 8 
Voor de onder gro-ep B vermelde functies In de functielijst geldt, dat zij werl<zaam zijn in 
dienstroosters, die geen nacht· en weekenddiensten bevatten en een gebruikelijke 
arbeidsduur van 38,75 uur per week. 

GroepC 
Voor de onder groep C vermelde functies io de functielijst geldt dat zij werl<zaam zijn maandag 
tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur (kantoordienst) en een gebruikelijke arb-eidsduur 
van 38,75 uur per week. 

Eén en ander voor .zever hiervan in de individuele arbeidsovereenkomst niet is afgeweken. 

Alle we1'Kobjecten: 
In principe wordt ervan uitgegaan, dat alle wel1<nerr.ers op alle binnen het bedrijf of delen 
daarvan voorkomende werkobjecten kunnen worden ingezet met inachtneming van de 
capaciteiten en de geldende functie-indeling van de betrokkene(n}. 

Schoma: 
De voor A en B gehanteerde roostets zijn in principe voorwaarts roterend en worden 
geschreven op werkaaobo<l, dat wil zeggen dat naar mate voorb-ereidende werkzaamheden 
beter mogeltjk zijn, de roosters meer dag-javonddiensten maandag tot en met vrijdag zullen 
bevatten en de nachten en weekenden beper1<ter bezet zijn. 

Deeltijd: 
Voor deeltijdwerkers zijn de arbeidsvoorwaarden, zoals vastgelegd in de CAO (op pro-rata 
basis} volledig van toepassing met dien verstande, dat ingeval van deeltijdwerk afwijking van 
de in de CAO verwoorde begin- en eindtijden mogelijk is. 
Met betrekking tot het betalen van overwerk aan deeltijdwetkers geldt het volgende: 

• Van overwerk{betaling) is eerst sprake indien de in het bedrijf gebruikelijke 
arbeidstijd (zoals hierboven vermeld) is overschreden. 

De invulling van het werken in deeltijd zal geschieden met inachtneming val\ de volgende 
randvoorwaarden: 

• Het werken in deeltijd zal niet plaatsvinden op basi$ van afroepcontracten; 
• Tewerkstelling in deeltijd mi .zodanig worden georganiseerd, dat er tenminste sprake 

is van een gemiddelde arbeidsduur van een halve dienst per dag en tenminste twee 
dienstiln per week per werknemer; 

• Het werken in deeltijd geschiedt in alle gevallen op vrijwillige basis. 
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C. TAAKROULATIE BINNEN EN TUSSEN FUNCTIES IN DE OPERATIONELE 
SECTOR EN FUNCTIES IN DE BEAMBTENSECTOR: 

1. Met ingang van i januari 2010 is het. op vrijwillige basis, mogelijk om operationele 
werknemers in te zetten op functies uit de beambtensector, nadat ze daartoe voldoende 
zijn opgeleid en ingewerkt. 

2. Ook incidentele inzet in andere functies binnen de beambtensector is mogelijk. 
3. De betaling van deze inzet is geregeld in artikel 33. 

ARTIKEL 18 ARBEIDSTIJDEN 

A. ARBElDSTUDEN IN DE OPERATIONELE SECTOR 

De navolgende begin- en eindtijden zijn van toepassing: 
dagdienst 07.15 - 15.30 uur 
middagdienst 11.30-19.45 uur 
avonddienst 
nachtdienst 

15.15 - 23.30 uur 
23.15 - 07.30 uur 

Bovengenoemde arbeidstijden zijn erop gebaseerd dat bij overgang op de volgende shift, te 
weten om 07.30 uur, 15.30 uur en 23.30 uur alle werkZaamheden ononderbroken voortgang 
zullen vinden. 

B. ARBEIDSTUDEN IN DE BEAMBTENSECTOR 

De navolgende begin· en eindtijden zijn van toepassing: 
dagdienst 07.15 - 15.30 uur 

• middagdienst 11.30 - 19.45 uur 
• avonddienst 15.15 - 23.30 uur 

nachtdienst 
kantoordienst 

23.15 - 07.30 uur 
08.30 - 17.00 uur maandag tot en met vrijdag 

Behoudens de kantoordienst zijn bovengenoemde arbeidstijden erop gebaseerd dat 
bij overgang op de volgende shift, te weten om 07.30 uur, 15.30 uur en 23.30 uur alle 
werkzaamheden ononderbroken voortgang zullen vinden. 

C. COLLEGIALE UITLEEN AAN APM TERMINALS MAASVLAKTE 11 BV (APMT 
MVII) 

Indien een werknemer collegiaal wordt uitgeleend aan APMT MVII gelden de voor APMT MVII 
van toepassing zijnde arbeidstijden, waarbij wordt uitgegaan van een dienst van 8 uur. Omdat 
de arbeidsduur per dienst voor APMTR als regel 7 % uur bedraagt, wordt aan werknemer per 
gewerkte dienst bij APMT MVll 15 minuten compensatie in tijd of in geld toegekend, zonder 
dat de overwerkbetaling zoals genoemd in artikel 32 van toepassing is. 

ARTIKEL 19 ARBEIDSDUUR 

De arbeidsduur bedraagt als regel 7% uur per dienst 
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ARTIKEL 20 SCHAFTTIJDEN 

De schafttijd bedraagt 30 minuten, met uitzondering van de kantoordienst waar de pauze 

45 minuten bedraagt. 

De volgende vensterschafttijden zijn van toepassing: 

• dagdienst tussen 11:00 - 13:00 uur (aanzeggen uitel'lijk 10.00 uur) 
middagdienst tussen 15:15 - 16:45 uur (aanzeggen uiterlijk 14.15 uur) 

• avonddienst tussen 18:30 - 20:30 uur (aanzeggen uiterlijk 17.30 uur} 

De schafttüd wordt uiterlijk een uur voor aanvang van het geldende venster aangezegd. 

Indien er geen aanzegging is geweest, dan gelden de volgende schafttijden: 

• dagdienst van 11:30 - 12:00 uur 
• mlddagdienst van 15:45- 16:15 uur 
• avonddienst van 19:15 - 19:45 uur 

• nachtdienst 

• kantoordienst 

van 03:15 - 03:45 uur 

van 13.00 - 13.45 uur 

De schafttijd in de nachtdienst kan alleen worden verschoven op vrijwillige basis. 

ARTIKEL 21 WERKEN OP FEESTDAGEN 

Alle werknemers zijn verplicht op die feestdagen, die binnen het voor hen geldende 

rooster vallen, albeiel te verrichten. Indien op officiële feestdagen wordt gewerkt, gelden 

de arbeidsduur, de arbeidstijdindeling, aanvangs- en eindtijden van de werkzaamheden 

genoemde in de artikelen 17 en 18, alsmede de bepalingen genoemd in de artikelen 19 en 
21. 
De feestdagen zijn: 

• Nieuwjaarsdag 

"' 1• en 2• Paasdag 

• Hemelvaartsdag 

• 1• en 2• Pinksterdag 
1• en 2• Kerstdag 

• Nationale feestdag (27 april) 

• Bevrijdingsdag (5 mei; in lustrumjaren) 

De feestdagen worden geacht in te gaan aan het eind van de dagdienst (exclusief eventuele 

vertenging conform artikel 21) van de dag voorafgaande aan de feestdag en te eindigen bij 

aanvang van de dagdienst op de dag volgende op die feestdag. Er zal niet worden gewerkt 

vanaf 24 december 15.30 uur tot 26 december aan het begin van de dagdienst en op 31 

december 15.30 uur tot 1 januari aan het begin van de avonddienst 

Indien een roostervrije dag van maandag tot en met vrijdag samenvalt met een feestdag, dan 

wordt hiervoor een extra vrije dag toegekend. Dit geldt niet voor feestdagen waarop binnen 

de terminal niet wol'dt gewerkt. 
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ARTIKEL 22 VERLENGEN 

Verlenging (verplicht) van een dienst. op het object waarop de werknemer tewerkgesteld 

is, kan in verband met gereedkomen van werkZaamheden maximaal tweemaal per week 

met maximaal twee uur per dienst worden toegepast, wanneer geen sprake is van een 

opkomende ploeg. 

Verlengen is overwerk in de zin van artikel 31. 

Onder verlengen worden niet verstaan de werKzaamheden als genoemd in artikel24. 
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BELONING 

ARTIKEL23 BINDENDE SALARISSEN 

De in dit hoofdstuk genoemde salarissen zün bindend. 

ARTIKEL24 ACTIVITEITEN WAARVOOR BETALING 
IN VAST SALARIS IS BEGREPEN 

Elke werknemer, ongeacht rang of functie, is gehouden op een zodanig tijdstip aanwezig te 
Zijn of tCFt een zodanig t~dstip aanwezig te blijven, dat de werkzaamheden, op juiste wijze 
voorbereid. stipt op tijd kunnen worden aangevangen, overgedragen of afgesloten, ongeacht 
waar het werkobject zich binnen het bedrijf of delen daarvan bevindt. 

ARTIKEL 25 SALARISSEN 

Oe lonen worden gedurende de tooptijçl Vilfl de CAO als volgt verhoogd: 
Per i januari 2018: met 1,5% 
Per ljanuari 2019: met 1,5% 
Per ljanuari 2020: met 1.,0% 
Per ljanuari 2021.: met 1.0% 
Per ljanuari 2022: met 1.0% 

Gezien het belang datdoor vakbonden wordt gehechtaan uitbreidingvan de groep werknemers 
die in ge\lal van boventalligheid een beroep kunnen doen op schadeloosstellingen bij ontslag 
(zie bülage 8 onder 1) iS een gematigde loons\l&rhogîng in de jaren 2020 tot en met 2022 
overeengekomen. 

Eenmalige wtkeringen 
Er zullen gedurende de looptijd van de CAO de volgende eenmalige uitkeringen worden 
verstrekt: 

In december 2018: t 900,· bruto 
In december 2019: t 900.- bruto 
In december 2020: € 900,· bruto 
In december 2021.: t 900.· bruto 
In december 2022: t 900,· bruto 

Partijen zijn overeengekomen dat wanneer werknemer investeert In persoonüjke opleiding 
en ontwikkeling de werkgever de besteding fiscaal vriendelijk zal verrekenen met het 
brutoloon conform de cafetaria-regeling zoals in het handboek loonbelasting Is weergegeven 
onder het' cafetariamode I'. In de werkgroep Duurzame Inzetbaarheid wordt overlegd hoe dit 
procesmatig verder moet worden ingericht 

Ook kan deze eenmalige uitkering door de werknemer eventueel besteed worden aan het 
netto-spaarpensioenproduct van de SVBPVH (netto havenpensioen stap 6). 

Voor de runctie-indefing en de bijbehorende salarisschafen zie bijlagen 1, 2 en 3a en 3b. 

21 CAO I APM Terminals Rotterdam 8V I 1 januari 2018 t/ m 31 december 202 2 



ARTIKEL 26 INTERNE DOORGROEI 

A. BEPALINGEN BETREFFENDE DE SALARISSEN IN DE OPERATIONELE 
SECTOR 

Doorstroom naar andere functie 
Bij doorstroom naar een andere functie vindt inschaling plaats in hetzelfde of eventueel een 
hoger salaris. Een en ander vindt plaats op basis van behoefte. De behoefte wordt vastgesteld 
door het management. 
Indien de werknemer niet binnen 1 jaar nadat de opleidinpafspraak is gemaakt in de 
gelegenheid gesteld wordt de betreffende opleiding te volgen vanwege een buiten het bereik 
van de werknemer liggende aangelegenheid (dit is ter beoordeling van het management). 
wordt de wer1<nemer na afloop van dat jaar alsnog in de betreffende hogere functiegroep 
ingedeeld. In zo een situatie is de wei'Xnemer verplicht zo spoedig mogelijk de betreffende 
opleiding alsnog te volgen. 
Indien nadien onverhoopt blijkt, dat de werknemer niet in staat is de betreffende opleiding met 
goed gevolg af te ronden, dan wel met behulp van het beoordelingssysteem geen geschiktheid 
wordt vastgesteld, dan wordt hij Ingedeeld in de eerst lagere functiegroep op het niveau van 
het basismaandsalaris, dat hij verdiende voordat hij in de betreffende hogere functiegroep 
werd ingedeeld (dat wil zeggen: hij gaat dan terug naar zijn oude basismaandsalaris). 

Doorgroei binnen salarisgroep 
De wer1<nemer ontvangt jaarlijks een periodiek volgens de schaal waarin hij is ingedeeld 
totdat het schaalmaximum is bereikl 
Plaatsing in trede 13A is geen automatisme; bij goed functioneren (vast te stelten op basis van 
een beoordelingssystematiel<} heeft de directie de mogelijkheid de betreffende werknemer, 
na minimaal 3 jaar in trede 13 van een salarisgroep te zijn ingedeeld, in deze 13A trede te 
plaatsen. 
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Salaristabellen 
Het salarisgebouw is opgenomen in bijlage 3a. 

B. BEPALINGEN BETREFFENDE DE SALARISSEN IN DE BEAMBTENSECTOR 

Algemeen 
De functies van de weri<nemers zijn of worden op basis van een systeem van functiewaardering 
ingedeeld in functiegroepen. 

De indeling is vermeld in bijlage 2. 

De werknemer ontvangt schriftelijk mededeling van de functiegroep waarin zijn functie 
is ingedeeld, de salarisschaal waarin hij is ingedeeld, zijn maandsalaris en het aantal 
periodieken, waarop zijn salaris is gebaseerd. 

Periodiekenschaal 
De werknemer wordt beloond volgens de periodiekenschaal. De periodiekenschaal kent 
een minimum- en een maximummaandsalaris en is opgebouwd ui\ een aantal periodieken. 
Herziening van het maandsalaris vindt éénmaal per jaar op 1 januari plaats. Deze herziening 
bestaat uit toekenning van één periodiek. Een en ander totdat het maximum van de schaal 
is bereikt. 
De werknemer ontvangt bij indiensttreding in het algemeen het minimumsalaris van de 
schaal. De werknemer die bij indiensttreding nog niet over de kundigheden en etvaring 
beschikt die voor de vervulling van de functie zijn vereist, kan gedurende 12 maanden in een 
lagere dan met die functie overeenkomende salarisschaal worden ingedeeld. 

De werknemer die in een functie elders zoveel voor de functie relevante ervaring 
heeft veli<regen, dat het op grond daarvan niet redelijk zou zijn hem op basis van het 
minimumscllaalsalaris te belonen, kan - in overeenstemming met die ervaring- één of meer 
periodieken worden toegekend. 

Met ingang van 1 januari 2008 kan de periodieke verhoging van het functioneren nul. 
een half, één, anderhalf of twee kan zijn. Middels •coaching" en opleiding zullen de 
leidinggevenden ondersteund worden bij het voeren van de beoordelingsgesprekken. Beide 
beoordelingsronden zullen geëvalueerd worden. Daarbij zullen beroepsprocedures tegen een 
beoordeling meegenomen worden. Tot definitieve invoering van de variabele periodiek zal 
beslist worden na evaluatie door partijen In 2007. 

Overplaatsing naat een hoger ingedeelde functie 
Oe weli<nemer die wordt overgeplaatst In een hoger ingedeelde functie, wordt in de 
overeenkomende hOgere salarisschaal ingedeeld met ingang van de maand volgend op die 
waarin de ovei'J)Iaatsing in de hogere functie heeft plaatsgevonden. 

Bij indeling in een hOgere salarisschaal wordt werknemer op het eerstkomende bedrag 
geplaatst in de hogere schaal vermeerderd met een extra periodiek in de hogere schaal. 

Oe werknemer die bij ovei'J)Iaatsing naar een hogere functie nog niet over kundigheden 
en ervaring beschikt die voor de vervulling van die functie zijn vereist, kan gedurende ten 
hoogste 6 maanden in een lagere dan met die functie overeenkomende salarisschaal worden 
of blijven ingedeeld. 

Indien de werkgever dit noodzakelijk beoordeelt, kan deze termijn met ten hoogste 6 
maanden worden verlengd. 

In geval van bevordering na 30 juni, kan toekenning van een periodiek een jaar later 
plaatsvinden dan per eerstvolgeode i januari. 
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Het salarisgebouw is opgenomen in bijlage 3b. 

ARTIKEL 27 VERVALLEN 

ARTIKEL 28 ROOSTERURENTOESLAG 

23.00 25% 25% 25% 25% 50% 75% 100% 

22.00 25'1!1 25'1!1 25'1!1 25% 50'1!1 75% 100'16 

21.00 25% 25% 25% 25% 50% 75~ 100% 

20.00 2!5% 2516 25% 25" 50% 75" 100'16 

19.00 25% 25% 25% 25% 50% 75'!4 100% 

18.00 OW. OW. 0'16 0'16 OW. !10% 100'16 

17.00 0% 0% 0% 0% 0% 50'1' 100% 

1&.00 OW. OW. OW. OW. OW. 50'11 10ow. 

15.00 0% 0% 0% 0% ()% 50% 100% 

1.4.00 OW. 0'16 0'16 0'16 OW. ~ 100'16 

13.00 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 

12.00 OW. 0% 0% 096 0% ~ 100Wo 

11.00 0% 0% 0% 0% 0% 50% 100% 

10.00 OW. OW. 0'16 096 OW. ~ 100'16 

09.00 0% 0% 0% 0'16 0% ~ 100% 

08.00 OW. 0'16 0'16 OW. O'IE SC* 100'16 

07.00 50% 35% 35% 35% 35% 50% 100% 

06.00 50!6 3511. 35% 35% ~ 5m. 10ow. 

05.00 50'1(. 35% 35% 35% 35% 50% 100% 

04.00 ~ 35'6 35% 35% 35'6 50'16 100'16 

03.00 50% 35% 35% 35% 35% 50% 100% 

02.00 150'16 3~ 35'!4 35'16 35'l6 ~ 100% 

01.00 50% 35% 35% 36% 35% 50% 100% 

Na invoering van de roosterwüzigingen vanaf ! januari 2007 zal de berekeningsmethode van 
de roosterurentoeslagen worden gewijzigd waarbij de invloed van de gewijzigde gemiddelde 
werkweek wordt geneutraliseerd. De roosterurentoeslag voor de volcontinudienst wordt per 
i januari 2015 gebaseerd op de klokurenmatrix in dit artikel. 

