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Deze krant is voor alle havenwerkers, werkzaam in de contai-

nersector in Rotterdam. Maar ook havenwerkers in de verhu-

rende en sjorbedrijven, waarmee FNV Havens een cao heeft 

afgesloten, nodigen wij uit om de krant te lezen. Je ontvangt 

de krant nu, omdat we in september in overleg gaan met 

werkgevers en het Havenbedrijf Rotterdam. Dan bespreken 

we de komende werkgelegenheidsproblemen in de contai-

nersector. De werkgelegenheid staat namelijk onder grote 

druk. FNV Havens informeert je over oplossingen en de ver-

dere maatregelen die we hiervoor willen treffen. 

Power to the Dockers!
Havenwerkers zien het risico van het verlies van banen  

onder ogen en steunen de strijd voor sociale en toekomst-

bestendige oplossingen. Die strijd is nog niet gewonnen.  

FNV Havens blijft rekenen op steun van alle havenwerkers, 

wanneer de gesprekken in september te  

weinig resultaat opleveren. 

Augustus 2015 Begin september 
start het overleg waarin naar 
oplossingen gezocht moet worden 
voor de krimpende werkgelegenheid 
in de havens die, naar verwachting, 
vanaf 2017 zichtbaar wordt. “FNV 
havens heeft, na jarenlang uitleg en 
aandringen, met het havenbedrijf 
rotterdam en werkgevers in de 
containersector de problemen in  
kaart gebracht. Nu moeten we dus 
samen op zoek naar oplossingen.  
we zijn blij dat we – eindelijk – om de 
tafel gaan”, zegt Joost van der Lecq.

“De twee nieuwe containerterminals in de Rotterdamse  

haven zullen de komende jaren naar hun maximale capaciteit 

toegroeien. Doordat een aantal grote rederijen belangen 

heeft in de nieuwe terminals, kan aangenomen worden dat 

ladingpakketten tussen de containerterminals gaan verschui-
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ven”, zegt Joost van der Lecq bestuurder bij FNV Havens. 

“Een verschuiving van de bestaande naar de nieuwe termi-

nals en van de ene bestaande terminal naar de andere. Die 

verschuiving van ladingpakketten heeft ook gevolgen voor 

de werkgelegenheid. Want op de nieuwe, verder geautomati-

seerde, terminals worden minder mensen ingezet om dezelf-

de aantallen containers te behandelen. Met als gevolg dat 

niet alle havenwerkers mee kunnen naar Maasvlakte 2. Daar 

moet snel een oplossing voor komen”, aldus Van der Lecq. 

VerLies VaN BaNeN
Het Havenbedrijf, werkgevers en bonden hebben begin dit 

jaar vastgesteld dat het banenverlies vanaf 2017 optreedt 

en dat het uiteindelijk in 2019 om een verlies van 200 tot 

800 banen gaat. “Hoeveel banen er precies zullen verdwij-

nen, hangt in belangrijke mate af van (wereld)economische 

ontwikkelingen, die niet op die termijn te voorspellen zijn”, 

zegt Van der Lecq. “Better safe, then sorry”, daarom is er  

met het Havenbedrijf en de werkgevers afgesproken dat  

we zowel voor het meest gunstige, als voor het meest  

sombere scenario maatregelen moeten hebben. Vanaf  

september worden deze maatregelen, voor het behoud  
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Augustus 2015 De sociale partners hebben 
tot 15 september a.s. om een sectorplan in te 
dienen bij het Ministerie van sociale Zaken en 
werkgelegenheid. eerder wilden werkgevers 
en het havenbedrijf niet met de bonden aan 
de slag. Nu lijkt het erop dat het er toch snel 
moet komen.

sectorPLaN
Een sectorplan bestaat uit maatregelen en projecten, zoals 

“van-werk-naar-werk” of om- en bijscholing, die bedoeld zijn 

om werkloosheid te voorkomen of terug te dringen. Het Mi-

nisterie is bereid de helft van de kosten van de uitvoering bij 

SUbSiDiE MiNiSTER ASScHER

COluMN 
PROUD TO bE A DOcKER!

Ik weet wel waarom je lid moet zijn van FNV Havens. 

Dat lijkt mij vrij duidelijk! Zoals laatst met die verdwe-

nen Pensioenen i.v.m. beklemd vermogen en overna-

me van Optas door Aegon! Onze Pensioen BIJTERS 

Niek Stam en Bas van der Meulen van FNV Havens en 

nog een zooitje juristen hebben het geflikt! Zelfs 

onze Internationale broeders van Vakbonden waren 

solidair met ons.

