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Odfjell, resultaten en herstel cao-afspraken
Op 28 februari 2017 heeft er, conform de afspraak daartoe in de bestaande
cao 2015 – 2018, tussentijds overleg plaatsgevonden tussen vakorganisaties en de
directie van Odfjell Terminals (Rotterdam) B.V. (OTR).
Dit overleg ging over de evaluatie met betrekking tot de financiële situatie en het
afhankelijk van de bedrijfseconomische situatie, mogelijk herstellen van de
aangepaste cao-afspraken.
Zoals iedereen wel weet gaat het nog niet top met Odfjell, maar de werkdruk is hoog
en er wordt hard gewerkt.
Spoedig worden er weer nieuwe operators aangenomen om de werkdruk te verlagen
en de operatie beter te kunnen laten verlopen. In december 2016 konden wij een
extra 1250 euro eenmalig afspreken, maar dat was voor ons nog niet het einde van
de discussie.
Onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders van OTR hebben wij in
het overleg het volgende herstel cao-resultaat bereikt:
-

-

Met ingang van 1 juli 2017 zullen de salarissen conform de bestaande
indexeringssystematiek worden aangepast. De APC wordt hersteld.
Met ingang van 1 januari 2017 wordt de 13e maand aangepast naar 6,33%;
met ingang van 1 april 2018 wordt de 13e maand op 8,33% gesteld. Hiermee
zitten we dan weer op het oude niveau van een volledige 13 e maand.
Met ingang van 1 april 2018 wordt de procentuele verhogingsstap op grond
van het beoordelingsresultaat (artikel 7.5 sub 2) op 75% van de in de cao
opgenomen percentages gesteld en toegekend. Dan zitten we op 2,25% in de
plaats van 1,5%.

Wij hopen op korte termijn, eind volgende week, van Odfjell te horen dat de
aandeelhouder ook akkoord is.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die aan de kaderleden stellen of e-mailen naar
de onderstaande bestuurders.
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