APMTR zal de roosterurentoeslag blijven doorbetalen bij vakantie-, verlof- en ziektedagen. 
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ARTIKEL 28A VERSCHOVEN DIENSTEN 

Een verschoven dienst is een dienst binnen een cyclus/week {exclusief overwerk) waarbij 
de dienst verschoven wordt voor het verrichten van de werkzaamheden in je eigen functie 
danwel voor een incidentele inzet in een andere functie. 

Indien de werkzaamheden dit vereisen kan werkgever de werknemer verzoeken een 
verschoven dienst te werken. Voor het verschuiven van 1 of 2 diensten in een cyclus;week 
ontvangt werknemer een toeslag van € 100,- bruto. Voor het verschuiven van 3 of 4 diensten 
in een cyclus/week zal werfmemer een toeslag van € 200,- bruto ontvangen. Voor het 
verschuiven van 5 of 6 diensten in een cyclus/week zal werknemer een toestag van € 300,
bruto ontvangen. In het geval een werknemer binnen een periode van tien aaneengesloten 
weken 6 of meer verschoven diensten heeft gewerkt, zal hij als extra bonus een bedrag van 
€ 250,- bruto ontvangen. Een dienst kan alleen verschoven worden met instemming van 
werknemer. 

Verschoven diensten worden niet meegenomen in de aanwezigheidsaantallen zoals vermeld 
in de vakantie/verlofregeling. 

Partijen zijn ten aanzien van het tijdelijk omspillen voor een langere periode dan 1 cyclus 
overeengekomen dat bij omspitten voor een periode langer dan 1 cyclus, vooraf af te stemmen 
met werknemer, een eenmalige emspilvergoeding zal worden verstrekt van € 300,-. 

Een werknemer komt niet in aanmerking voor de vergoeding voor verschoven dienst(en) 
indien de verschuiving ontstaat door: 

Deelname aan een verbeter-. Kaizen- of LEAN-project 
• OR-werkzaamheden 
• Trainingen 

Ondertinge ruilingen 
•1 Eigen verzoek 

ARTIKEL 29 AFBOUWREGELING BIJ 
ROOSTERWIJZIGING 

In geval van inkomstenvermindering bij een roosterwijziging geltft de navolgende 
afbouwregeling: 

Roosterwijziging verplicht door de werkgever: 
per jaar dat volgens het oude rooster is gewerkt: afbouw van twee maanden; 
in geval van roosterwijziging bij 55 jaar of ouder: geen afbouw roosterurentoeslag. 

Roosterwijziging op eigen verzoek van de werknemer: 
• in geval van roosterwijziging op eigen verzoek bij 60 jaar of ouder: geen afbouw 

roosterurentoeslag; 
• in geval van roosterwijziging op eigen verzoek bij 57 jaar of ouder: per jaar dat 

volgens het oude rooster is gewerkt afbouw van twee maanden; 
• in geval van roosterwijziging op eigen verzoek bij jonger dan 57 jaar: onmiddellijke 

overgang naar de juiste toeslag. 

Indien minder dan 5%-punt toeslag moet worden afgebouwd, zal het met de afbouw gemoeide 
bedrag in één keer worden uitbetaald. 
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ARTIKEL 30 VAKANTIETOESLAG 

A. VAKANTIETOESLAG OPERATIONELE SECTOR 

1. Aan de in dienst van de onderneming zijnde wer1<nemers wordt per jaar een bruto 
vakantietoeslag toegekend van 8% van twaalf bruto basismaandsalarissen plus 
roosterurentoeslag. Het vakantietoeslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar en wordt 
uitgekeerd op basis van het mei salaris. De mogelijkheid voor vervroegde uitbetaling is 

vervallen. 
2. Indien het dienstverband in het lopende kalenderjaar korter is dan één jaar. dan zal de 

vakantietoeslag pro-rata worden toegekend conform de wet. 
3. De vakantietoeslag, waarop de werknemer recht heeft, zal aan hem worden betaald 

tegelijk met de betaling van het salaris over de maand mei. 
4. Werknemers, van wie ten tijde van de betaling de proeftijd nog niet is verstreken, zullen 

de vakantietoeslag ontvangen in de maand november van het betreffende jaar. 
5. Indien de werknemer in de loop van het kalenderjaar de dienst van de werkgever verlaat, 

zal het eventueel te veel aan hem uitbetaalde met hem worden verrekend. 
6. Bij overlijden van de werknemer zal de pro-rata uitkering aan de nagelaten betrekkingen 

worden uitbetaald. 

B. VAKANTIETOESLAG BEAMBTENSECTOR 

Het vakantietoeslagjaar valt samen met het kalenderjaar. 

De wer1<nemer die gedurende het gehele vakantietoeslagjaar in dienst is, ontvangt 
met de betaling over de maand mei een vakantietoeslag van 8,33% van 12 maal 
het basismaandsalaris in de maand mei. Op de vakantietoeslag worden geen 

voorschotbetalingen verricht 

Werknemers, van wie ten tijde van de betaling van de vakantietoeslag de proeftijd nog 
niet is verstreken, zullen de vakantietoeslag ontvangen in de maand november van het 
betreffende jaar. Bij beëindiging van het dienstverband 11a mei wordt het teveel betaalde 
vakantiegeld verrekend met nog te verriclrten betalingen. 

ARTIKEL 30A 138 MAAND BEAMBTENSECTOR 

De 13" maand bedraagt 8,33% van het bruto basis-jaarinkomen, zij het pro-rata indien het 
dienstverband niet het gehele jaar bestrijkt en is betaalbaar in november over de periode 
januari tot en met december. 

ARTIKEL 31 PRIJSCOMPENSATIE 

Ter compensatie van de stijging van de kosten van levensonderhoud zullen de salarissen 
gedurende de looptijd van deze CAO door middel van toepassing van een systeem van 

prijscompensatie worden geïndexeerd. 
Dat wil zeggen dat telkenmale per 1 januari de brutosalarissen worden aangepast aan 
de hand van de ontwikkeling van de consumen-tenprijsindex {CPI). De aanpassing vindt 
plaats op basis van het C.B.S. consumentenprijsindexcijfer (reeks voor alle huishoudens, 
afgeleid oktober- oktober}. Partijen kunnen overeenkomen aan een verhoging een andere 
oestemming te geven. 

Bij een daling van de prijsindex zal een overeenkomstige vermindering van het brutosalaris 
niet worden toegepast en worden verrekend met toekomstige verhogingen. 
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ARTIKEL 32 OVERWERKBETALIN~ BETALING 
VOOR ARBEID OP FE1:.STDAGEN 

1. OVERWERKBETALING 

Tewerkstelling van werknemers op tijden en dagen buiten het voor betrokkene geldende 
rooster is alléén mogelijk op basis van vrijwilligheid, behoudens in het geval van verlenging 
(artikel 22). 

Voor verricht ovetwerl< zal een vergoeding in geld of een compensatie in vrije tljd en geld 
worden toegekend. 

Met betrekking tot het betalen van overwerk aan deeltijdmedewerkers wordt verwezen 
naar artlkel17 CAO. 

Maandag Vm vrijdag 07.00 - 18.00 uur 

Maandall Vm vrijdall 00.00 - 07.00 IIUI 

Vrijdag 18.00 - 24.00 uur 

Z8terd8& 00.00 - 24.00 uur 

Zondag 00.00 - 24.00 uur 

Een basisuur is vasteesteld op 0.59% 

0,74% 

0,8091. 

0 ,89% 

1.033% 

1.18% 

Met ingang van 1 oktober 2007 gelden de volgende overwerktoeslag en: 

Zaterdag 07.15 uur tot maandag 07.15 uur 100% 

A. overwerkbepalingen in de operationele sector 
Oe betaling voor overuren in de operationele sector (met een minimvmbetaling van een 
half uur en af te ronden per half uur) is voor alle uren weergegeven in een percentage van 
het basismaandsalaris in de bovenstaande tabel. 

Voor wat betreft de wijze waarop de tijd-voor-tijd dagen moeten worden opgenomen. wordt 
verwezen naar bijlage 5. 

B. overwerkbepalingen in de beambtensector 
Toeslagen in de beambtensectorworden alleen betaald als het overwerk tenminste 1 vol uur 
heeft geduurd. Voor de betaling van overuren (met een minimumbetaling van één uur en af 
te ronden per half uur) gelden de percentages zoals weergeven in de bovenstaande tabel. 

2. FEESTDAGENUITKERING 

Oe betaling voor de in artikel 21 genoemde feestdagen is begrepen in de 
basismaandsalarissen. 

Wordt op feestdagen arbeid verricht in de operationele- en de beambtensector dan geldt 
daarvoor, zowel voor arbeid binnen als buiten het voor betrokkene geldende rooster, een 
overwerktoeslag van 224% per uur of 124% per uur en een verlofuur per gewerkt uur, in 
plaats vao de in lid 1 van dit artikel genoemde overwerktoestag. 
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ARTIKEL 33 VERGOEDINGEN EN TOESLAGEN 
(BEDRAGEN PER 1 JANUARI 2018) 

1. EHBO-DIPLOMA I PERSLUCHTMASKER I GEVAARLIJKE STOFFEN 

A EHBO en BHV 
Aan werknemers die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma of BHV- diploma zal, 

indien het bedrijf het bezit hiervan noodzakelijk acht, een vergoeding worden toegekend 

van € 26,19 per maand respectievelijk € 314,28 per jaar (per 1 januari 2018). Werknemers 

die beide diploma's heb~n krijgen een vergoeding gebaseerd op één diploma. 

B "erstuchrmasker 
Aan werknemers die in het bezJt zijn van een geldig certificaat Persluchtmasker zal, indien 

het bedrijf het bezit hiervan noodzakelijk acht, een vergoeding worden toegekend van 
€ 26,19 per maand respectievelijk € 314,28 per jaar (per i januari 2018). 

C Gf'vaarfijke stoffen 
Aan werknemers die in het bezit zün van een geldig certifi~aat Vakbekwaamheld gevaarlijke 

stoffen zal. indien het bedrijf het bezit hiervan noodzakelijk a~ht. een vergoeding worden 

toegekend van € 26.19 per maand respectievelijk € 314,28 per jaar (per 1 januari 2018). 

2. INZET IN ANDERE FUNCTIE 

tnctdf'ntele inzet 
Voor Incidentele inzet in een andere functie ontvangt de werknemer met ingang van 

1januari 2018 een "incidentele inzetvergoeding" van € 25,00 bruto per gewerkte dienst. 

W~r'lrnemtng andere functlli' 
Wordt er langer dan een maand waargenomen in een andere functie, dan ontvangt de 

waarnemende werknemer een bruto waarnemingsvergoeding van 75% van het verschil in 

tredeloon (uitgaand van dezetfde tredes) tussen de beide functies. 

3. REISKOSTENVERGOEDING WOON-WERKVERKEER 

In het kader van woon-werkverkeer wordt aan werknemers een vergoeding geboden van de 

reiskosten die afhankelijk is van 

a. de kosten van het openbaar vervoer; 

b. de kilometerafstand enkele reis gemeten vanaf het woonadres tot en met postcode 

3199LA, volgens de snelste route van de ANWB routeplanner plus 5 kilometer. 

ad a) tegen overlegging van het openbaar vervoerbewijs worden de volledige kosten van 

het vervoerbewijs bruto vergoed. 

ad b) vergoedingen met ingang van i januari 2018: 

30~ .. m 40 tcm 

meer dan 40 1wn 

t 34,87 per maand 

€ 69,76 per maand 

t 118.27 per maand 

€ 14~.33 per mqnd 

€ 174.40 per mund 

Tijdens zwangerschapsverlof en bij arbeidsongeschiktheid die langer dan 4 weken duurt. 
wordt de vergoeding voor woon-werkverkeer stopgezet 
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4. SPECIFIEKE VERGOEDINGEN OPERATIONELE DIENST 

Mentortoestag operationele sector 
Met ingangvan 1 mei 2006 ontvangen mentoren die collega's begeleiden bij training en re
integratie (inclusief nazorg) een maandelijkse toeslagadditioneel op het basismaandsalaris. 
Deze toeslag bedraagt met ingang van 1 januari 2018 € 51,85 en is direct gekoppeld 

aan het daadwerkelijk benoemd zijn als mentor door het management: het management 
behoudt het recht om deze benoeming te allen tijde in te trekken. 

Persoonlijke Toeslag Foreman OPS 
Uitsluitend werknemers. die als (roulerend) Assistent Shiftleader werkzaam waren in 
2015 en bij het vervallen van de rol als (roulerend} Assistent Shiftleader zijn benoemd 
in de functie van Foreman OPS, ontvangen een Persoonlijke Toeslag Foreman OPS van 
€ 465,40 bruto per maand (per i januari 2018). 
Deze Persoonlijke Toeslag telt niet mee als basis voor de pensioengrondslag. de 

onregelmatigheidstoeslag en de vakantietoeslag. Deze Persoonlijke Toestag wordt jaarlijks 
geïndexeerd en wordt tevens verhoogd met de initiêle CAQ.Joonsverhogingen. 

Breakbulktoeslag 
Met ingang van 1 januari 2018 ontvangen werknemers, die door werkgever worden 
verzocht in de functie van Terminal Operator operationele breakbulkwerkzaamheden 
uit te voeren, een vergoeding van € 51.85 bruto per maand. De vergoeding zal worden 

verstrekt als werkgever aan werknemer schriftelijk aangeeft dat hij kan worden ingezet om 
de operationele breakbulk werkzaamheden te verrichten. 
Dit zal slechts plaatsvinden nadat werknemer met goed gevolg de opleiding, die vereist is 

om deze operationele werkzaamheden te kunnen uitvoeren, heeft afgerond. Werkgever 
kan deze vergoeding, met inachtneming van een termijn van 2 maanden, beëindigen als 

werknemer niet langer wordt ingezet op operationele breakbulkwerkzaamheden. Dit ter 
beoordeling van werkgever. 

Toeslag talentenpool OPS 
Een werknemer, die opgenomen is in de talentenpool van de afdeling Operatlons, 

ontvangt met ingang van 1 januari 2018 een vergoeding van € 51,85 bruto per maand. 
De vergoeding zal worden verstrekt als de werkgever ean werknemer schriftelijk aangeeft 
dat hij opgenomen is in de talentenpool en kan worden ingezet als waarnemend Foreman 
OPS. Werkgever kan deze vergoeding, met inachtneming van een termijn van 2 maanden, 

beëindigen als werknemer niet langer deel uit maakt van de talentenpool. Dit ter 
beoordeling van werkgever. 

5. INDEXATIE EN BEREKENINGSGRONDSLAG 

De in dit artikel opgenomen vergoedingen worden jaarlijks aangepast overeenkomstig de 

indexatiemethode in artikel31 van deze CAO. 

Voor de reiskostenvergoeding geldt dit voor de looptijd van deze CAO (tot 31 december 
2022) en wordt het fiscaal maximaal forfaitair vastgestelde bedrag voor netto-uitbetaling 
nimmer overschreden. 

De initiële CAO-verhogingen worden eveneens toegepast op de mentortoeslag, incidentele 
inzetvergoed ing. breakbulktoeslag en de toeslag talentenpool OPS. 

De in dit artikel genoemde vergoedingen vormen nimmer een grondslag voor pensioen, 
roosterurentoeslag resp. vakantiegeld, met uitzondering Vi'ln de mentortoeslag die wel 
grondslag voor pensioen vormt. 
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6. VERGOEDING STANDBY-DIENST KERST EN JAARWISSELING 

Een standby-dienst houdt in dat de werknemer gedurende een dienst. waarin hij standby 
is, oproepbaar moet zijn om binnen 60 minuten op de terminal te zijn. Hij dient in staat te 

zijn ~m zijn werkzaamheden uit te voeren, zoals dit geldt op de dagen dat hij zijn diensten 
volgens rooster werkt. De stanàby-diensten zijn op vrijwillige basis en de leidinggevenden 
bepalen welke werknemers voor een standby-dienst worden aangewezen. 

Er zijn de volgende twee onderstaande mogelijkheden voor consignatie tijdens de 
Kerstperiode (24 december 15.30 uur tot 26 december 7.15 uur} en de Jaarwisseling (31 
december 15.30 uur tot 1 januari 15.15 uur) en per afdeling wordt gekozen voor optie A o1 
optie B voor de afdeling Technica! Services: 

A. De standby-diensten gedurende de Kerst en de Jaarwisseling worden in 3 
tijdvakken ingedeeld: 
1. 24 december 15.30 uur tot en met 25 december 11.30 uur 
2. 25 december 11.30 uur tot en met 26 december 7.15 uur 
3. 31 december 15.30 uurtot en met ljanuari 15.15 uur 

Voor een standby-dienst in één van de genoemde 3 tijdvakken ontvangt de werknemer 
een vergoeding van 8 uur tegen 224%. In het geval de werknemer wordt opgeroepen en 
hij daadwerkelijk tewerk wordt gesteld, wordt geen extra vergoeding voor de gewerkte uren 
toegekend.ln het geval de werknemerwordt opgeroepen en hij daadwerkelijk tewerk wordt 
gesteld, worden de meerdere uren boven de 8 toegekende uren uitbetaald tegen een tarief 
van 224%. 

B. De stand·by diensten zijn gelijk aan de begin en eindtijden van het bestaande 
rooster. 
Een werknemer die een stand-by dienst heeft, ontvangt een vergoeding van 3.2 uur tegen 
224%.1n het geval de werknemer wordt opgeroepen en daadwerkelijk tewerk wordt gesteld, 
worden de meerdere uren boven de 3,2 toegekende uren uitbetaald tegen een tarief van 
224%. 
In het geval een werknemer tijdens zijn stand-by dienst wordt opgeroepen en daadwerkelijk 
tewerk wordt gesteld, worden hiervoor reiskosten vergoed. 

ARTIKEL 34 JUBILEA 

12,5-JARIG DIENSTJUBILEUM 

Werknemer ontvangt bij een 12.5-jarig dienstjubileum een uitkering van 11.4 bruto 
basismaandsalaris plus vaste roosterurentoeslag in de maand waarin hetjubileum valt. 