 

Wat dacht je van Port Package 1,2 over Havenwerk 

voor Havenwerkers, Internationale afspraken, zodat 

geen enkel land er onderuit kan! Weet je nog in Brus-

sel of de Maastunnel? Gezamenlijk zij aan zij met onze 

Internationale Dockers. Tering, wat was dat machtig 

mooi. Samen waren wij sterk! 

Bedenk eens hoe ‘onze’ FNV Havens van alles pro-

beert te regelen voor wanneer Maasvlakte 2 helemaal 

open is. Zij trekken werkelijk alles uit de kast om geen 

enkele werknemer (Docker) gedwongen de poort uit 

te laten gaan! Zelfs in tijd van crisis dat zelfs mensen 

met een jaarcontract een kans te hebben om te blij-

ven of later terug te komen als het beter gaat! Senior 

Fit regeling enzovoorts…teveel om te noemen. Hoe-

zo…FNV Havens regelt niks?!

 

UiteraarD ook Nog oNZe ceNtJes: De cao
Ze zijn altijd strijdvaardig in de cao-onderhandelin-

gen, onze verworven rechten zoals de APC, zodat wij 

nooit achteruit gaan en in een normale economie er 

altijd wel een paar procentjes bij krijgen.

Met 1001 afspraken over veiligheid en gekwalificeerd 

personeel. Dus: ik weet waarom ik lid ben van FNV 

Havens. Zou jij ook moeten doen als je nog geen lid 

bent. Want wij zijn met zijn allen FNV Havens. Samen 

staan we sterk. Zelfs Internationaal! Zo niet, dan ver-

dien je wel een klein tikkie op je neus, wij Dockers 

houden niet zo van meelifters....Dus word ook lid en 

geef je op (zie aanmeldformulier pagina 8).

 

groet Uwe Dockertje  
John arkenbout  

te leggen, als de andere helft betaald wordt door de sector. 

Een subsidieaanvraag kan alleen worden gehonoreerd als 

beide sociale partners ondertekenen.  

In 2013 en 2014 zijn al twee mogelijkheden geweest om een 

sectorplan in te dienen. Daarvan is gebruik gemaakt door 

twee andere sectoren binnen het Haven Industrieel Complex: 

de Maintenance en de Procesindustrie. De werkgevers in de 

containersector waren er toen niet klaar voor om met FNV 

Havens een sectorplan te schrijven en een subsidieaanvraag 

te doen. Nu hebben werkgevers en het Havenbedrijf Rotter-

dam er wel oren naar om tot zaken te komen en moet het wat 

hen betreft allemaal snel rond zijn.

toegeJUicht
Wij hebben de mogelijkheid om een sectorplan in te dienen 

altijd toegejuicht. Maar het is in onze ogen alleen ondersteu-

nend aan de maatregelen die we in de containersector willen 

afspreken. Met andere woorden: eerst moet duidelijk zijn 

welke maatregelen genomen gaan worden. Dan kan pas wor-

den vastgesteld welke elementen kunnen worden aangeduid 

als “van-werk-naar werk” of om- en/of bijscholing, zodat die 

deel kunnen uitmaken van een sectorplan. Ten slotte zal ook 

een reële inschatting moeten worden gemaakt van de om-

aFsPrakeN
In juni 2015 hebben vakbonden, werkgevers en het Haven-

bedrijf afgesproken dat een aantal oplossingsrichtingen ver-

der onderzocht en uitgewerkt worden. Zie hiervoor onder-

staande tabel. 

PLaNNiNg
Er is ook afgesproken dat alle oplossingsrichtingen op  

1 november 2015 moeten zijn uitgewerkt. Dat betekent dat 

er ook een inschatting moet liggen van de kosten die hieraan 

vang en reikwijdte van de maatregelen, zodat de kosten kun-

nen worden begroot. Het is dus niet andersom: dat “van-

werk-naar-werk” en omscholing de norm worden, omdat voor 

dergelijke maatregelen nu eenmaal subsidie kan worden ver-

kregen bij het ministerie. 

werkZekerheiD VooroP
“Van-werk-naar-werk” klinkt als “je wordt begeleid naar een 

nieuwe baan”. Wij hebben er nooit doekjes om gewonden dat 

wij willen dat havenwerkers als havenwerker aan de slag 

kunnen blijven. We zijn tegen elk plan dat erop gericht is om 

havenwerkers de haven uit te werken. 

De om- of bijscholing die nodig is om collegiale in- en uitleen 

(beter) mogelijk te maken of om het A-B-C systeem (zie pag. 

