Uitgangspunten voor het 4 partijen overleg tussen FNV Havens en CNV Vakmensen, APM
Terminals Rotterdam BV (APMTR), APM Terminals MVII BV (APMT MVII).
1. Algemeen.
APMTR en APMT MVII vinden het van belang dat regelmatig overleg plaatsvindt met
sociale partners over zaken, die hun organisatie en de medewerkers betreffen. Het is
de intentie van partijen om in de komende periode in het 4 partijen overleg van
gedachten te wisselen over de middellange en lange termijn ontwikkelingen van beide
terminals. Daarbij gaat het over concessies, over investeringen, over
volumeverwachtingen per terminal en hoe deze ontwikkelingen van invloed zijn op de
twee organisaties en de medewerkers.
2. Werkgroepen scenario’s
In dit overleg zullen APMTR en APMT MVII de vakorganisaties ook informeren over de
bevindingen van de werkgroepen scenario’s van APMTR en APMT MVII, waarin de
mogelijke scenario’s voor de toekomst van de terminals worden onderzocht. Deze
bevindingen zullen met de vakorganisaties worden besproken.
3. Overgang van APMTR medewerkers naar APMT MVII.
Conform het gestelde in het CAO resultaat voor de CAO 1-1-2018 tot en met 31
december 2022, zowel van APMTR als van APMT MVII, hebben partijen de intentie om
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 dat het afspiegelingsbeginsel leidend is. Tevens is het
uitgangspunt dat werknemers van APMTR een gelijkwaardig
arbeidsvoorwaardenpakket bij APMT MVII als nieuwe werkgever zullen krijgen.
Indien niet op deze wijze in de vervulling van vacatures kan worden voorzien gelden
voor de vacaturevervulling de voorwaarden van het Werkzekerheidsakkoord
Containersector Rotterdam van oktober 2016.
4. Eventueel dreigende boventalligheid
Partijen zullen alle denkbare maatregelen bespreken, die genomen kunnen worden
om eventueel dreigende boventalligheid bij de terminals in de toekomst te
voorkomen.
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