25-JARIG DIENSTJUBILEUM 

Werknemer ontvangt bij een 25-jarig dienstjubileum een uitkering van 1 bruto 
basismaandsalaris plus vaste roosterurentoeslag in de maand waarin hetjubileum valt. 

35-JARIG DIENSTJUBILEUM 

Werknemer ontvangt bij een 35-jarig dienstjubileum een uitkering van 2 bruto 
basismaandsalarissen plus vaste roosterurentoeslag in de maand waarin hetjubileum valt. 

De jubileumuitkering wordt voor zover dit fiscaal is toegestaan netto uitgekeerd. 
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ARTIKEL 35 UITKERING AAN NAGELATEN 
BETREKKINGEN 

Bij overlijden van de werknemer wordt aan de nagelaten betrekkingen een uitkering 

ineens verstrekt tot een bedrag van driemaal zijn brute ~sismaandsalaris met de vaste 

roosterurentoeslag welke bij normale arbeid volgens dienstrooster zou zijn verdiend. 

Onder nagelaten betrekkingen worden verstaan: 

1. de e<:htgenoot I echtgenote, tenzij de overle<iene duurzaam gescheiden leefde; 

2. bij ontstentenis van de echtgenoot/ e<:htgenote, de minderjarige wettige of natuurlijke 

k inderen; 

3. bij ontbreken van de onder 1 en 2 bedoelde personen, degene ten aanzien van wie de 

over1edene grotendeels in de kosten voorzag. 

In dit artikel dient onder echtgenoot 1 echtgenote ook te worden verstaan samenlevende; 

samenlevende is degene met wie de werknemer een notariële samenlevlngsovereenkomst 

of een geregistreerd partnerschap heeft ten tijde van het overlijden, welke schrlttelijk aan 
de werkgever kenbaar is gemaakt. 

Uitkeringen ter zake van het over1Uden aan genoemde nagelaten betrekkingen krachtens 

de Ziektewet of de AAW 1 WAO/WIA worden op deze uitkering in mindering gebracht. 

ARTIKEL 36 VAKBONDSCONTRIBUTIE 

Met ingang van 2010 kan de vakbOndsconttibutie fiscaal worden verrekend, voor zover dit 

fiscaal toelaatbaar is. Oe fiscale verrekening vakbondscontributie zal deel gaan uitmaken 
van de komende afspraken werkkostenregeling. 
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VEILIGHEID EN GEZONDHEID 

ARTIKEL 37 WERKGEVERSBIJDRAGE 
ZORGVERZEKERING 

COLLECTIEVE VERZEKERiNG 

APMTR heeft een collectieve zorgverzekering afgesloten voor zowel de basisverzekering als 
aanvullende pakketten. De werknemer en zijn gezinsleden kunnen aan deze collectiviteit 
deelnemen. 

Wanneer werknemer zich via de collectiviteit voor een aanvullend pakket verzekert, 
ontvangt hij als tegemoetkoming In de kosten een maximum van € 180,00 per werknemer 
per jaar. De vergoeding wordt alleen gegeven bij deelname aan het collectieve contract van 
werkgever voor zowel basis- als aanvullende verzekering. 

ARTIKEL38 LOONDOORBETALING BIJ 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
WEGENS ZIEKTE EN ONGEVAL 

1. Bij ziekte of ongeval zal het salaris voor de duur van maximaal 52 weken worden 
doorbetaald op basis van het bruto schema-salaris, waarbij de eventuele wettelijke 
uitkeringen aan de werkgever worden uitbetaald. 

2. Bij voortduting van de arbeidsongeschiktheid na 52 weken zal 90% van het salaris 
voor de duur van maximaal26 weken worden doorbetaald. 

3. Bij voortduring van de arbeidsongeschiktheid na 78 weken zal 80% van het salaris 
voor de duur van maximaal 26 weken worden doorbetaald. 

4. Bij actieve deelname aan een re-integratieplan wegens terugkeer in een functie bij 
APM Terminals Rotterdam B.V. zal de loondoorbetalingzoals bedoeld in lid 2 en 3 van 
dit artikel worden aangevuld tot 100% van het brutosalaris. 

5. Voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers in het kader van de WAO of WIA, die 
kunnen worden tewerkgesteld, wordt het salaris vastgesteld, rekening houdend met 
de mate van validiteit voor het werk dat betrokkene gaat verrichten. 

6. Bij voortduring van de arbeidsongeschiktheid na de loondoorbetalingsperiode van 104 
weken zal. wegens beëindiging van de dienstbetrekking een eenmalige terugbetaling 
worden gedaan van de eventueel in het tweede ziektejaar ingehouden bedragen (lid 2 
en 3 van dit artikel} tot een maximum van 12 maal 15% van bovenbedoeld salaris. 

ARTIKEL 39 ARBEIDSONGESCHIKTHEl DS.. 
VERZEKERINGEN EN PREMIES 

A. OPERATIONELE SECTOR 

1. Werkgever sluit voor de werl<nemer in de operationele sector een collectieve WGA
hiaat en WIA-excedentverzekering af, gebaseerd op 70% van het verzekerde brutoloon, 
waaraan de werknemer kan deelnemen. De premie is voor rekening van de werknemer. 

2. Werkgever sluit een verzekering af voor werknemers die minder dan 35% worden 
afgekeurd. Gedurende maximaal één jaar, het zogenaamde derde ziektejaar, wordt 
aan werknemer een aanvulling gegeven van maximaal 25% van het oorspronkelijke 
inkomen. tot maximaal 100% van het oorspronkelijk inkomen, overeenkomstig de 
voorwaarden zoals beschreven in de polis. De premie is voor rekening van werkgever. 

3. Oe gedifferentieerde WGA-premie is volledig voor rekening van werkgever zonder 
maximum. 
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B. BEAMBTENSECTOR 

1. Werkgever sluit voor de werknemer in de beambtensector een collectieve WGA·hiaat 

en WIA-excedentverzekering af, gebaseerd op 70% van het verzekerde brutoloon, 

waaraan de weri<nemer kan deelnemen. ~ premie is ".'eer rekening van de werkgever. 
2. Werkgever sluit een verzekering af voor werknemers die minder dan 35% worden 

afgekeurd. Gedurende maximaal één jaar, het zogenaamde derde ziektejaar, wordt 

aan werknemer een aanvulling gegeven van maximaal 25% van het oorspronkelijke 

inkomen, tot maximaal 100% van het oorspronkelijk inkomen, overeenkomstig de 

voorwaarden zoals beschreven in de polis. De premie is voor rekening van werkgever. 

3. De gedifferentieerde WGA-premie is volledig voor rekening van werkgever zonder 
maximum. 

ARTIKEL 40 ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
EN RE-INTEGRATIE 

De Wet Verbetering Poortwachter maakt werkgever en werknemer nadrukkelüker 

verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer binnen en zonodig buiten de 

onderneming. Het gaat hierbij om situaties waarbij de re-integratie in de oude functie niet 

mogelijk is en er gezocht moet worden naar een andere passende functie: 

Indien in het kader van de re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer 

een aanbod tot passend werk wordt gedaan, dan zal de werkgever in eerste 
instantie trachten een aanbod tot intern passend werk te doen, waarbij onder 

meer rekening wordt gehouden met opleiding, ervaring en vaardigheden van de 

werknemer. 

Wanneer intern geen geschikte functie voor werknemer beschikbaar is, de functie 

niet geschikt gemaakt kan worden door aanpassing van de werkomgeving en/ of 
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prestatienormen en werknemer niet geschikt gemaakt kan worden (door scholing} 
voor de functie, zal werknemer extern gere-integreer<l worden. 

• Werknemerwordt bij een externe re-integratie begeleid dooreen re-integratiebedrijf. 
De eerste zes maanden van een re-integratie bij een andere werkgever kunnen 
worden vormgegeven als een proefplaatsing op detacheringbasis. Werknemer 
wordt maximaal tweemaal eenre-integratietraject aangeboden. 

• Bij re-integratie in een lager beloonde functie bij een andere werkgever, ontvangt 
werknemer gerekend va nat de eerste dag ziekmelding over maximaal 104 weken 
een eventuele aanvulling tot het oude salaris (inclusief vaste toeslagen). 
Werkgever zal een aanbod tot passende arbeid zowel naar een interne als e!Cterne 
functie schriftelijk (laten) doen. Het aanbod vermeldt tevens het wettelijk recht 
van de werknemer een second opinion aan te vragen bij de UWV. De werknemer 
dient deze second opinion binnen 10 dagen aan te vragen. 
Indien werknemer een aanbod tot passend werk heeft geweigerd en de UWIJ komt 
aansluitend tot het oordeel dat de functie op onterechte gronden is geweigerd dan 
stopt de loondoorbetaling onmiddellijk tenzij werknemer de aangebOden arbeid 
alsnog direet aanvaardt. Partijen gaan er vanuit dat tJWV binnen zes weken na 
het indieningverzoek van de second opinion tot een oordeel moet zijn gekomen. 
Wanneer dit niet het geval Is zullen partijen overleggen over de voortzetting van 
de loondoorbetaling en de daaraan verbonden voorwaarden. 

• Werkgever zorgt voot voorlichting aan werknemer over de rechten en plichten 
voortvloeiend uit de Wet Verbetering Poortwachter. Onder meer voorlichting 
over moment van ziekmelding, plan van aanpak, re-integratieverslag, de eigen 
verantwoordelijkheid bij verwerven van een andere passende functie, de aanvraag 
WtA-uitkering en aanvraag persoonsgebonden budget 
Werkgever zal de ondernemingsraad periodiek informeren over de voortgang van 
de interne en externe re-integratietrajectel'). 
Werkgever zal in overleg met de Ondernemingsraad (instemmingsrecht) één of 
meer re-integratiebedrUven selecteren waarmee kan worde" samengewerkt in 
het kader van het re-integratieproces van werknemers. De re-integratiediensten 
kunnen ook worden geleverd door de Arbodienst van de werkgever. Bij de keuze 
van hetre-integratiebedrijf zal onder meer aandacht worden besteed aan zaken 
als privacyreglement, maatwerk per werknemer en andere kwaliteitseisen. 

ARTIKEL41 VEILIGHEID 

VERPLICHTINGEN VAN OE WERKGEVER 

De werkgever treft in het bedrijf alle passende maatregelen, welke nodig zijn ter uitvoering 
van de wettelijke voorschriften inzake veiligheid, gezondheid en milieu. 

De werkgeververstrekt (desgevraagd) de benodigdeinformatie aandireet belanghebbenden 
over de aard van de te behandelen goederen. welke mogelijkerwijs de ve iligheld, gezondheid 
en het milieu in gevaar kunnen brengen. 

De werkgever verstrekt aan de direct belanghebbenden de benodigde persoonlijke 
beschermingsmiddelen en/ of draagt er zorgvoor dat deze in de directe omgeving aanwezig 
zijn. 

VEILIG WERKEN 

Van toepassing is het protocol Stichting Veilige Haven opgenomen in bijlage 11. APMTR 
behoudt zich het recht voor bij uitzondet1ijke stijgingen de bijdrage te limiteren. 

APMTR zal haar medewerking verlenen aan de ontwikkeling van een VCH samen met SVH 
en indien hierdoor tot een 'havenbreed' gedragen VCH gekomen wordt zal APMTR deze 
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toepassen en de daarbij behorende registratie. 

APMTR zal desgevraagd meewerken aan een initiatief dat tot doel heeft om binnen de 

sector ongevallen te inventariseren en te bespreken. zodat alle deelnemers kunnen leren 
van ongevallen. 

APMTR zal gedurende de looptijd van deze CAO kennis nemen van eventuele initiatieven 
om tot een Arbo-catalogus te komen en haar positle bepalen. 

VERPUCHTINGEN VAN DE WERKNEMER 

Het is de werknemer verboden handelingen te verrichten of na te laten, waarvan hij 
redelijkerwijze kan vermoeden, dat daardoor de veiligheid in gevaar wordt gebracht. 

De werknemer is gehouden de door de werkgever beschikbaar gestelde persoonlijke 

beschermingsmiddelen binnen de risicogebieden te dragen. 

Het Is de wer1<nemer verboden handelingen te verrichten of na te laten. waarvan hij 
redelükerwüze kan vermoeden dat daardoorschadelijke gevolgen ontstaan voor het milieu. 

Partüen zün van mening dat de zorg voor het milieu de grootste aandacht verdient. Van 
de werknemer wordt daarom nadrukkelijk verwacht dat. indien hi.VzU felten constateert 
die vermijdbare schade aan het milieu opleveren, hij/zij daarover in overleg treedt met de 
bedrijfsleiding en desgewenst met de Bedrijfsmilieudienst Havens. 

ARTIKEL 42 

ARTIKEL 43 

VERVALLEN 

VERVALLEN 
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VERLOF 

VRIJE DAGEN 
ARTIKEL 44 VAKANTIEREGELING 

1. Het vakantiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De verjaringstermijn voor 
wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen blijft 5 jaar. 

2. A. Vakantie in cte operationele sector 
Oe werknemer in de operationele sector die gedurende een voltedig vakantiejaar in 
vaste dienst arbeid verricht, zich voor arbeid beschikbaar stelt of ongeschikt is te 
werken wegens ziekte en/ of ongeval, verwerft met inachtneming van het in dit artikel 
bepaalde aanspraak in dat jaar op 25 vakantiedagen. 

In afwijking hierop heeft werknemer in een volcontinurooster (32.55 uur) aanspraak 
op 21 vakantiedagen. 

Met ingang van 1 januari 2010 wordt voor alle roosters het aantal vakantiedagen als 
volgt berekend: 

a. Contractuele arbeidsduur per week 

------------ K25dagan 
38,75 

Afronden: conform iet systematiek op 4 cijfers achter de komma. 

B. Vakantie Jn de beambtensector 
De werknemer in de beambtensector die gedurende een volledig vakamiejaar in 
vaste dienst arbeid verricht, zich voor arbeid beschikbaar stelt of ongeschikt is te 
werken wegens ziekte en/ of ongeval. verNerft met inachtneming van het in dit artikel 
bepaalde aanspraak in datjaar op 25 plus 2 vakantiedagen. 

In afwijking hierop heeft werknemer in een volcontinurooster (32.55 uur) aanspraak 
op 23 vakantiedagen. 

Met ingang van 1 januari 2010 wordt voor alle roosters het aantal vakantiedagen als 
volgt berekend: 

b. Contractuele arbeidsduur per week 
------------ x 25 dagen+ 2 dagen 

38,75 

Afronden: conform iet systematiek op 4 cijfers achter de komma. 

3. Per 1 januari 2010 krijgen werknemers die vallen onder de regeling terugkomdagen 
(werknemers in volcontinu) jaarlijks een extra verlofdag (vrij opneembaar). 

4. De vrije dagen zullen op, in overleg tussen werkgever en werknemer te bepalen, 
tijdstippen zoveel mogelijk in het lopende vakantiejaar worden opgenomen. waarbij 

voorrang zal worden gegeven aan werknemers met schoolgaande kinderen wat de 
periode, waarin de schoolvakanties vallen, betreft. 

46 CAO I APM Terminals Rotterdam BV l 1 januari 2018 t/m 31 december 2022 



n 
n 
() 

() 

() 

n 
n 

5. Het opnemen van vakantiedagen is mogelijk tot 1 april van het daaropvolgende jaar, 

indien de werknemer onvoldoende in de gelegenheid is gesteld de dagen op te nemen 
(bijvoorbeeld indien meerdere malen aangevraagde snipperdagen zijn geweigerd) 
dan wel door arbeidsongeschiktheid niet in de gelegenheid is geweest. Per 1 april 
kan de werkgever veevolgens overgaan tot he( aanwijzen van de nog resterende 
vakantiedagen, mits de werknemer in de drie direct daaraan voorafgaande maanden 
voldoende in de gelegenheid ls gesteld de betreffende vakantiedagen op te nemen. 

6. Het opnemen van afzonderlijke vrüe dagen geschiedt zoveel mogelijk buiten het 
normale vakantieseizoen. 

7. Het opnemen van halve snipperdagen is in overleg tussen werkgever en werknemer 
mogelijk. 

8. Gedurende de vakantiedagen wordt het salaris vergoed, dat bij normale arbeid volgens 
dienstrooster zou zijn verdiend. 

9. Gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid zoals bedoeld in artikel 38 bouwt 
werknemer vanaf 1 januari 2012 volledig verlof op ongeacht of werknemer volledig 
of in het kader van re-integratie gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Neemt werknemer, 
vanaf genoemde datum. gedurende zijn arbeidsongeschiktheid verlof of vakantie op 
dan worden de volledige vertofuren afgeschreven. 

10. Heeft de werknemer in een voorafgaande dienstbetrekking vakantierechten 
verworven, waarvoor het loon is uitgekeerd, dan zal de werkgever de werknemer In 
de gelegenheid stellen een overeenkomend aantal dagen vrijaf te nemen, evenwel 
zonder behoud van salaris. 

11. Bij beëindiging van de dienstbetrekking wordt over de volgens dit artikel verworven 
doch niet genoten vakantieaanspraken een uitkering in geld verstrekt, één en ander 
onder schriftelijke vermelding van het aantal dagen, waarop deze uitkering betrekking 
heeft. 

12. In geval de dienstbetrekking wordt beëindigd op verzoek van de werknemer of 
wegens een voor de werkgever dringende reden. kan de werkgever te veel genoten 
vakantiedagen verrekenen met het salaris. 
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ARTIKEL 45 EXTRA VRIJE DAGEN VOOR JEUGDIGE 
WERKNEMERS EN WEGENS 
LANGDURIG DIENSTVERBAND OF 
LEEfTIJD 

JEUGDIGE WERKNEMERS 

Aan jeugdige werknemers in de operationele sector \•..-orden zolang zij de leeftijd van 20 jaar 
nog niet hebben bereikt, boven de in artikel 44 bedoelde dagen nog drie extra vrije dagen 
per volledig kalendecjaar toegekend; bij een korter dienst~rband een verhoudingsgewijs 
lager aantal. 

Oe werkgever kan aan deze dagen een bestemming geven, welke de algemene ontwikkeling 
van de werknemer bevordert. 