6) voor het bieden van werkzekerheid nog beter te laten  

werken, kan prima deel uitmaken van een sectorplan.  

Dat geldt ook voor omscholing of bijscholing die nodig is 

wanneer, door het verbeteren van de senioren fit regeling, 

vacatures ontstaan in een bepaalde functie, waarvoor ande-

re havenwerkers geschikt gemaakt kunnen worden. Maar we 

moeten eerst bespreken hoe we havenwerkers werkzeker-

heid kunnen bieden, daarna komt pas aan de orde welke on-

derdelen daarvan passen in een sectorplan.   

oPLossiNgsrichtiNgeN* toeLichtiNg VaN FNV haVeNs 

1 Behoedzaam personeelsbeleid en optimaal gebruik maken van 
beschikbare arbeidscapaciteit en aanname van personeel; 

Behoedzaam personeelsbeleid is altijd nuttig. Het is niet de tijd om 
onbeperkt nieuwe havenwerkers aan te nemen met de belofte dat ze in 
de haven kunnen blijven. 
Voor het optimaal gebruiken van arbeidscapaciteit is collegiale in- en 
uitleen een prima middel, maar nog beter is het om het A-B-C systeem  
te hanteren.

2 Collegiale in- en uitleen; Staat al in enkele cao’s en er wordt mee geëxperimenteerd. 

3 Het voorkomen dat tijdelijke contracten en stageplaatsen 
verdringend werken voor werknemers in dienst van de 
bedrijven in de containersector die op peildatum 1-1-2015 een 
dienstverband voor onbepaalde tijd hebben;

Dit kan voorkomen worden met het A-B-C systeem.

4 CLM – MTS/CER; CLM betekent Container Logistiek Maasvlakte; beide oplossingsrichtin-
gen betreffen de Container Exchange Route, waarop veel havenwerkers 
kunnen werken. FNV Havens ziet daar zeker mogelijkheden. Maar ook 
haken en ogen. 

5 CLM (aansturing) – binnen de bedrijven / interne organisatie;

6 Verhoogde dienstjarenpremie gecombineerd met verbeterde 
Senioren FIT-regeling indien uiterlijk op 65-jarige leeftijd wordt 
gestopt;

Het uitbreiden van de Senioren Fit Regelingen kan beslist helpen om 
oudere havenwerkers op een sociale manier plaats te laten maken, zodat 
werkzekerheid kan worden geboden aan jongere havenwerkers. 
Het mag echter geen instrument zijn om een tijdelijk overschot aan 
werknemers “weg te werken”, zonder dat aan havenwerkers – via het A-
B-C systeem – werkzekerheid voor de toekomst wordt geboden. 

7 Kwaliteit van de arbeid waarborgen door: Interne flexibilisering, 
om- her-en bijscholing. Mobiliteit en wend- en weerbaarheid 
vergroten door bijvoorbeeld EVC-trajecten in te zetten in de 
containersector.

Ere wie ere toekomt: dit punt is zo opgenomen op aandringen van CNV 
Vakmensen. Onze visie is dat scholing in allerlei vormen een onmisbaar 
onderdeel zal zijn van alle oplossingen. 

8 Onderzoek naar uitbreiding van de sjorverordening (110 meter). Wanneer Rotterdam dezelfde norm hanteert als Hamburg en Antwerpen 
voor het verplicht door sjorbedrijven zeevast maken en losmaken van 
containers (schepen vanaf 110 meter in plaats van vanaf 170 meter) 
creëert dat veel extra banen. 
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verbonden zijn en van de termijn waarop de maatregelen 

zouden kunnen worden ingevoerd én werken. Na 1 november  

moeten in het Sociaal Overleg voor de Containersector, waar 

Havenbedrijf, werkgevers en vakbonden aan deelnemen, 

knopen worden doorgehakt over welke maatregelen hoe en 

wanneer worden ingevoerd en wie de kosten van de maatre-

gelen voor zijn rekening neemt. Er is dus nog veel te bespre-

ken. FNV Havens wil de kansen die er liggen grijpen.   

* Alle oplossingsrichtingen komen in deze krant aan de orde.
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Op de Dag van de Haven in 2012, vroegen zo’n 250 leden  

van FNV Havens bij Het Nieuwe Luxor, Kop van Zuid, aan-

dacht voor het werkgelegenheidsprobleem voor werknemers 

van Rotterdam Port Services (RPS). Ze richtten zich op de  

bezoekers van de Dag van de Haven en – in het bijzonder – 

het Havenbedrijf. Want het Havenbedrijf had een verant-

woordelijkheid om de werkgelegenheid in stand te houden, 

omdat het jaarlijks wel extra geld uittrok voor het verlenen 

van korting aan rederijen die hun schepen in Rotterdam lie-

ten laden en lossen. 

