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CNV stemt in met sociaal plan Boskalis 

Papendrecht, 28 oktober 2016 

 

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) maakt bekend dat CNV 

Vakmensen heeft ingestemd met het sociaal plan met betrekking tot de eerder 

aangekondigde vlootrationalisatie. Medio september had de Nederlandse 

ondernemingsraad van Boskalis reeds ingestemd met de vlootrationalisatie en 

het bijbehorende sociaal plan.  

 

Boskalis zal nu in november overgaan tot de uitvoering van het plan waarbij 

de timing van de reductie van arbeidsplaatsen mede afhangt van factoren 

zoals de nog lopende inzet van schepen en nationale wetgeving. Waar 

mogelijk zal het verlies van arbeidsplaatsen worden opgevangen middels 

natuurlijk verloop en herplaatsing. Desalniettemin kunnen gedwongen 

ontslagen helaas niet worden uitgesloten. 
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Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale 

dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme 

diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen 

voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s met 

onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water 

en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het 

een breed spectrum aan maritieme diensten voor de olie- en gassector en offshore 

windindustrie en voert het scheepsbergingen uit (SMIT Salvage). Daarnaast heeft Boskalis 

meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (KOTUG SMIT 

Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige 

vloot van 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen, verspreid over zes 

continenten. Boskalis heeft ruim 8.200 medewerkers in dienst, exclusief zijn deel in 

partnerships. 

 

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com. 
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