Deze extra vrije dagen worden in overleg tussen werkgever en werknemer vastgesteld 
en zullen niet op een zaterdag of zondag vallen; toekenning vindt plaats. voor zover de 
omstandigheden dit toelaten. 

Over de extra vrije dagen wordt het salaris als bedoeld in artikel44 lid 9 doorbetaald. 

WERKNEMERS MET EEN LANGDURIG DIENSTVERBAND 
OF HOGERE LEEFTIJD 

De werknemer heeft bij langdurig en onafgebroken dienstverband of bU het bereiken 
van een hogere leeftijd volgens de onderstaande schaal aanspraak op één of meer extra 
vrije dagen per jaar (niet pro-rata}, met Ingang van de dag waarop het daarin bedoelde 
dienstverband c.q. leeftijd is bereikt. De dagen kunnen door APMTR om administratieve 
redenen al in januari worden bijgeboekt, zonder dat hieraan rechten kunnen worden 

ontleend. 

Het aantal extra vrije dagen per jaar is als volgt samengesteld: 

BIJ het aantal vrije dagen op grond van duur dienstverband respectievelijk leef1ijd is sprake 
van een 'óf/óf-situatie'; zij kunnen derhalve niet bij elkaar opgeteld worden. 

Deze extra vrije dagen worden in overteg tussen werkgever en werl<nemer vastgesteld 
en zullen niet op een zaterdag of zondag vallen; toekenning vindt plaats. voor zover de 
omstandigheden dit toelaten. 

Over de extra vrije dagen wordt het salaris als bedoeld in artikel44 lid 8 doorbetaald. 

Werknemers die de dienst verlaten dienen alle vakantierechten gerealiseerd te krijgen, 
derhal~ ook de dagen ontstaan door langdurig dienstverband of leeftijd. 
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ARTIKEL 46 90o/o-DAGEN VOOR WERKNEMERS 
VAN 55 JAAR EN OUDER 

Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen op hun verzoek in aanmerking komen voor een 
aantal extra dagen vrijaf op jaarbasis volgens onderstaande staffel: 

55ja8r 3dapn 

56jaar 4 dagen 

57jaar 5da&en 

58jaer 6dagen 

59ja8r 7 dagen 

60jaar 8 dagen 

61ja8r 9dacen 

62Jaar 10 deeen 

63jur 15degen 

64 jaar 15dagen 

Vanaf 1 december 2018 (datum goedkeuring leden vakorganisaties van het 
onderhandelingsresultaat CAO 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022) geldt voor 
de volgende leeftijden eveneens extra 90% dagen conform dit artikel: 

65jaar 

66jaar 

67 JB&r 

15dqen 

15dqan 

15dagen 
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Indien de AOW- en/of pensioenleeftijd gedurende de looptijd van de CAO word1 verhoogd, 
zullen ook aan werknemers van hogere leeftijden 15 extra 90% dagen op jaarbasis (of naar 
rato vc~~ se~ des! van een jaar} worden toegekend. 

Het aantal dagen in een kalenderjaar wordt pro-rata vastgesteld. Bij aaneengesloten ziekte 
van langer dan een maand of beëindiging van het diens1verband wordt het aantal vrije 
dagen proportioneellager vastgesteld. 

De dagen, waarop vrijaf zal worden gegeven, worden in overleg met de werknemers 
vastgesteld. Hierbij zal rekening worden gehouden me1 bedrüfsomstandigheden, 
afwezigheid wegens vakantie respectievelijk aanwijzingen van de Ondernemingsraad. 

Over dagen, waarop vrijaf wordt genoten, wordt 90% van het salaris vergoed, dat bij 
normale arbeid zou zijn verdiend; dagen waarvan geen gebruik wordt gemaakt. worden 
nimmer in geld uitbetaald. 

BIJZONDER VERLOF 
ARTIKEL 47 KORT VERZUIM VERLOF 

A. In de volgende gevallen wordt over ingaroosterde werkdagen verlof met behoud van 
salaris verleend: 

2 dagen bij 

3degen bij 

4dagen bu 

• ondertrouw van de wettcnemer; 
• huwelijk r1 ~ partnerschep van één van ziJn/haar (stlef)ouders, schoonouclers. kinderen, brOers, zusters. kleinkinderen. 

schoonzuswrs rl zwa&ef'l; 
• zijn/haar 12.5-. 25-en 40-jlrf& huwelijk 
• Valt ziJnihaar huwelijksjubileum op een zon. of feestda&, den behoudt de werknemer het recht één wUe werl<de& op te nemen, 66n 

week \'OOfBfpande aan of 6én week volgende cp de huweiUkS(Iag; 
• het 25-, 40-, 50-, 60- en 7Q.jafil huwelijk van (stief-)Ouders af ac:hoonouclenl; 
• overlijden of voor het bijwonen van de belflfents af crematie van 66n van de aroctoudeiS. broers, zUSierS. zwqers, schoonzusters. 

schoonzoons, schoondochars of kleinkinderen; 
• het degen van een vakelalmen ter wrkrUJn& van een erkend diploma, lndl8fl dit In het belang Is van het bedrijf; 
• liefhulzing (maximaal één lceer per jaar). 

• huwelijk of geregistreerd partnerschap van de werknemer; 
• overlijden van één van zün/haar niet inwonende eigen, stief. of pleegkinderen. 

• owrlijden \lln (stief-)ouder af schoonouder van werknemer. 

• overlijden van haar echtgenOOVzim echtgenote af één van zijn/haar •nwonende eigen, stief- of pleegkinderen. 

B. Heeft een overlijden tijdens de vakantie van de werknemer plaats, dan kan de 
werkgever, op verzoek van de werknemer, Cle vakantie opschorten en kort verzuimverlof 
verlenen. De resterende va kantiedagen kan de werknemer alsnog op een later tijds1îp 
opnemen. 

C. Vinden er onder A genoemde 'onvoorziene gebeurtenissen' plaats op een voor de 
werknemer roostervrije dag, dan blijft de kort verzuimregeling van onderdeel A 
onverminderd van kracht op een ingeroosterde werkdag, met dien verstande, dat het 
kort verzuimverlof wordt opgenomen, aansluitend aan de roostervrüe periode, waarin 
de onvoorziene gebeurtenis plaatsvindt. 

D. Voor noodzakelijk bezoek aan huisarts, tandarts en specialist, alsmede voor door de 
overheid opgelegde verplichtingen zal aan de werknemer naar billijkheid en behoefte 
vrü worden gegeven met behoud van salaris, voorzover de overheid geen of onvolledige 
vergoeding over de desbetreffende tijd geeft. Dit laatste is niet van toepassing, 
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wanneer genoemde verplichting voortspruit uit overtredingen van de werknemerot uit 
het niet of niet geheel nakomen van de door de overheid opgelegde verplichtingen. 

!:. Rechten. op grond van de kort verzuimregeling, die gelden voor gehuwden, zullen 
eveneens worden toegekend aan werknemers, die eenduurzaam gemeenschappelijke 
huishouding voeren. Hiervan dient schriftelük mededeling aan de werkgever te zijn 
gedaan. 

ARTIKEL48 CALAMITEITENVERLOF 

Werknemer kan een beroep doen op calamiteitenverlof wanneer werknemer zijn arbeid 
niet kan verrichten wegens zeer persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld de eerste 
opvang van een plotseling ziek kindj. Werkgever bepaalt of het verlof wordt toegekend en 
voor welke korte naar billijkheid te berekenen tijd. 

ARTIKEL 49 KORTDUREND ZORGVERLOF 

Werknemer kan per jaar maximaal 2 keer de gemiddelde wekelijkse arbeidsomvang 
zorgverlof opnemen, om de zorg op zich te nemen voor de partner of andere ziel<e 
thuiswonende gezinsleden wanneer de zorg niet op een andere wijze georganiseerd kan 
worden. Loondoorbetaling vindt plaats op basis van 70% van het dagloon van werknemer. 

ARTIKEL 50 ZVVANGERSCHAPSVERLOF 

Werknemers hebben in geval van zwaogerschap recht op 18 .,.,>eken zwangerschaps-I 
bevallingsverlof. Dit verlof geldt eveneens in het geval van adoptie, mits werknemer de 
hoofdverzorger is. Aansluitend aan genoemde periode van 18 weken is een "Terug naar 

het werk programma" van toepassing. Dit programma houdt in dat betrokken werknemer 
gedurende 6 maanden 80% van het voor werknemer contractueel overeengekomen aantal 
arbeidsuren per week kan gaan werken met benoud van 100% van het voer werknemer 
geldende maandsalaris {inclusief alle vaste toeslagen). Nadere invulling var. de te werken 
•Jren per week wordt in overleg tussen leidinggevende en werknemer vastgesteld, binnen 
bepalingen van de CAO. 

ARTIKELS:l ONBETAALD VERLOF 

Het verstrekken van onbetaald verlof is mogelijk, mits: 
1. de werkgevei' te allen tijde de vrijheid behoudt de aanvraag al of niet te honoreren; 
2. alle financiële en verzekeringstechnische gevolgen van dit onbetaald verlof voor reke

ning van de werknemer zijn; 
3. wordt bepaald dat gedurende het onbetaald verlof de werknemer geen arbeid als 

gevolg van een terzaKe afgesloten (arbeids)overeenkomst mag verrichten; 
4. dit verlof voor gedurende minimaal één week en tot maximaal zes maanden wordt 

aangevraagd. 

Nadere regelgeving (hoe lang van te voren een aanvraag moet worden ingediend etc.) 
geschiedt in overleg met de Ondernemingsraad. 

ARTIKEL 52 LEEGLOOP 

Met betrekking tot eventuele leegloop geldt dat een beroep kan worden gedaan op 
werknemers: indien zij een vrüe dienst nemen, wordt de helft daarvan afgeschreven van 
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het verlofsaldo van de werknemer. Oe andere helft is voor rekening van de werkgever. De 

werknemer bepaalt of hij bereid is om in te gaan op het verzoek om deel te nemen aan 

deze leegloopregeling. 

Oe uitvraag voor verlof-bij-leegloop wordt gedaan per sms dienst: indien zich meer 

werknemers melden dan noodzakelijk is, geldt "wie het eerst komt, wie het eerst maalt". 

ARTIKEL 53 RUILEN VAN DIENSTEN 

Va nat 1 juni 2014 wordt voor de periode van 1 jaar een pilot gestart waarbij de mogelijkheid 

wordt gecreëerd om, indien een verzoek voor een snipperdag op grond van de vakantie-/ 

verlofregeling is afgewezen. van dienst te wisselen/ruilen met iemand met dezelfde 

inzetbaarheid uit een ander spil. 

Hiervoor zal geen vergoeding worden verstrekt. 

Het wisselen/ruilen van een dienst is alleen mogelijk als de werkgever hiermee akkoord 

gaat. Bij afwijzing van een verzoek moet werkgever aangeven op welke gronden het verzoek 
is afgewezen. 

Deze pilot zal na 1 jaar worden geëvalueerd in de werkgroep ·servi~handhaving• en 

afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie zal deze regeling mogelijk reeds tijdens de 
looptijd van de CAO worden ingevoerd. 

Aldus overeengekomen en getekend te Rotterdam, d.d. Q december 2019, 

Namens partij genoemd onder 1, 
APM Terminals Rotterdam B.V. 

Rob Sponselee 

Managing Directer 

Namens partijen genoemde onder 2, 

L~ 
~ 1/,_J"v 

F 
1 

Joost van der Lecq 

Bestuurder 

CNV Vakmensen.nl 

Piet Fortuin 
Voorzitter 

CNV Yakmensen.nl 

Albert van Damme 

Bestu•Jrder 
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BIJLAGE 1 FUNCTIEUJST OPERATIONELE 
SECTOR(JANUARI2018) 

OVERZICHT OPERATIONELE FUNCTIES APM TERMINALS ROTIERDAM B.V. 

Functielijsten 

82 D& werknemer, d1e inzetbaar 111 op een vtn de twee fierntaken (zie hieronder) en twee van de dne aanvulieMe tal<en op 8-n1vo wordt inger.chaalclln 
schaal 82; werknemers die zun aan&esteld m de functie van reefer monteur. 

Nieuwe functies 
Alle nieuwe functies zullen door de ORBA gewogen worden en als deze binnen de ORBA· 
punten range van de CAO vallen, worden de functies in de CAO opgenomen. 

De bij APM Terminals Rotterdam voorkomende functie Terminal Operator voorfunctielijst 0, 

81, B2 en B3 bestaat uit de volgende taken: 
I. Kerntaken: 

• Kraanmachinist (KM) 
Straddlecarrierchauffeur (SCC) 

11. Aanvullende taken op B-nivo: 
Radioman dek (RMD) 
Radioman wal (RMW) 

• Containerheftruckchauffeur (CHC) {emptyhandler, reachstacker, vorkheftruck
zwaar) (> 10 ton) 

111. Taken op A-nivo: 

Terminal-Trekkerchauffeur 
Vorkheftruckchauffeur-licht (< 10 ton) 
Stackerhandler 
Reeferassistent 
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Elke werknemer die bü APM Terminals Rotterdam in dienst treedt. wordt geacht te gaan 
voldoen aan minimaal de eisen die worden gesteld voor plaatsing in groep 82 voor de 
Terminal Operators en C voor de monteurs. 

Terminal Operators kunnen, nadat ze daartoe voldoende zijn opgeleid en ingewerkt, als 
volgt worden ingezet: 

• in alle kern- en aanvullende laken op 6-ntvo: regulier. 
in aanvullende taken op A-nivo: incidenteel. 

Voor deze (incidentele) taakroulatie wordt geen vergoe<ling verstrekt als bedoeld in 
artil<el33. 

De oplek1ings- en inzetbaarheidsbehoefte in de diverse taken wordt vastgesteld door 
APMTR, vanuit het beginsel 'willen, kunnen. behoefte'. 
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BIJLAGE 2 FUNCTIEGEBOUW BEAMBTENSECTOR 
(JANUARI 2018) 

OVERZICHT BEAMBTENFUNCTIES APM TERMINALS ROTIERDAM B.V. 

Onder meer de volgende functies: 

Accounts Payable;ReceiVable (groep C) 
Purchase assistant (groep C) 
Mamtenance admim&trator General (groep C) 
Claims Assistent (groep C) 
HR Assistani (groep C) 
HSSE Assistant (groep C} 

Engineer (groep Cl 
Shiftleader (groep A) 
SuperviSOr ExecutJon (groep A} 
Supervisor Planning (groep C) 
Applicabon Administrator (groep C} 
HR Advlsor (groep C) 
Senlor HSSE AdviSOr (groep Cl 
Pentlori SlleelaliSt (&roe!> Cl 
Power TechnlcJan (groep B) 
S)IStem & Network Speciahst (groep C) 
Training Coófdinator l&roeP Cl 
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BIJLAGE 3A SALARISGEBOUW OPERATIONELE 
SECTOR PER 1 JANUARI 2018 
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BIJlAGE 3B SALARISGEBOUW BEAMBTENSECTOR 
PER 1 JANUARI 2018 
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BIJLAGE 4 REGELING TEWERKSTELLING 
PERSONEEL VAN DERDEN IN DE 
OPERATIONELE SECTOR 

!='artijeo spreken af dat AOM!R-personeel kan inhuren bij Matrans, ILS en RPS voor van 
carrierfuncties. Wanneer deze bedrijven niet kunnen voldoen aan de vraag van APMTR 
zullen CAO-partijen overleggen over de inzet van andere bedrijven. Het in te huren personeel 
moet voldoen aan de APMTR kwalificatieseisen (o.a. STC-certificering). 
De 'inhuurnota' blüft uitgangspunt voor Bonden. 
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BIJLAGE 5 TIJD-VOOR· TIJD REGEUNG 

TIJD-VOOR-TUD REGELING 

Jaarlijks - voor 1 november van enigjaar- maakt de werknemer een keuze uit compensatie 

van overwerk in 'uitbetaling in geld' of 'tüd voor tijd'. Deze keuze geldt voor de duur van 

een kalenderjaar. Indien de werknemer voor 1 november van het jaar daarop niet opnieuw 

een keuze maakt, dan wordt de keuze van het voorgaande jaar automatisch met één jaar 
verlengd. 

Indien de werknemer voor gemaakt overwerk kiest voor compensatie in de vorm van 

tijd-voor-tijd bepaalt de werkgever wanneer het opgebouwde tijd-voor-tijd tegoed door 

de werknemer moet worden opgenomen. Uitgangspunt is dat de werkgever uiterlijk één 
dag van tevoren aan de werknemer mededeling zal doen dat tijd-voor-tijd dient te worden 

opgenomen. De werkgever heeft echter hèt recht om deze aanzegging te herroepen tot 

uiterlijk aan het einde van de shift voorafgaand aan de shift dat tUd-voor-tijd zou worden 

opgenomen, De werkgever kent voor elke vier uur die de werknemer aan tijd-voor-tijd heeft 

opgebouwd een éénrnaliga bonus toe van een half uur. (De bonus van een half uur telt niet 

mee voor de opbouw van een eenheld van vier uur.) 

Bovenstaande tijd-voor-tijd regeling Is niet van toepassing als het tUd-voor-tijd tegoed 

ontstaat ten gevolge van het toekennen van een extra vrije dag indien een roostervrije 

dag samenvalt met een feestdag (artikel 21). Het tijd-voor-tijd tegoed, ontstaat! door het 

verrichten van arbeid op feestdagen, heeft het karakter van snipperdagen. 
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BIJLAGE 6 VAKBEWEGING EN ONDERNEMING 

VAKBEWEGING EN ONDERNEMING 

APM Terminals Rotterdam zal de oprichting van ondememingsafdelingen of 
ledengroepen van de werknemersorganisatie niet in de weg staan. 

• Aan bezoldigde vakbandsvertegenwoordigers van de werknemersorganisatie zal 
gelegenheid worden gegeven hun functie in de onderneming uit te oefenen. 

• APM Terminals Rotterdam zal aan vakhondsvertegenwoordigers een ingerichte 
ruimte ter beschikking stellen voor het verrichten van hun werkzaamheden. 
APM Terminals Rotterdam zal publicatieborden beschikbaar stellen voor de 
werknemersorganisaties. 