De zorg voor de werkgelegenheid kwam ook al aan de orde 

op de algemene ledenvergadering van FNV Havens. Er waren 

veel vragen: Wat zou er gebeuren als twee nieuwe geauto-

matiseerde terminals op de Tweede Maasvlakte hun kades 

zouden openen? Welke lading gingen ze afhandelen? Dat 

moest wel bestaande lading zijn van schepen die Rotterdam 

al aandeden, maar die nu op andere terminals werden behan-

deld. Ook hiervoor vroegen de havenwerkers aandacht. De 

havenwerkgevers hadden allemaal al een brandbrief ontvan-

gen, waarin FNV Havens de zorgen van de werknemers ken-

baar maakte. 

2013: Lege stoeLeN
Hans Smits, de toenmalige directeur van het Havenbedrijf 

Rotterdam deed de toezegging om een overleg te initiëren 

tussen vakbonden in de haven en de werkgevers. Hij hield 

zich aan zijn woord. En in februari werd FNV Havens uitgeno-

digd voor een eerste overleg over de werkgelegenheid in de 

haven. Maar er zaten geen vertegenwoordigers van werkge-

vers aan tafel. Wel – de toen nieuwe voorzitter van Deltalinqs 

- de heer Steven Lak, namens werkgevers. Zijn inbreng was 

opmerkelijk. Want het was, zo stelde hij, moeilijk om de ha-

venwerkgevers om de tafel te krijgen om met de bonden de 

werkgelegenheidsproblemen te bespreken. De drempel was 

te hoog en kon worden verlaagd door niet alleen te kijken 

naar de traditionele op- en overslagsector (waar FNV Havens 

zijn leden heeft). Als de onderhoudssector (“Maintenance”, 

overwegend bedrijven uit de Metaal en Techniek) en de Pro-

cesindustrie (de chemiegiganten rondom de haven) ook be-

trokken zouden worden, dan zou er meer mogelijk zijn. FNV 

Havens stemde daarmee in. Als dat nodig was om het “secto-

raal overleg-schip” vlot te trekken, dan moest dat maar; het 

EEN TERUGbLiK
belangrijkste was dat er over de problemen gepraat kon wor-

den. Bij de volgende bijeenkomsten zaten daarom ook de 

FNV-collega’s uit andere sectoren aan de overlegtafel. Aan 

werkgeverszijde bleven de stoelen leeg; Deltalinqs claimde 

namens alle werkgevers te kunnen spreken.

sectorPLaNNeN
In de loop van 2013 hebben het Havenbedrijf, de werkne-

mers en werkgevers in de Maintenance en de Procesindustrie 

stappen gezet om te komen tot zogenaamde sectorplannen. 

In sectorplannen beschrijven de sociale partners wat zij er 

aan willen doen om meer mensen in hun sector aan het werk 

te helpen of te houden. Veelal gaat het om scholing in allerlei 

varianten en om “van-werk-naar-werk-trajecten”. Wanneer 

werkgevers en werknemers aangeven dat zij de helft van het 

daarvoor benodigde geld op tafel leggen, draagt de overheid 

(Ministerie van Sociale Zaken) de andere helft bij.  

FNV Havens zag mogelijkheden om tot een sectorplan voor 

de containeroverslag te komen. In het overleg bij het Haven-

bedrijf, maar ook aan alle cao-tafels in de sector, is hierop  

gewezen. Hoewel Deltalinqs beweerde dat het een kwestie 

van tijd zou zijn en dat achter de schermen hard gewerkt 

werd aan het noodzakelijke draagvlak bij werkgevers, bleef 

elk concreet initiatief voor de sector uit. 

November 2013 organiseerden Deltalinqs, het Havenbedrijf 

en de vakbonden in het sociaal overleg een “aftrap-bijeen-

komst”. Alle werkgevers in de sector Maintenance en in de 

Procesindustrie waren uitgenodigd; de contouren van een 

sectorplan zou gepresenteerd worden en het zou de start  

betekenen van een verdere uitwerking van de plannen. Zij 

kwamen. De bijeenkomst was een succes. Ook de werkgevers 

in de overslagsector, waaronder natuurlijk die in de contai-

nersector, waren uitgenodigd om over hun werkgelegen-

heidsproblemen te praten en te starten met het sectorplan. 