• In beginsel zal APM Termlnals Rotterdam voor vakbondsoverleg tussen de 
werknemersorganisaties en hun in de onderneming werkzame leden kantine
en ontspanningsruimte beschikbaar stellen; dit overleg zal buiten werktüd 
plaatsvinden. In overleg met de betrokken werknemersorganisatie(s) .zal daartoe 
een regeling worden getroffen. APM Terminals Rotterdam behoudt het recht in 
ernstige conflictsituaties deze faciliteit in te trekken. 

• Op verzoek van de bezoldigde vakbondsvertegenwoordigers kunnen deze zich bij 
de bespreking van een geschil met de werkgever laten vergezellen door één (of 
meer) ondernemingsafdelingslid/ -leden of bestuurslid/ ·leden van de ledengroep, 
die in de onderneming werkzaam zijn. 

WERKGEVERSBIJDRAGE VOOR SCHOLING EN VORMING 

Over de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2022 zal de werkgever een 
bijdrage van 0,3 % van de loonsom van de onder de in deze CAO genoemde loon- en 
arbeidsvoorwaarden vallende werknemers aan de werknemersorganisaties afdragen ten 
behoeve van scholings. en vormingsactivitelteo voor de werknemers vallende onder deze 
CAO. De onderlinge verdeling van dit bedrag is een aangelegenheid van de werknemers
organisaties. 

BAB-BUDGET 

APMTR houdt een budget beschikbaar voor beide bonden voor deelname aan een 
intemationale vakbandsbijeenkomst van: 

Met ingang van 2012 per jaar maximaal € 8.000 voor FNV en € 4.000 voor CNV 
Eén dag per BAB-Iid per jaar 

Of een bijeenkomst voor deze bijdrage in aanmertdng komt wordt in overleg tussen de 
vakbondsbestuurders en de directie van APMTR vastgesteld. 

ORGANISATIEVERLOF 

De werkgever zal, voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten, op verzoek van de 
vakvereniging die betrokken is biJ deze CAO en waarvan de betrokken werknemer lid Is, aan 
een werknemer doorbetaald verlof toekennen in de navolgende gevallen: 

a. het als officieel afgevaardigde deelnemen aan bijeenkomsten van de vakorganisaties 
b. het deelnemen aan een door de vakvereniging georganiseerde vormings- of 
scholingsbijeenkomst. 

Het verzoek tot vrijaf voor één van de onder a en b van dit sublid bedoelde activiteiten zal 
door de vakvereniging als regel schriftelijk en tijdig bij de werkgever worden ingediend. Het 
doorbetaalde verlof zal totaal voor de gezamenlijke vakverenigingen ten hoogste 30 dagen 
per jaar bedragen. 
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Geen organisatievertof wordt toegekend voor het voorbereiden van CAO
overlegbijeenkomsten. Het CAO-overleg zett wordt als betaald verlof aangemerkt, maar 
wordt niet meegeteld in de gezamenlijke 30 dagen. 

Met ingang van 1 januari 2018 is het aantal organisatieverlofdagen vastgesteld op 35 
dagen voor het FNV en 15 dagen voor het CNV. 

WERKGELEGENHEID I AHUtJDSPLAATSEf'.. 

Halfjaarlijks zullen aan de Ondernemingsraad en de werknemersorganisaties 
gegevens worden verstrekt met betrekking tot de totale personeelsbezetting 
vallende onder de CAO. 
Bij voorgenomen beslissingen, die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de 
werkgelegenheid, zullen de Ondernemingsraad en de werknemersorganisaties 
worden geïnformeerd. De informatie zal zo tijdig worden verstrekt. dat over de 

voorgenomen beslissingen daadwerkelijk overleg mogelijk is. 
Tenminste éénmaal per jaar zullen de werknemersorganisaties worden 
uitgenodigd voor een informatieve bespreking over de algemene situatie van de 
onderneming, alsmede over de vooruitzichten, met name op het gebied van de 
wel1<gelegenheîd en de technologische ontwikkelingen in de onderneming. van 
geval tot geval zal worden vastgesteld in hoeverre de te verstrekken informatie 
vertrouwelijk dient te blijven en zo ja. hoe lang. 
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BilLAGE 7 PROCEDURE FUNCTIEWAARDERING 
CAO-FUNCTIES 

INLEIDING 

APM Terminals Rctterdam SV past sinds enl<ele jaren het Functiewaarderingssysteem 

ORBA toe binnen de organisatie. Alhoewel elke functie (m.u.v. Direetiefuncties) geschreven 

en gewogen zal worden, geldt deze procedure Functiewaardering alleen voor functies 

binnen het CAO.bereik. 

Voor de binnen CAO.functies geldt de navolgende procedure: 

1. Vaststellen bestaande functies;structuur 

De directie bepaalt de inhoud van de functies en de organisatiestructuur (indien nodig 

na verkregen advies cq instemming van de Ondernemingsraad). 
2. Analyseren van de functies 

Voor de analyse van de functie inhoud wordt gebruik gemaakt van ORBA vragenlijsten 

en worden Interviews met de direet leidinggevende en de werknemer (ieder 

afzonderlijk} afgenomen. De interviews worden door PZ/HR gepland en worden 

afgenomen door de ORSA deskundige van A"WVN. Wanneer meerdere werknemers de 

functie uitoefenen wordt het gesprek gevoerd met een representatieve afvaardiging 

van de functionarissen. 

OPSTELLEN OF HERSCHRIJVEN VAN EEN FUNCTIEBESCHRIJVING 

3. Opstellen van een nieuwe functiebeschrijving 

3.1 Op basis van de resultaten van ORBA vragenlijsten en interviews stelt de AVNN 

deskundige een concept functieomschrijving op. Deze worden besproken met 

de direct leidinggevende, waarna deze worden voorgelegd aan de betrokken 

wen<nemerjafvaardiging met de vraag of hiifzij zich in de beschrijving herkent 

(nen), waarna hil/zij de functiebeschrijving tekent( en) voor gezien. 

3.2 Naar aanleiding van dit gesprek vindt mogelijkerwijs nog een bijstelling plaats 
van het profiel. 

3.3 Oe definitieve functieomschrijving wordt door de senior manager en de 

wernnemer/ de afvaardiging getekend voor akkoord. 
4. Herschrijven bestaande functieomschrijvingen 

4.1 Bestaande functiebeschrijvingen behoeven onderhoud. De noodzaaly' 

wenselijkheid tot het opnieuw laten beschrijven van een profiel dient door senior 

manager en de werknemer(s) gezamenlijk vastgesteld te women. 

4.2 Het initiatief daartoe kan bij de direct leidinggevende, het senior management 
alsook bij individuele werknemers liggen. 

4.3 Moet de functie opnieuw worden beschreven dan gebeurt dit zoals beschreven In 
artikel 2 en 3. 

5. Bezwaar en beroep 

5.1 Indien een werknemer of de afvaardiging de definitieve functieomschrijving niet 

kan onderschrijven kan hij binnen 1 maand schriftelijk bezwaar maken bij zijn 

senior manager. Tegen diens schriftelijke beslissing (binnen 1 maand na ontvangst 

bezwaar} kan de werknemer in beroep gaan bij de interne beroepscommissie van 
APM Terminals Rotterdam B.v. 

5.2 Verschillen senior manager en individuele werknemer van inzicht over de 

noodzaaly'wenselljkheid van herschrijvingvan een bestaande functieomschrijving 

dan kan de werknemer schriftelijk bezwaar maken bij de senior manager. Tegen 

diens schriftelijk besluit staat beroep open bij de interne beroepscommissie. 

5.3 Wordt intern bezwaar of beroep niet tijdig ingediend (zie de APMTR 

beroepsoommissieprocedure) dan is daarmee de functiebeschrijving definitief 
geworden. 
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WE GING lN I\1PLEMENTATIE VAN CE N FUNCTIEBESCHRIJVING 

6. Deweging 

6.1 De definitieve functieomschrijving wordt gewogen door de AWI/N deskundige met 

behulp van de ORBA· methode. ::>e resultaten worden in\em biJ AWI/N afgestemd 

met de OflBA- Coördinator teneinde de consistentie op de ondernemingsniveau 

en met name op nationaal niveau te waarborgen. 

6.2 De indeling wordt gerapporteerd aan de afdeling PZ/HR. 
7. Implementatie en nazorg 

7.1 De laatste stap bestaat uit het implementeren van de onderzoeksresultaten. 

De indelingsresultaten (de groepsindeling} en eventuele salarisconsequenties 

worden aan een ieder sc.hriftelijk medegedeeld. ledere betrokken wer1<nemer, 

direct leidingevende en senior manager wordt door de afdeling PZ/HR 

geïnformeerd over de resultaten van de functiewaardering. 

7.2 BU indeling in een hOgere schaal vindt herinschaling in de hogere schaal plaats, 

vanaf de eerste van de maand volgend op het moment. dat de Inschaling aan 
APM Termlnals Rotterdam BV schriftelijk kenbaar is gemaakt door AWI/N. 

7.3 BU indeling in een lagere schaal treden CAO-partijen in overleg. over de daarmee 
gepaard gaande salarisconsequenties. 

8. Bezwaar en Beroep functiewaardering 

8.1 Indien een werknemer zich niet kan vinden in de weging cQ. Indeling van de 

functie bestaat de mogelijkheid schriftelijk bezwaar en beroep aan te tekenen conform 

onderstaande externe bezwaar- en beroepsprocedure functiewaardering. 

EXTERNE BEZWAAR - EN BEROEPSPROCEDURE FUNCTIEWAARDERING 

9. Extern bezwaar kenbaar maken en opstellen 

9.1 Indien de werknemer het niet eens iS met de functiegroep.iodellng. dan bespreekt 
hij de bezwaren allereerst met de direct leidinggevende. 

9 .2 Indien dit gesprek niet leidt tot acceptatie bij de werknemer vraagt hü bij 3fdeling 

PZ/HR een formulier t.b.v. externe bezwaar-/beroepsprocedure functiewaardering 

aan. De werknemer geeft op het formulier een duidelijke toelichting met 
argumenten en de achtergronden van het bezwaar. 

9.3 Het bezwaar moet bij afdeling PZ/HR worden ingediend binnen een periode van 

twee maanden nadat de indeling schriftelijk is bekend gemaakt, anders Is het 
bezwaar niet ontvankelijk. 

10. Extern bezwaar bij AWVN Indienen 

10.1 Afdeling PZ/HR draagt zorg voor îndiening van het bezwaar bij AWVN, met 

afschrift aan de functlehouder, diens direet leidinggevende en senlor manager. 
10.2 De AWI/N deskundige voert nader onderzoek uit en hoort betrokkenen. AWI/N 

rapporteert haar oordeel binnen twee maanden schriftelijk. De afdeling PZ/ 
HR informeert de betrokken werknemer, in het bijzijn van de naast hogere 

leidinggevende. 

11. Extern beroep 

11.1 Indien ook de behandeling van het bezwaar door AWI/N voor de betrokkene geen 

be\lredigend resultaat oplevert. bestaat tenslotte de mogelijkheid voor degene, die 

aangesloten is biJ een vakvereniging. om beroep aan te tekenen vla de bestuurder 

van de betreffende vakVereniging. Voor diegene die niet aangesloten is bij een 

vakvereniging. schakelt afdeling PZ/HR een ande-e AWVN deskundige in. 

11.2 De door een lid benaderde vakvereniging (via zij n dekundige) danwel de tweede 

AWVN deskundige treedt hierna in overleg met AWI/N. 

11.3 Zij komen gezamenliP< tot een bindende uitspraak, nadat partiJen zijn gehoord 

en een nader onderzoek (zonod1g ter plaatse) is ingesteld. De afdeling PZ/HR 

treedt hierbij op als waarnemer. 
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BIJLAGE 8 PROTOCOLLAIRE AFSPRAKEN 
CAO 1 JANUARI 2018 T/M 
31 DECEMBER 2022 

1 BOVENTALLIGHEID 

In het geval er sprake is van boventalligheid als gevolg van bedrijfseconomische en/of 
organisatorische redenen tot en met 30 juni 2026 dan zal aan werknemers van APMTR 
met een dienstverband voor onbepaalde tijd op 31 decem~r 2017, een aanbod voor 
~ëindiging van het dienstverband op initiatief van werkgever worden gedaan. dan wel zal 
een ontslagprocedure worden gevoerd en het dienstverband worden opgezegd, waardoor 
het dienstverband zal eindigen hetzij via een vaststellingsovereenkomst dan wel na een 
ontslagprocedure. Als schadeloosstelling geldt in deze situatie de 'kantonrechtersformule 
2008 met een correctiefactor 2'. Voor werknemers van APMTR. met een dienstverband 
voor onbepaalde tijd na 31 december 2017. is het voorafgaande van toepassing. met 
dien verstande dat als schadeloosstelling 'de kantonrechtersformule 2008 met een 
correctiefactor 1' geldt. 

2 WERKGROEPEN 

Werkgroep Duurzame inzetbaarheld 
Partijen vinden het van belang dat APMTR-medewerkers hun werkZaamheden tot hun 
AOW-gerechtigde leeftijd op een kwalitatief goede wijze (met de juiste competenties). 
gemotiveerd en met behoud van gezondheid en welzijn kunnen uitoefenen. Hierbij is 
het streven om medewerkers binnen .'\PMTR inzetbaar te houden op een zodanige wijze, 
dat de 24/7 operat!e met voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers kan worden 
uitgevoerd. Om dit te kunnen realiseren is het van belang dat medewerkers over de 
juiste kennis. vaardigheden en opleidingen moeten beschikken om hun huidige functie 
uit te kunnen blijven oefenen, maar ook is het belangrijk om in te kunnen spelen op 
toekomstige ontwikkelingen. In dit kaderdient er aandacht zijn voor opleidingen, mobiliteit, 
loopbaanbeleid en roosters. 

Om deze pro bi ematiek nade rte onderzoeken wordt een werkgroep Duurzame Inzetbaarheid 
ingesteld. 

Samenstelling 

De werkgroep wordt samengesteld uit 7 leden, onder voorzitterschap van de General 
Manager HR. FNV en CNV Vakmensen wijzen leder 2 deelnemers aan. Van de zijde 
van APMTR zullen, naast de voorzitter, nog 2 leden deelnemen aan de werkgroep. Bü 
onderwerpen. waar de ondernemingsraad een belang, advies- of instemmingsrecht heeft, 
zal de werkgroep worden uitgebreid met een vertegenwoordigervan de ondernemingsraad. 

Taak werkgroep 

De taak van deze werkgroep is met unanieme aanbevelingen te komen om de duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers te bewerkstelligen en dezeaan CAO-partijen voor te leggen. 
De onderwerpen, die in ieder geval in deze werkgroep zullen worden besproken zijn: 

Ver1engen Mobiliteitsplan (punt 1 Vm 4 bijlage 10 CAO} 
Persoonlijk budget 
Implementatieafspraken interne baan 
Vergoeding cursussen ten behoeve van het werk 
Verschoven diensten bij interne opleiding 
Koopdagen 
Loopbaanpaden 

RapportageS/tijdslijn 

De werkgroep start in het eerste kwartaal van 2019 en zal in het derde kwartaal van 2019 
aan CAO-partijen rapporteren. 
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Werkgroep Ouderenbeleid 
Partijen stellen een werkgroep Ouderenbeleid in waarin de mogelijkheden worden 

onderzocht om oudere werknemers op een zo goed en gezond mogelijke wijze gemotiveerd 

inzetbaar te houden binnen het bedrijf. Hierbij zal speciaal aandacht zijn voor de 

medewerkers, die in de velcontinudienst werkzaam zijn, waarbij reken\ng moet worden 

gehouden met de effecten van de te treffen maatregelen op de 24/7 operatie van APMTR 

en medewerkers van andere generaties. 

Samenstelling 

De werkgroep wordt samengesteld uit 7 leden. onder voorzitterschap van 11è General 

Manager HR. FNV en CNV Vakmensen wijzen ieder 2 deelnemers aan. Van de zijde 

van APMTR zullen, naast de voorzitter. nog 2 leden deelnemen aan de werkgroep. Bü 
onderwerpen, waar de ondernemingsraad een belang, advies- of instemmingsrecht heeft, 

zal de werkgroep worden uitgebreid met een vertegenwoordiger van de ondernemingsraad. 

Taak werkgroep 
De taak van deze werkgroep is met unanieme aanbevelingen te komen in het kader van het 
ouderenbeleid en deze aan CAO-partljen voor te leggen. De onderwerpen, die In ieder geval 

in deze werkgroep zullen worden besproken zün: 

Reservering Senioren Fit Regeling voor geboortejaren 1963 en later 

ANW-hiaatverzekering 

Rapportages/tijdslijn 
Oe werkgroep start in het eerste kwartaal van 2019 en lal in het derde kwartaal van 2019 
aan CAO-partüen rapporteren. 

Paritaire Werkgroep 'Servlcehandhavlng' 
De Werkgroep 'Servicehandhaving', Ingesteld in 2014, blijft gehandhaaf d. 

Opdracfltomschrijving 
Er wordt een vaste werkgroep ingericht, voor de looptijd van de CAO, d ie {op ieder gewenst 

en benodigd moment) adviezen kan geven aan CAO-partijen, om - ind!en nodig tijdens de 
looptijd en na instemming van alle CAO-partijen- adviezen (eventueel aangepast in overleg 

met CAO-partijen) te implementeren. 

De werkgroep adviseert altijd op basis van een geformuleerde probleemstelling. 
De werkgroep kan o.a. gevraagd worden om advies uit te brengen ten aanzien van 

bredere inzetbaarheid, {nieuwe) roosters, leegloop, inzet van mensen versus werkaanbod, 

ononderbroken diensten (24/ 7. sh lftwlssels en pauzes), servicehand havinglverbetering 

en efficiënte afhandeling. 

Samenstelling 
De werkgroep zal wordallsamengesteld uit 61eden. Hiervan zal21eden worden aangewezen 

door FNV, 1 lid aangewezen door CNV Vakmensen.nl en 2 leden aangewezen door APM 

Termlnals Rotterdam. 

De werkgroep zal worden voorgezeten door de Diractor Operations. 

Deskundigen 
De werkgroep kan zich laten bijstaan ct~o r externe <le$kUndigen. Hiervoor zal een budget 
ter beschikking worden gesteld. 

Budget Maatregelen We-rkgroepen 
Als budget voor de maatregelen die de werkgroepen Duurzame inzetbaarheid en 

Ouderenbeleid unaniem aanbevelen en door CAo-partijen worden overgenomen en 
ingevoerd. is een bedrag van in totaalt 150.000 per jaar oftewel € 750.000 beschikbaar 

voor de hele periode 2018. 2019, 2020, 2021 en 2022. 
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Indien het budget in een jaar niet wordt gebruikt. kan het (niet gebruikte deel van) 
het budget in de jaren daaropvolgend worden gebruikt. In het geval in de werkgroep 
Servicehandhaving maatregelen worden voorgesteld, waaruit besparingen voortvloeien, 
die ook worden ingevoerd. komen deze besparingen ten goede aan het budget van de 
werkgroepen. Hiervoor geldt een maximum van totaal € 100.000,-per jaar. 

Het uitgangspunt hierbij is dat structurele besparingen leiden tot structurele opbrengsten 
voor maatregelen van de werkgroepen en dat niet-structurele besparingen leiden tot 
opbrengsten voor de maatregelen van de werkgroepen voor de jaren 2018, 2019, 2020, 
2021 en 2022. 

Afspraken over maalregelen 

Tijdens de looptijd van de CAO kunnen maatregelen voortkomend uit de werkgroepen 
worden omgezet in aanvullende CAO-bepalingen, indien deze de goedkeuring hebben van 
alle CAO-partijen. 

3. OVERLEG OVERGANG PERSONEEL APMTR NAAR APMT MVII 

Het is de nadrukkelüke intentie van partijen bij de APMTR-CAO om in het vierpartijenoverleg 
gezamenlijke afspraken te maken over hoe en in welke volgorde werknemers van APMTR in 
aanmerking komen voor het vervullen van toekomstige vacatures bij APMT MVII, die daar 
niet door interne doorstroming vervuld kunnen worden. Eén uitgangspunt daarbij is het 
afspiegelingsbeginsel dat bij de transitieafspraken uit 2013 ook leidend was. Een ander 
uitgangspunt is dat werknemers van APMTR een gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket 
bij APMT MVII als nieuwe werkgever zullen krijgen. 

Partijen zullen zoeken naar de best passende juridische vorm om de nader te maken 
afspraken vast te leggen. 

Voor de invulling van de te verwachten vacatures voor de bemensing van de twee nieuwe 
SQC-kranen van APMT MVII geldt dat gewacht wordt op de uitvoering van het d.d. 8 oktober 
2018 door de directie APMT MVII genomen besluit 

In het vierpartijen overleg worden tevens alle denkbare maatregelen besproken die 
genomen kunnen worden om eventueel dreigende boventalligheid In de toekomst te 
voorkomen. 

BU de vervulling van vacatures bij APMTR komen eerst interne kandidaten in aanmerking. 
Indien een vacature niet intern kan worden vervuld komt deze vacature toe aan 
werknemers binnen de APMM Groep. Indien ook op die manier niet in de invulling van de 
vacatures kan worden voorzien, gelden voor de vacaturevervulling de voorwaarden uit het 
Werkzekerheidsakkoord Containersector Rotterdam oktober 2016. 

In het geval er collegiale uitleen/detachering van medewerkers vanuit APMT MVII naar 
APMTR plaatsvindt gelden de arbeidsvoorwaarden van APMT MVII. Over noodzakelijke 
afwijkingen zullen partijen in het vierpartijenoverleg afspraken maken. 

4. DEELNAME AAN VERVOLGGESPREKKEN VAN DE SOCIALE DIALOOG 
CONTAINERSECTOR ROTTERDAM 

In het geval er vervolgoverleg in het kader van de Sociale Dialoog voor de containersector 
in Rotterdam zal worden gevoerd, is APMTR bereid hieraan deel te nemen. 

5. STIJGING AOW-LEEFTIJD 
Sinds 2013 gaat (je AOW-leeftijd in stappen omhoog. Deze stijging hangt af van de 
gemiddelde levensverwachting. Als de gemiddelde levensverwachting stügt. stijgt de AOW
leeftijd mee in stappen van 3 maanden. Voor 2022 en 2023 is de AOW-leeftijd vastgesteld 
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op 67 jaar en 3 maanden. 

Partijen betrokken bij de APMTR-CAO zijn zich ervan bewust, dat binnen APMTR waarin 

een 24/7 operatie wordt gevoerd. medewerkers langdurig in volcontinu diensten werken. 

Dit is meer belastend voor medewerkers, naarmate langer moet worden doorgewerkt 

voordat de AOW· en pensioenleeftijd wordt bereikt. Tegen deze achtergrond is APMTR 

bereid om zich als havenwerkgever publieketijk uit te spreken tegen een verdere verhoging 

van de AOW-leeftijd. 

6. HET 3r W\V JA.4R 

De Stichting van de Arbeid heeft het mogelijk gemaakt om het 3de WW jaar {en de WGA} 

te repareren. Hiermee is invulling gegeven aan de afspraken zoals die zijn gemaakt in het 

sociaal akkoord van 2013. 

Partijen komen overeen zich middels een overeenkomst tot deelname aan te melden bij 
de Stichting PAWW (Stichting Private Aanvulling WW en WGA) voor werknemers, vallend 

onder de APMTR-CAO. Er zal worden aangesloten bij een zgn verzamel CAO. d ie algemeen 

verbindend moet worden verklaard. De werknemer betaalt de SPAWW-büdrage. Oe hoogte 
van de werknemersbijdrage wordt jaarlijks door de Stichting PAWW vastgesteld. 
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BIJLAGE 9 ONDERHANDELINGSRESULTAAT 
CAO APM TERMINALS ROTTERDAM, 
1·1-2018 T / M 31-12-2022 

Partijen. betrol<ken bij de CAO voor APM Terminals Rotterdam BV. zijn het navolgende 
onderhandelingsresultaat overeengekomen ter verlenging van de CAO 2014-2017 van 
APMTR, met inachtneming van de onderstaande aanvullingen cq wijzigingen: 

1. l-OOPTIJD VAN DE CAO 

De CAO heeft een looptijd van 5 jaar, ingaande op 1 januari 2018 tot en met 31 december 
2022. 

2 . BOVENTALLIGHElD 

In het geval er sprake is van boventalligheid als gevolg van bedrijfseconomischeen/of 
organisatorische redenen tot en met 30 juni 2026 dan zal aan werknemers van APMTR 
met een dienstverband voor onbepaalde tijd op 31 december 2017, een aanbod voor 
beëindiging van het dienstverband op initiatief van werkgever worden gedaan, dan wel zal 
een ontslagprocedure worden gevoerd en het dienstverband worden opgezegd, waardoor 
het dienstverband zal eindigen hetzij via een vaststellingsovereenkomst dan wel na een 
ontslagprocedure. Als schadeloosstelling geldt in deze situatie de 'kantonrechtersformule 
2008 met een correctiefactor 2'. Voor werknemers van APMTR, met een dienstverband 
voor onbepaalde tijd na 31 december 2017, is het voorafgaande van toepassing, met 
dien verstande dat als schadeloosstelling 'de kantonrechtersformule 2008 met een 
correctiefactor 1' geldt. 

3. INKOMEN 

Naast de automatische prijscompensatie zullen de lonen gedurende de looptijd van de 
CAO als volgt worden verhoogd: 

Per 1januarl2018: 
Per 1 januari 2019: 
Per 1januari 2020: 
Per 1 januari 2021: 
Per 1 januari 2022: 

1,5% 
1,5% 
1,0% 
1,0% 
1,0% 

Gezien het belang dat door vakbonden wordt gehecht aan uitbreiding van de groep 
werknemers die in geval van boventalligheid een beroep kunnen doen op bovenvermelde 
schadeloosstellingen bij ontslag is een gematigde loonsverhoging in de jaren 2020 tot en 

met 2022 overeengekomen. 

Eenmalige uitkeringen 
Er zullen gedurende de looptijd van de CAO de volgende eenmalige uitkeringen worden 

verstrekt 

In december 2018: € 900,- bruto 

In december 2019: € 900.- bruto 
• In december 2020: € 900,· bruto 

In december 2021: € 900,- bruto 

• In december 2022: € 900,· bruto 

Partijen zijn overeengekomen dat wanneer werknemer investeert in persoonlijke 
opleiding en ontwikkeling de werkgever de besteding fiscaal vriendelijk zal verrekenen 
met het brutoloon conform de cafetaria-regeling zoals in het handboek loonbelasting is 
weergegeven onder het 'cafetariamodel'. In de werkgroep Duurzame Inzetbaarheid wordt 
overlegd hoe dit procesmatig verder moet worden ingericht 
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Ook kan deze eenmalige uitkering door de werknemer eventueel besteed worden aan het 

netto-spaarpensioenproduct van de SVBPVH (netto navenpensioen stap 6). 

4 . VERHOGIIIlG PENSIOENRICHTLEEFTIJD NAAR 68 JAAR 

OG fiscale pensioenrichtleeftijd wordt per 1 januari 201.S verhoogd van 67 naar 68 jaar. 

De gewijzigde pensioenrichtleeftijd van 68 jaar wordt in de CAO opgenomen. Werknemers, 

die deelnemen aan de Beschikbare Premieregeling voor Beambten, ontvangen vanaf hun 

65-jarige leeftijd een niet pensioengevende Persoonlijke Toeslag van 0,21% op het bruto 

maandsalaris (inclusief roostertoeslag). Deze toeslag telt niet mee voor de vaststelling van 

de 13" maand, vakantietoeslag, overwerk of andere berekeningen. 

5 . WERKGROEP DUURZAME INZETBAARHEID 

Partijen vinden het van belang dat APMTR·medewerkers hun werkZaamheden tot hun 

AOW gerechtigde leeftijd op een kwalitatief goede wijze (met de juiste competenties), 

gemotiveerd en met behoud van gezondheld en welzijn kunnen uitoefenen. Hierbij is 

het streven om medewerkers binnen APMTR inzetbaar te houden op een zodanige wijze. 

dat de 24/7 operatie met voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers kan worden 
uitgevoerd. Om dit te kunnen realiseren Is het van belang dal medewerkers over de 

juiste kennis, vaardigheden en opleidingen moeten beschikken om hun huidige functie 

uit te kunnen blüven oefenen, maar ook Is het belangrijk om in te kunnen spelen op 

toekomstige ontwikkelingen. In dit kader dient er aandacht zijn voor opleidingen. mobiliteit, 

loopbaanbeleid en roosters. 

Om deze problematiek nader te onderzoeken wordt een werkgroep Duurzame Inzetbaarheid 

ingesteld. 

Samenstelling 

De werkgroep wordt samengesteld uit 7 leden, ondef voorzitterschap van de General 

Manager HR. FNV en CNV Vakmensen wijzen ieder 2 deelnamets aan. Van de zijde 

van APMTR zullen, naast de voorziner. nog 2 leden deelnemen aan de werkgroep. BU 

onderwerpen, waar de ondernemingsraad een belang, advies· of Instemmingsrecht heeft, 

zal de werkgroep worden uitgebreid met een vertegenwoordiger van de ondernemingsraad. 

Taak werkgroep 
De taak van deze werkgroep is met .unanieme aanbevelingen te komen om de duurzame 

Inzetbaarheid van medewerkers te bewerkstelligen en deze aan CAO.partüen voor te leggen. 

De onderwerpen, die in ieder geval in deze werkgroep zullen worden besproken zijn: 

• Verlengen Mobillteitsplan (punt 1 Vm 4 bijlage 10 CAO) 

Persoonlijk budget 

Implementatieafspraken interne baan 

Vergoeding cursussen ten behoeve van het werk 

Verschoven diensten bij interne opleiding 

Koopdagen 

Loopbaanpaden 

Rapportagesjtijds/Un 

De werkgroep start in het eerste kwartaal van 2019 en zal in het derde kwartaal van 2019 

aan CAO-partijen rapporteren. 

6. WERKGROCP OUDERENBELEID 

Partijen stellen een werkgroep Ouderenbeleid in waarin de mogelijkheden worden 

onderzocht om oudere werknemers op een zo goed en gezond mogelüke wijze gemotiveerd 

ln.l!etbaar te houden binnen het bedrijf. 

Hierbij zal speciaal aandacht zijn voor de medewerkers, die in de volcontinudienst 
werkzaam zijn, waarbij rekening moet worden gehouden met de effecten van de te treffen 
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maatregelen op de 24/7 operatie van APMTR en medewerkers van andere generaties. 

r") Samenstelling 
De werkgroep wordt samengesteld uit 7 leden, onder voorzitterschap van de General 

(") Manager HR. FNV en CNV Vakmensen wijzen ieder 2 deelnemers aan. Van de zijde 
van APMTR zullen, naast de voorzitter, nog 2 leden deelnemen aan de werkgroep. Bij 
onderwerpen, waar de ondernemingsraad een belang, advies- of instemmingsrecht heeft, 
zal de werkgroep worden uitgebreid met een vertegenwoordiger van de ondernemingsraad. 

u 
0 

u 

Taak werkgroep 
De taak van deze werkgroep is met unanieme aanbevelingen te komen in het kader van het 
ouderenbeleid en deze aan CAO-partijen voor te leggen. De onderwerpen, die in ieder geval 
in deze werkgroep zullen worden besproken zijn: 

• Reservering Seniorr Fit Regeling voor geboortejaren 1963 en later 
• ANW-hiaatverzekering 

Rapportages/tijdslijn 

Oe werkgroep start in het eerste kwartaal van 2019 en zal in het derde kwartaal van 2019 
aan CAO-partijen rapporteren. 

7. WERKGROEP SERVICEHANDHAVING 

De wer!<groep Servicehandhaving, zoals opgenomen in bijlage 9.1 van de CAO 2014-2017, 
wordt gedurende de looptijd van de CAO gehandhaafd. 

8A. BUDGET MAATREGELEN WERKGROEPEN 

Als budget voor de maatregelen die de werkgroepen Duurzame inzetbaarheid en 
Ouderenbeleid unaniem aanbevelen en door CAQ..partijen worden overgenomen en 
ingevoerd, is een bedrag van in totaal € 150.000 per jaar oftewel € 750.000 beschikbaar 
voor de hele periode 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022. Indien het budget in een jaar niet 
wordt gebruikt, kan het {niet gebruikte deel van) het budget in de jaren daaropvolgend 
worden gebruikt. 

In het geval in de werkgroep Servicehandhaving maatregelen worden voorgesteld, waaruit 
besparingen voortvloeien. die ook worden ingevoerd, komen deze besparingen ten goede 
aan het budget van de werkgroepen. Hiervoor geldt een maximum van totaal € 100.000,
per jaar. Het uitgangspunt hierbij is dat structurele besparingen leiden tot structurele 
opbrengsten voor maatregelen van de werkgroepen en dat niet-structurele besparingen 
leiden tot opbrengsten voor de maatregelen van de werkgroepen voor de jaren 2018, 
2019, 2020. 2021 en 2022. 

8B. AFSPRAKEN OVER MAATREGELEN 
Tijdens de looptijd van de CAO kunnen maatregelen voortkomend uit de werkgroepen 
worden omgezet in aanvullende CAO-bepalingen, indien deze de goedkeuring hebben van 
alle CAO-partijen. 

9. 90% DAGEN VOOR OUDERE WERKNEMERS (ARTIKEL 46 VAN DE CAO 
2014-2017) 

De staffel van artikel46 wordt uitgebreid met de leeftijden 65, 66 en 67 jaar. Medewerkers 
van deze leeftijden komen eveneens in aanmerking voor 15 extra 90% dagen op jaarbasis. 
tegen de voorwaarden zoals omschreven in dit artikel.lnd ien de AOW-en/ of pensioenleeftijd 
gedurende de looptijd van de CAO wordt verhoogd, zullen ook aan werknemers van hogere 
leeftijden15 extra 90% dagen op jaarbasis (of naar rato voor een deel van een jaar) worden 
toegekend. 
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10. SALARISTABELLEN VOOR WERKNEMERS JONGER DAN 23 JAAR IN 
DE OPERATIONELE SECTOR 

De salaristabellen voor werknemers jonger dan 23 jaar in de operationele sector, 
zoals opgenomen in artikel 27 van de CAC 2014·2017. vervallen. Dit geldt niet voor 
vakantîekrachten, die in de vakantieperiode in de zomer en de Kerst worden ingezet, 
inclusief hun opleidingsperiode. 

11. OVERLEG OVERGANG PERSONEEL APMTR NAAR APMT MVII 

Het is de nadrukkelijke intentie van partijen bij de APMTR-CAO om in het vierpartijenoverleg 
gezamenlijke afspraken te maken over hoe en in welke volgorde werknemers van APMTR in 
aanmerking komen voor het vervullen van toekomstige vacatures bij APMT MVII, die daar 
niet door inteme doorstroming vervuld kunnen worden. Eén uitgangspunt daarbij is het 
afspiegelingsbeginsel dat bij de transitieafspraken uit 2013 ook leidend was. Een ander 
uitgangspunt is dat werknemers van APMTR een gelijkwaardig arbeidsvoorwaardenpakket 
bij APMT MVII als nieuwe werkgever zullen krijgen. 

Partijen zullen zoeken naar de best passende juridische vorm om de nader te maken 
afspraken vast te leggen. 

Voor de invulling van de te verwachten vacatures voor de bemensing van de twee nieuwe 
SQC-kranen van APMT MVII geldt dat gewacht wordt op de uitvoering van het d.d. 8 oktober 
2018 door de directie APMT MVII genomen besluit. 

In het vierpartijen overleg worden tevens alle denkbare maatregelen besproken die 
genomen kunnen worden om eventueel dreigende boventalligheid in de toekomst te 
voorkomen. 

Bij de vervulling van vacatures bij APMTR komen eerst interne llandidaten in aanmerking. 
Indien een vacature niet intern kan worden vervuld komt deze vacature toe aan 
werknemers binnen de APMM Groep. Indien ook op die manier niet in de invulling van de 
vacatures kan worden voorzien, gelden voor de vacaturevervulling de voorwaarden uit het 
Werkzekerheidsakkoord Containersector Rotterdam oktober 201.6. 

In het geval er collegiale uitleen/detachering van medewerkers vanuit APMl MVII naar 
APMTR plaatsvindt gelden de arbeidsvoorwaarden van APMT MVII. Over noodzakelijke 
afwijkingen zullen partijen in het vierpartijenoverleg afspraken maken. 

12. DEELNAME AAN VERVOLGGESPREKKEN VAN DE SOCIALE DIALOOG 
CONTAINERSECTOR ROTIERDAM. 

In het geval er vervolgoverleg in het kader van de Sociale Dialoog voor de containersector 
in Rotterdam zal worden gevoerd, is APMTR bereid hieraan deel te nemen. 

13. STIJGING AOW-LEEFTIJD 

Sinds 2013 gaat de AOW-leeftijd in stappen omhoog. Deze stijging hangt af van de 
gemiddelde levensverwachting. Als de gemiddelde levensverwachting stijgt, stijgt de 
AOW·Ieeftijd mee in stappen van 3 maanden. Voor 2022 en 2023 is de AOW-teeftijd 
vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. 

Partijen betrokken bij de APMTR.CAO zijn zich ervan bewust, dat binnen APMTR waarin een 
24/7 operatie wordt gevoerd. medewerkers langdurig In volcontinu diensten werken. Dit 
.is meer belastend voor medewerkers, naarmate langer moet worden doorgewerkt voordat 
de AOW· en pensioenleeftijd wordt bereikt. Tegen deze achtergrond is APMTR bereid om 
zich als havenwerkgever publiekelijk uit te spreken tegen een verdere verhoging van de 
AOW-leeftijd. 
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14. HET 3DE WW JAAR 

De Stichting van de Arbeid heeft het mogelijk gemaakt om het 3de WW jaar (en de WGA) 
te repareren. Hiermee is invulling gegeven aan de afspraken zoals die zijn gemaakt in het 
sociaal akkoord van 2013. 

Partijen komen overeen zich middels een overeenkomst tot deelname aan te melden bij 
de Stichting PAWW (Stichting Private Aanvulling WW en WGA) voor werknemers, vallend 
onder de APMTR-CAO. Er zal worden aangesloten bij een zgn verzamel-CAO, die algemeen 
verbindend moet worden verklaard. De werknemer betaalt de SPAWW-bijdrage. De hoogte 
van de werknemersbijdrage wordtjaarlijks door de Stichting PAWW vastgesteld. 

15. INGANGSDATUM EXTRA 90% DAGEN VOOR OUDERE WERKNEMERS 

De afspraak onder punt 9 geldt vanaf het moment dat de leden van het FNV en 
CNV Vakmensen het onderhandelingsresultaat hebben goedgekeurd en het 
onderhandelingsresultaat door alle partijen is ondertekend. 

16. ORGANISATIEVERLOF 

Het aantal organisatieverlofdagen voor CNV Vakmensen wordt met ingang van 1 januari 
2018 verhoogd van 10 naar 15 dagen per jaar. 

17. SENIOREN FIT REGELING 

De Senioren Fit Regeling wordt per 1 januari 2019 als volgt aangepast: 

Werknemers uit de geboortejaren 1957 tot en met 1962 krijgen de mogelijkheid gedurende 
vier jaar voorafgaand aan de zelfgekozen pensioendatum 75% te wet1<en, tegen 90% van 
het inkomen en met behoud van 100% pensioenopbouw. Bij uittreding op 65-jarige leeftijd 
zal op 64-jarige leeftijd een dienstjarenpremie worden uitgekeerd van € 5.000 bruto. 

Met betrekking tot de arbeidstijden bij gebruikmaking van de Senioren Fit Regeling zal 
overleg plaatsvinden tussen de werknemer en APMTR waarbij het evenredig schrappen 
van diensten in eerste instantie het uitgangspunt is. 

Overeengekomen op 31 oktober 2018, 

APM Terminals Rotterdam BV 
Pieter Hartog 

FNVHavens 
Joost van der Lecq 

CNV Vakmensen 
Albert van Damme 
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BIJLAGE 10 MOBILITEITSPLAN APM TERMINALS 
ROTTERDAM BV 

1. INLEIDING 

APM Terminals Rotterdam vindt het van groot belang te zorgen voor een goede inzetbaarheid 
van haar werknemers. De werknemers moeten over de juiste kennis, vaardigheden en 
opleidingen beschikken om hun huidige functie uit te kunnen oefenen, maar ook is het 
van belang om in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen. Dit betreft zowel onze 
eigen terminal als ook de in aanbouw zijnde nieuwe terminal APM Terminals Maasvlakte 
11. Rekening houdend met de capaciteitsontwikkelingen, de marktsituatie en de 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de Rotterdamse haven wil APMTR haar werknemers 
de mogelijkheid te bieden om hun inzetbaarheid of mobiliteit te vergroten. 

Dit Moblliteitsplan zal een aantal voorwaarden scheppen om dit mogelijk te maken. Hierbij 
is het uitgangspunt dat APMTR in staat moet zijn de huidige klanten op het afgesproken 
serviceniveau te bedienen. Dit kan alleen als er ook voldoende werknemers kunnen worden 
ingezet om het werkaanbod af te kunnen handelen. Bij het plannen van de wensen van 
individuelewerknemers in het kader van dit Mobiliteitsplan (opleidingen of gebruikmaking 
van aangegeven instrumenten, zoals onderstaand nader omschreven), zal hiermee 
rekening worden gehouden. Kortom, de service aan de klanten staat voorop. Daarnaast 
worden activiteiten in het kader van mobiliteit uiteraard passend gemaakt binnen de 
beschikbare budgettaire ruimte en operationele- en opleidingsplanning. 

Conform de afspraken gemaakt in het 4 partijen Convenant, zijn in net kader van de 
transitie nadere afspraken gemaakt werknemers te plaatsen bij APMT MVII (~ie onderdeel 
5 van dit Mobiliteitsplan). 

1.1 Looptijd 
Dit Mobiliteitsplan heeft een looptüd van 1januari 2018 tot en met 31 december 2022. 

1.2 Werkingssfeer 
Dit Mobiliteitsplan is van toepassing op alle werknemers van APM Terminals Rotterdam 
BV, die op 1 januari 2018 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met APMTR hebben. 

1.3 Definities 
Werkgever: APM Terminais Rotterdam BV, hierna te noemen APMTR. 

Werknemer. degene die op 1 januari 2018 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met APMTR heeft. 

APMT MVII: APM Terminals Maasvlakte 11 B.V. 

2. OPLEIDING EN 

2.1. Opleidingsbeleid 
Als naar mobilitei1 en inzetbaarheid van werknemers wordt gekeken. wordt bij het 
opleidingsbeleid van APMTR aangesloten. Het opleidingsbeleid is erop gericht dat 
werknemers kennis verkrijgen en onderhouden, die noodzakelijk is voor hun functioneren 
in hun huidige functie. Daarnaast moeten werknemers de mogelijkheid krijgen om zich 
te ontwikkelen voor doorstroming naar andere functies op hetzelfde niveau of een hoger 
niveau binnen de organisatie. 

2.2 Intern gericht: 
APMTR stelt een opleidingsmatrix op waarbü per functie in kaart wordt gebracht welke 
opleidingen en trainingen nodig zijn om de huidigefuncties bij APMTR te vervullen. Hierbij 
kan worden gedacht aan trainingen/opleidingen die betrekking hebben op het vervullen 
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van de functie zelf (vereiste specifieke kennis of vaardigheden), als ook aan opleidingen 
en trainingen die bijvoorbeeld betrekking hebben op de veiligheid bij het werken op de 
terminal. Een en ander uiteraard afhankelijk van de aard van de functie. De matrix ligt ter 
inzage bij de afdeling HR. 

Vervolgens zal worden geïnventariseerd welke opleidingen de werknemers met een goed 
gevolg hebben afgelegd. In het geval bepaalde opleidingen niet zijn gevolgd of afgemaakt, 
maar in de praktijl< wel de benodigde kennis is opgedaan, kan een EVC-traject worden 
gevolgd. Een groot aantal werknemers heeft zich al aangemeld voor een EVC-traject en 
in een groot aantal gevallen is door EVC Centrum Nederland adviezen verstrekt over te 
volgen opleidingen;trainlngen. Gezien de grote belangstelling voor de EVC-trajeeten heeft 
werkgever besloten deze trajeeten voor iedere werknemer, voor wie een positief advies 
is afgegeven, te honoreren. Ook wordt momenteel overleg gevoerd over vervolgtrajecten. 

Op basis van de informatie van de benodigde opleidingen per functie en de al gevolgde 
opleidingen van de werknemers op individueel niveau, kan per werknemer worden 
vastgesteld welke opleidingen op dit moment aanvullend nodig zijn om de functie goed te 
kunnen vervullen. 

De werknemer zal in de gelegenheid worden gesteld de •ontbrekendeH opleidingen te 
volgen. voor zover passend te maken binnen de operationele planning. opleidingsplanning 
en bijbehorende budgetten. Conform het huidige opleidingsbeleid zal dit zoveel mogelijk in 
werktijd plaats vinden. 
Op basis van de inhoud van de functies bij APMT MVII zal ook worden vastgesteld welke 
opleidingen, kennis en vaardigheden noodzakelijk zijn om de verschillende functies bij 
APMT MVII te kunnen vervullen. 

Werknemers, die binnen APMTR of bij APMT MVII een andere functie willen gaan vervuilen, 
kunnen in overleg de benodigde opleidingen gaan volgen. De opleidingskosten van deze 
opleidingen zijn voor rekening van APMTR. 

2.3 Extern gericht 
Het volgen van bepaalde opleidingen kan ook helpen om de kansen te vergroten op een 
loopbaan bij andere bedrijven, zowel binnen als buiten de Rotterdamse haven. Daarbij kan 
gedacht worden aan de procesindustrie. logistiek, transport, techniek etc. 

Deze opleidingen kunnen in eigen tijd worden gevolgd. De opleidingskosten kunnen voor 
50% worden vergoed met een maximum van 1.000 euro. 
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3. PERSOONLIJK MOBILITEITSPLAN/ PLAN VAN AANPAK 

In het geval een werknemer zijn mobiliteit wil vergroten, kan hij een intakegesprek met een 
deskundige van het Mobiliteitscantrum voeren, naar aanleiding waarvan een Persoonlijk 
Mobiliteitsplan zal worden opgesteld. Hierin wordt een Plan van Aanpak opgenomen, 
waarin wordt aangegeven welke instrumenten kunnen worden aangewend om de mobiliteit 
te vergroten en welke randvoorwaarden hierbij gelden. Hierbij kan worden gedacht aan 
transitie (omgaan met veranderingen), zelfanalyse, zelfassessment, marktanalyse, 
marktbenadering (leren gesprekken voeren), baan accepteren en afspraken maken, 
loopbaanoriëntatie, loopbaanadvies, sollicitatietraining, coaching, het uitvoeren van een 
competentiescan, her- om- en bijscholing, ondersteuning opstarten eigen bed rijf ed. 

Bij dit Plan van Aanpak zal tevens een begroting van de kosten en benodigde tijd worden 
opgenomen. Rekening houdend met het gestelde in de inleiding. alsmede in onderdeel2 
van dit Plan zal de werknemer, na goedkeuring van de General Manager HR van APMTR, 
in de gelegenheid worden gesteld zijn Plan van Aanpak uit te voeren. Het Persoonlijk 
Mobiliteitsplan I Plan van Aanpak is een levend document, dat indien nodig kan worden 
aangepast. 

4. INRICHTING MOBILITEITSCENTRUM 

Gedurende de looptijd van dit Mobiliteitsplan wordt een Mobiliteltscentrum ingericht. 
Het Mobiliteitscantrum start op 1 oktober 2014 en is belast met de vergroting van de 
mobiliteit van de werknemers. Het Mobiliteitscentrum zal hiervoor geilruik maken van 
allerlei instrumenten, zoals genoemd onder punt 3, die kunnen worden opgenomen in het 
Persoonlijk Mobillteitsplan. Nadere uitvoeringsafspraken zal APMTR kenbaar maken voor 
de aanvangsdatum. 

4.1 Her-, om- en bijscholing 
Met een werknemer, die een andere functie binnen of buiten APMTR wil gaan vervullen 
maar nog niet over de juiste kwalificaties beschikt, kunnen via het tvlobiliteitscentl'\lm 
afspraken worden gemaakt over her-. om- en bijscholing. Dit betreft zowel scholing om 
aan de kwalificaties van functies bij APMTR of APMT MVII te voldoen, als scholing om de 
kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Het Mobiliteitscantrum zal zich. inzetten om de 
juiste opleidingsinstituten te zoeken om de gewenste opleidingen te verzorgen. Hierbij zal 
onder andere worden gekeken naar kwaliteit en kosten. 

4.2 Loopbaanorlëntatiejassessment 
De werknemer die zich op de (externe} arbeidsmarkt wil begeven maar onvoldoende zicht 

heeft op zijn eigen mogelijkheden en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. zal via het 
Mobiliteitscentrum in de gelegenheid worden gesteld een zelfanalyse, zelfassessment. 
loopbaanoriëntatietest of assessment te ondergaan. De uitkomsten van het uit deze 
test(en) voortvloeiende loopbaanadvies kunnen worden betrokken bij de nader met de 
werknemer te maken afspraken. bijvoorbeeld over her-, om- en bijscholing. 

5. PROCEDURES MET BETREKKING TOT DE TRANSITIE VAN PERSONEEL 
APMTR NAAR APMT MVII 

Op 9 april 2019 hebbeo APMTR, APMT MVII, FNV en CNV Vakmensen overeenstemming 
bereikt over "Afspraken betreffende overgang van werknemers APM Terminals Rotterdam 
(APMTR)-APM Terminals Maasvakte 11 (APMT MVII)w. Opname van deze afspraken in de 
CAO is onderhevig aan een afgeronde adviesprocedure over deze duurzame samenwendog 
tussen APMTR en APMT MVII bij de ondernemingsraad van APMTR en de ondernemingsraad 
van APMT MVII, alsmede goedkeuringvan de leden van de vakorganisaties. Deze afspraken 
zullen vervolgens als een addendum aan deze CAO worden toegevoegd. 
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BIJLAGE 11 CAO-PROTOCOL 
STICHTING VEILIGE HAVEN 

Er is een Stichting Veilige Haven die ten doel heeft: het bevorderen van veiligheid, 
veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag in de Nederlandse zeehavens. De stichting wil 
daarvoor onder andere de volgende middelen inzetten en zo nodig ontwikkelen: het 
VeiligheidsCerticaat Havens (afgekort: VCH), het verzorgen van vakopleidingen voor 
veiligheid en communicatiemiddelen (bijvoorbeeld sociale media). De volledige statuten 
van de stichtingzijn te raadplegen via de site www.stichtingveiligehaven.nl. 
Het bestuur van de Stichting Veilige Haven is paritair samengesteld en bestaat uit zes 
leden, te weten drie leden van werknemerszijde (FNV Havens en CNV Vakmensen) en drie 
leden van werkgeverszijde (werkzaam in een leidinggevende positie in een bedrijf in een 
Nederlandse zeehaven). 

De finaneiêle middelen van de stichting bestaan uit: bijdragen van werkgevers, bijdragen 
van de overheid en andere baten. 

Partijen bij deze CAO stellen vast en komen overeen: 
• Dat het bevorderen van veiligheid, veiligheidsbewustzijn en veilig gedrag te allen 

tijde van het grootste belang is; 
• Dat de StichtingVeilige Haven een nuttig platform is om ten behoeve van bedrijven 

in de Nederlandse zeehavens middelen en instrumenten te ontwikkelen die 
hieraan kunnen bijdragen; 

• Dat de werkgever daarom jaarlijks een door het bestuur van de Stichting Veilige 
Haven op grond van een activiteitenplanning en bijbehorende begroting vast te 
stellen en bekend te maken bedrag per werknemer vallend onder deze CAO*) zal 
doneren aan de Stichting Veilige Haven; 
Dat het opnemen van dit protocol In de CAO door de werkgever gemeld wordt 
aan het secretariaat van de Stichting Veilige Haven. Deze melding is van belang 
voor de korting die In dat geval kan worden verleend op de prijzen voor eventuele 
deelname van werknemers, vallend onder deze CAO, aan de e-learning cursus 
die de stichting aanbiedt voor het VCH en voor deelname van deze werknemers 
aan de examens voor het VCH. Deze melding is eveneens van belang voor de 
communicatie vanuit de stichting aan de contribuerende bedrijven. 

Partijen bij deze CAO verwachten dat de Stichting Veilige Haven ten minste éénmaal per 
jaar aan de partijen bij deze CAO schriftelijk verslag zal doen over de verrichte activiteiten 
inclusief de verantwoording over de aanwending van de financiële middelen alsmede over 
de geplande activiteiten, Inclusief de daarvoor benodigde financiële middelen. 

*) Het bestuur van de stichting heeft voor net kalenderjaar 2014 bepaald dat het bedrag 
per werknemer € 70,00 is. 
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BIJLAGE ~2 WERKZEKERHEIDSAKKOORD 
CONTAINERSECTOR ROTTERDAM EN 
AANVULLENDE AFSPRAKEN APMTR 

Onderdeel I 
WERKZEKERHEIDSAKKOORD CONTAINERSECTOR ROTTERDAM 
(getekend door partijen op 10 oktober 2016} 

oe samenwerkende partjjen: 

1. Europe Container Terminals B.V. (hierna: 'ECT'}, gevestigd te Rotterdam; 
2. APM Terminals Rotterdam B.V. en APM Terminals Maasvlakte 11 B.V. (hierna: 'APMT'}, 

beide gevestigd te Rotterdam; 
3. Rotterdam World Gateway B.V. (hierna: 'RWG'}, gevestigd te Rotterdam; 
4. Matrans Marine Services B.V. (hierna: 'MMS'}, gevestigd te Rotterdam; 
5. Internationallashing Service B.V. (hierna: 'ILS), gevestigd te Rotterdam; 
6. Unllash B.V. (hierna: 'Unilash'), gevestigd te Rotterdam; 
7. FNV Havens {hierna: 'FNV'}; 
8. CNV Vakmensen, sector havens (hierna: 'CNV'); 
9. Havenbedrijf Rotterdam N.V. (hierna: 'HbR'), gevestigd te Rotterdam: 

Alle bovengenoemde partijen ook ieder afzonderlük aan te duiden als 'PartiJ' en gezamenlijk 
aan te duiden als ·Partijen'. 

PartiJen onder 1 toten met 6 ook ieder afzonderlijk aan te duiden als 'Bedrijf' en gezamenlijk 
aan te duiden als 'Bedrijven· en partijen onder 7 en 8 worden ook gezamen1Jijk aangeduid 

als 'Vakbonden'. 

Overwegende dat: 
Tussen vertegenwoordigers van de Bedrijven (containerterminals en vemurende 

bedrüven in de containerse~tor}, de Vakbondeo en HbR uitvoerig overleg Is gevoerd 
over het voorkomen van boventalligheid In de containersector rekening hoodend 
met naar verwachting verlies van tussen de 200 en 800 banen gebaseerd en 
volgend op het outputdocument van 14 april 2015 en berekeningen van het 

adviesbureau Berenschot 
Partijen, als nadere uitwerking van de Opdracht formulering voor de werkgroep 
Oplossingen d.d. 16 juni 2015. een aantal afspraken hebben gemaakt dat 
erop gericht is boventalligheid van werknemers met een dienstverband voor 
onbepaalde tijd per 1 januari 2015 en vallende onder de werkingssfeer van een 
CAO van de Bedrijven in de periode tot 1 juli 2020 te voorkomen: 
De aanleiding voor het maken van deze afspraken de transitlefase is waar de 
Rotterdamse containersector de komende vier jaar in belandt als gevolg van de 
ingebruikname van twee nieuwe, ste~ geautomatiseerde. containerterminals op 
Maasvlakte 2 en verdergaande automatisering die in die periode plaatsvindt; 
Werkgelegenheidseffecten die het gevolg zijn van terugvallende totale 
containervolumes in de Rotterdamse haven buiten de reikwijdte van deze 
overeenkomst vallen; 
HbR. FNV en CNV hebben afgesproken dat Uniport en RST, de afspraken voor 
zover van toepassing volgend uit deze overeenkomst kunnen overnemen in een 
afzonderlijke overeenkomst met een aparte financieringsafspraak; 
De Bedrijven van meningzijn dat hetdossier RPS separaat dient te worden afgerond 
en de Vakb<lnden van mening zijn dat hun steun aan dit we~zekerheidsakl<oord 
afhankelijk is van een oplossing voor RPS. 
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Ziin overeengekomen als vol~: 

LOOPTIJD OVEREENKOMST 

la. Deze overeenkomst vangt aan op 1 juli 2016, of zoveel eerder als mogelijk, of later als 
noodzakelijk is gegeven de noodzakelijke formele en juridische toetsing als hierna in 
artikel 15 omschreven, waaronder de toetsing door de Autoriteit Consument & Markt 

('ACM'). Partijen zullen vanaf het moment van ondertekeningvan deze overeenkomst 
handelen in de geest daarvan en laten vanaf het moment van ondertekening van de 
overeenkomst na maatregelen te nemen die contrair zijn met de doelstelling en de 
afspraken van deze overeenkomst. 

lb. De einddatum van deze overeenkomst en de daarin opgenomen maatregelen is 1 juli 
2020. 

WERKG ELEGENHEIDSGARANTIE 

2a. leder der Bedrijven geeft aan de bij hen in dienst zijnde werknemers, die reeds per 
1 januari 2015 op grand van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in 
dienst waren en onder de werkingssfeer van een CAO van het desbetreffende Bedrijf 
vallen, een werkgelegenheidsgarantie die duurt tot 1 juli 2020, inhoudende dat deze 
werknemers niet op grond van bedrijfseconomische of organisatorische redenen 
zullen worden ontslagen. 

2b. Voor zover in de CAO's van de Bedrijven voorwaarden of beperkingen aan reeds 

gegeven werkgelegenheidsgaranties zijn verbonden (zoals bijvoorbeeld volume 
thresholds en compensatieregelingen in geval van ontslag}, zullen die voorwaarden 
voor het desbetreffende Bedrijf tijdens de duur van de onder 2a omschreven 
werkgelegenheidsgarantie, onverkort blijven gelden. 

2c. Deze werkgelegenheidsgarantie wordt alleen door en voor de eigen juridische entiteit 
aan de werknemers met een dienstverband bij die juridische entiteit verstrekt 

MAATREGELEN 

Bedrijven en Vakbonden hebben, met steun van HbR, een aantal maatregelen 
afgesproken gericht op het voorkomen van de hiervoor in de overwegingen genoemde 
boventalligheid, te weten: 

3a. Uitbreiding Senioren Haven Fitregeling 

De bestaande regelingen worden per 1 juli 2016 voor de geboortejaren 1952, 
1953, 1954, 1955 en 1956 uitgebreid. De medewerkers in die geboortejaren, 
vallende onder de werkingssfeer van de CAO van het desbetreffende Bedrijf, kunnen 
vanaf 60-jarige leeftijd 60% gaan werken tegen betaling van 95% van het loon en 
met behoud van 100% pensioenopbouw. De maximale deelnameduur voor een 
medewerker aan deze regeling bedraagt vijf jaar. Voor deelnemers aan de uitgebreide 
Senioren Haven Fitregeling met een eindleeftijd van uiterlijk de 65-jarige leeftijd, geldt 
een dienstjarenpremie van bruto EUR 5.000,·. Ars voorwaarde voor deelname aan de 
uitgebreide Senioren Haven Fitregeling geldt dat de medewerker aansluitend aan de 
periode van gebruikmaking van de Senioren Haven Fitregeling uitertük op 65-jarige 
leeftijd met pensioen gaat. 

Deze uitgebreide Senioren Haven Fitregeling geldt tot 1 juli 2020 (eventuele in de 
Bedrijven afzonderlijk overeengekomen Senioren Haven Fitregelingen met een looptijd 
langer dan tot 1 juli 2020 blijven nadien uiteraard wel van kracht). Medewerkers 
die binnen die periode gebruik zijn gaan maken van de uitgebreide Senioren Haven 
fitregeling kunnen, onder de geldende voorwaarden, gebruik blijven maken van de 
uitgebreide Senioren Haven Fitregeling. 

lnroostering van werktijd vindt plaats op ondernemingsniveau, conform de bestaande, 
of in overleg met de ondernemingsraad te maken, afspraken. 
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3b. Collegiale in- en uitleen 

Op basis van de toepassing zoals die in het kader van een pilot tussen ECT en APMTR 

heeft plaatsgevonden zal, om medewerkers zo goed mogelijk inzetbaar te houden 

en hun employability te vergroten, een systeem van collegiale in- en uitleen worden 

vormgegeven, waarbij de Bedrijven onderling petsoneel in functies kunnen in· en 

uitlenen. De behoefte van het inlenende bedrijf, alsmede de functie· vereisten. zijn 

leidend. De Bedrijven stellen elkaars planningsafdeling op de hoogte van de behoefte 

en beschikbaarheid, zodat op grond daarvan zowel per dienst als voor een langere 
periode (detachering) jn- en uitleen kan worden georganiseerd. 

01 in- en uitleen plaatsvindt is afhankelijk van {potentiele) geschiktheid en opleiding. 

Medewerkers betrokken bij de collegiale in-en uitleen blijven in dienst van het uittenende 

Bedrijf en behouden de bij dat dienstverband behorende arbeidsvoorwaarden. In 

het kader van daadwerkelijke vacature invulling kunnen ingaleende medewerkers 

natuurlijk goede kandidaten zijn. 

De realisatie van deze maatregel, inclusief effecten voor Bedrijven die personeel ter 

beschikking stellen, wordt beoordeeld binnen het Betenschotmodel als bedoeld in 

artikel6. 

3c. Behoedzaam personeelsbeleid 

Bedrijven verplichten zich tot toepassing van een behoedzaam personeelsbeleid 

met als doel de beschikbare arbeidscapaciteit optimaal te benutten. Behoedzaam 

personeelsbeleid bestaat uit collegiale in-en uitleen. regiewerk, taakroulatie, vacature

en eigen (per individueel Bedrijf) selectiebeleid, in lijn met de afspraken die in deze 

overeenkomst zijn vastgelegd. 

Yoor het vacaturebelejc! geldt· 

• Vacatures worden eerst uitgezet bij de deelnemende bedrijven, zodat medewerkers 
die bij een van de andere Bedrijven !n dienst zijn en bü dat Bedrijf reeds per 

1 januari 2015 een dienstverband voor onbepaalde tijd hadden, bij voorrang 

kunnen solliciteren. 

3d. CER 

Voor operationele functies geldt dat gedurende de periode dat de 

werkgelegenheidsgarantie duurt minimaal 66% van de vacatures (als vacatures 

gelden alle operationele functies waarvoor een arbeidsplaats dient te warden 

ingevuld. ongeacht of dat plaatsvindt op basis van een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd, bepaalde tijd of door detachering) binnen het Bedrijf wordt 

ingevuld met medewerkers uit de doelgroep (dit zijn medewerkers die per 1 
januari 2015 een dienstverband voor onbepaalde tijd bij een van de Bedrijven 

hebben en op het moment van deze vacature nog in dienst zün). 

Huidige arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen tot maximaal de 
wettelijke toegestane termijn worden verlengd zonder als vacature te gelden. 

Indien een arbeidsovereenkomst tot stand komt gelden de arbeidsvoo/W&arden/ 

CAO van de nieuwe werkgever. Ancienniteitsjaren gaan niet over. De 
werkgelegenheidsgarantie als bedoeld in artikel 2 geldt vanaf datum 
indiensttreding niet meer voor de betreffende medewerkers. 

HbR heeft besloten tot het aanleggen van de Container Exchange Route voor 
onderlinge uitwisseling van containers tussen de terminals. Om de uitbreiding van 

werkgelegenheid ten gevolge van de ontwikkeling van de CER ten goede te laten 

komen aan de medewerkers uit de doelgroep is afgesproken dat op deze Container 

Exchange Route uitsluitend medewerkers van ECT, APMTR en Kramer, waarvoor een 

Haven CAO geicit, worden ingezet. 

HbR informeert Vakbonden alvorens besloten wordt tot gehele of gedeeltelijke 

automatisering van de CER, zulks met inachtneming van een zodanige termijn dat de 

Vakbonden hun opvattingen kenbaar kunnen maken. 
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3e. Scholing 

Kwaliteit van de art>e1d wordt bepaald door de manier waarop in bedr(jven inhoud 

wordt gegeven aan arbeuisinhoUd, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en 

arbeidsvoorwaarden. Automatiseringvan bed rijfsproeessen kan gevolgen hebben voor 

elk van deze aspecten. Interne flexibilisering en om-. her-. en bijscholing (vergroten van 

de wend· e~ weerbaameld} kunnen bijdragen aan het op i)eil houden of verbeteren 

van de kwaliteit van de arbeid en verbetering van de arbeidsmogelükheden. Om 

employability en de mogelijkheid om over te stappen naar ander we!X te vergroten, 

zullen de Bedrijven sctlotingsinspanningeo verrichten als voorzien In het Sectorplan 

Containersector Rotterdam dat ter veOOijging ~r-an subsidie is ingediend bij het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

3f. Onderzoek sjorverordening 

Zie bijlage. 

FINANCIERING MAATREGELEN 

4. Voor enkele van de hierboven genoemde maatregelen hebben Partijen een 

subSidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en We!Xgelegenheid. 

De overige niet subsidiabele kosten verbonden aan de in deze overeenkomst 

omschreven maatregelen, zullen door HbR en de Bedrijven gezamenlijk worden 

gedragen op grond van tussen hen overeen Ie komen verdeelsleutels. 

5. De operationele kosten samenhangende met het in de praktijk uitvoeren van de 

overeengekomen maatregelen vallen onder de financieringsafspraken; regie en 

inrichting van de uitvoering vindt plaats door HbR. 

MONITORING 

6. De Bedrijven zullen tijdens de tooptijd van deze overeenkomst tweemaal per jaar 

aan Berenschot realisatiecüfers over de afgelopen periode en bügestelde prognoses 

over de komende periode aanleveren, op de wijze waarop de aanlevering van de 

cijfers tot op heden steeds heeft plaatsgevonden. Berenschot zal op grond hiervan, 

en onder handhaving van de daartoe gesloten geheimhoudingsovereenkomsten, 

met gebruikmaking van het door Berenschot opgestelde rekenmodel, een 

voortgangsrapportage aanleveren met daarin geaggregeerde cijfers. 

OV(RLEG 

7. Halfjaarlijks overleggen Partijen met elkaar over de voortgang van de voorgenomen 

maatregelen. 

8. Media 2019 zal door Partijen spe<:iliek naar effecten van een eventueel vertraagde 

transitie warden gekeken en het met die transroe samenhangende verwachte verties 
van maxlmaal 800 banen. 

9. Op basis van het voorgaande zullen Paftijen overleg voeren omtrent de mate van 

boventalligheid en eventuele noodzakelijke bijstelling van maatregelen. Als voor 

de einddatum van deze overeenkomst tot (bijstelling van} maatregelen zou warden 

besloten, dan geldt daarvoor ook de financieringsafspraak als hiervoor onder 4 en 5 
omschfeven. 

SLOlBEPAllf\.GEN 

10. De in deze overeenkomst opgenomen bepalingen doen geen afbreuk aan de 

rechten en verplichtingen die voor de Partijen voortvloeien uit de voor hen geldende 
(onderneming:>) CAO's. 
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11. De bepalingen in deze overeenkomst binden uitsluitend de Partijen bij deze 
overeenkomst. 

12. Partijen kunnen geen rechten meer ontlenen aan de in deze overeenkomst opgenomen 
werkgelegenheidsgarantie en de voorziene maatregelen indien gedurende twee 
opeenvolgende jaren het in Rotterdam overgeslagen totale containervolume In TEU 

een daling vertoont van minimaal5% ten opzichte van het volume in 2014. waardoor 
werkgelegenheidseffecten worden veroorzaakt die buiten de reikwijdte van deze 
overeenkomst vanen. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet. zullen 
Partijen overleg voeren omtrent de ontstane situatie. 

13. HbR informeert Vakbonden omtrent haar lange termijn investeringsplannen in het 
deepsea segment van de containermarkt, met inachtneming van een zodanige termijn 
dat de Vakbonden hun opvattingen kenbaar kunnen maken. 

14. Partijen stemmen ermee in dat deze overeenkomst wordtgesloten onder opschortende 
voorwaarde van het verkrijgen van een positief oordeel van de ACM over de Inhoud 
van deze overeenkomst en de daarin voorziene maatregelen. Indien een oordeel van 
de ACM tot bijstelling van bepaalde afspraken zal moeten leiden, verplichten Partijen 
zich daaraan mee te werken, waarbij ernaar gestreefd zal warden zo dicht mogelijk bij 
de oorspronkelijke afspraak te blijven als mededingingsrechtelijk toegestaan. Tevens 
geldt als opschortende voorwaarde voor de financiering dat Is vastgesteld dat die 
verenigbaar is met het EU staatssteunrecht 

RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER 

15. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die 
samenhangen met deze overeenkomst kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de 
Rechtbank Rotterdam. 

Onderdeel 11 
A. APMTR garandeert de werkgelegenheid en bijbehorend inkomen tot 01juli 2020 voor 

de werknemers, die op 06 januari 2016 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
tijd metAPMTR hebben. Deze garantie geldt niet voor een ontslag op grond van andere 
redenen dan om bedrijfseconomische of organisatorische redenen. 

In geval er sprake is van boventalligheid vanaf 01 juli 2020 tot 01 juli 2021 zal aan 
genoemde groep werknemers een aanbod voor beëindiging van het dienstverband 
op initiatief van werkgever worden gedaan, dan wel zal een ontslagprocedure worden 
gevoerd en het dienstverband worden opgezegd, waartfoor het dienstverband zal 
eindigen hetzij via een vaststellingsovereenkomst dan wel na een ontslagprocedure. 
Als schadeloosstelling geldt in deze situatie de 'kantonrechtersformule 2008 met een 
correctiefactor 2'. 

B. Indien de werknemer op 06 januari 2016 een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
heeft en deze overeenkomst nietwordt verlengd of omgezet in een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd, biedt APMTR een eenmalige vergoeding naar rato van € 4.500 
bruto per gewerkt jaar. dus maximaal € 9.000 bruto indien de arbeidsovereenkomst 
na 2 jaar niet wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 

Bijlagen 83 
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Aanvulling op de CAO APM Terminals Rotterdam B.V. (1 januari 2018 tot en met 31 
december 2022) 

In aanvulling op de CAO APM Terminals Rotterdam B.V. (1 januari 2018 tot en met 31 
december 2022) komen CAO Partijen APM Terminals Rotterdam B.V., FNV Havens en CNV 
Vakmensen het navolgende overeen: 

Aan bijlage 8 onderdeel 3 van de CAO: "Overleg overgang personeel APMTR naar APMT 
MVII" wordt de volgende tekst toegevoegd onder een apart kopje "Overleg overgang 
personeel van APMTR naar APMT MVII": 

Overleg overgang personeel APMTR naar APMT MVII 

Conform deze bijlage hebben partijen in het vierpartijen overleg gezamenlijk afspraken 
gemaakt over hoe en in welke volgorde werknemers van APMTR in aanmerking komen voor 
het vervullen van toekomstige vacatures bij APMT MVII, die daar niet door interne 
doorstroming vervuld kunnen worden. Deze afspraken zijn vastgelegd in een aparte CAO 
"Afspraken betreffende overgang van werknemers APM Terminals Rotterdam B.V. naar APM 
Terminals MaasvlakteIl B.V.". 

Partijen zullen de stand van zaken en uitwerking van de gemaakte afspraken in deze CAO 
regelmatig evalueren. Hierbij zullen alle omstandigheden, waaronder de voortgang van de 
realisatie van fase B van APMT MVII tijdens de looptijd van genoemde CAO, in ogenschouw 
worden genomen. 

Aldus overeengekomen op ...................... . 

R. Sponselee 
Managing Directer 
APM Terminals Rotterdam B.V. 

Classification: lnternal 
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J. van der Lecq 
FNV Havens 
Bestuurder 

T. Orie 
CNV Vakmensen 
Bestuurder 