Maar zij kwamen niet. De bonden hoorden van Deltalinqs dat 

er bij de werkgevers onvoldoende vertrouwen was om samen 

een sectorplan te schrijven. FNV Havens was diep teleurge-

steld. Terug bij af na bijna een jaar. Dit werd in februari 2014 

nog een keer keihard bevestigd bij de overhandiging van 

1-A4 met conclusies van een zogenaamd onderzoek, dat  

Deltalinqs door AWVN – dat nog nooit betrapt is op een initia-

tief om tot sectoraal overleg te komen – liet uitvoeren.  

De leden van FNV havens maken zich al enige tijd zorgen om hun 
werkgelegenheid. Ze hebben dit de afgelopen jaren dan ook al op 
verschillende manieren geuit. we zetten het voor je op een rij. 

Werkgevers wilden wel met bonden om de tafel om te praten 

over de werktijden, zodat het aantal files op de A15 kon wor-

den teruggebracht. Maar voor alle andere onderwerpen gold 

dat ze geen noodzaak zagen voor overleg.  

2014: rPs Niet seNioreN Fit 
In 2014 heeft FNV Havens samen met het Havenbedrijf, de 

gemeente Rotterdam en de directie van RPS geprobeerd om 

de senioren-fit regeling voor dit bedrijf zo in te richten, dat 

werknemers van RPS hun contract zouden kunnen uitbreiden 

als oudere werknemers met een fatsoenlijke Senioren Haven 

Fit Regeling richting hun AOW en pensioen konden worden 

geholpen. FNV Havens heeft tal van berekeningen aangele-

verd, alle bevestigd en gecontroleerd door de directie van 

RPS. Maar na eindeloos dralen en vertragen van het overleg 

door Havenbedrijf en gemeente, waarbij discussies in de ene 

bijeenkomst bijna volledig werden herhaald in de volgende 

bijeenkomst, weigerden het Havenbedrijf en de gemeente 

om de portemonnee te trekken voor de financiering van zo’n 

oplossing. Wat had moeten gelden als een “pilot”, een proef 

die moest aantonen dat er met FNV Havens wel degelijk te 

praten valt over oplossingen voor werkgelegenheidsproble-

men, werd een fiasco en een zoveelste teleurstelling in het 

traject. 

FNV haVeNs UitgeDaagD
FNV Havens werd door het Havenbedrijf uitgedaagd om de 

voorspellingen dat de werkgelegenheid in de containersector 

zou afnemen, verder te onderbouwen. Om hoeveel banen zou 

het gaan? En wist FNV Havens dat wel zeker? Die uitdaging 

gingen we niet uit de weg. Met hulp van kaderleden in alle 

containerbedrijven is de meest relevante informatie met be-

trekking tot de situatie van 2014 in een rekenmodel onder-

gebracht. Welke rederijen zijn waar klant, en hoeveel contai-

ners komen ze halen en brengen? Hoeveel mensen zijn er op 

de diverse terminals werkzaam? Hoeveel mensen worden  

ingehuurd? Vervolgens heeft FNV Havens een voorspelling 

met betrekking tot het verlies van banen gedaan voor het 

jaar 2017, als een aantal rederijen klant zou worden bij ande-

re terminals. Die voorspellingen konden nog worden genuan-

ceerd; bij een groter aanbod van lading (door economische 

groei) zou het aantal banen minder afnemen. Al met al kon 

het verlies aan banen bij minder positieve economische ont-

wikkelingen oplopen tot zeker 800. De cijfers maakten enige 

indruk bij de werkgevers en het Havenbedrijf. Ze werden in 

elk geval niet met andere cijfers bestreden. Kennelijk zat 

FNV Havens er niet ver naast. 

rwg
Havenwerkers in de containersector waren het ondertussen 

zat. Zij werden over alle valse hoop en teleurstellingen bijge-

praat door de bestuurders van FNV Havens en zagen boven-

dien hoe RWG in alle toonaarden weigerde om te praten over 

een cao. 

FNV Havens besloot via ITF ook internationaal steun te 

zoeken voor twee campagnes, om: 

1. Serieuze oplossingen overeen te komen voor het verlies 

aan banen in de containersector en waardoor gedwongen 

ontslagen niet aan de orde zouden zijn. 

2. Tot een cao te komen voor RWG, ondanks de afwijzende 

houding die RWG toen aannam. 

Deze aanpak zorgde op 17 december 2014 voor een luidruch-

tige manifestatie van havenwerkers bij het Nieuwe Luxor in 

Rotterdam, waar het Havenbedrijf altijd de jaarcijfers van de 

Rotterdamse haven presenteert. Een maand later vond het 

eerste serieuze gesprek plaats van FNV Havens met werk-

gevers in de containersector. 
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Het eerste echt inhoudelijke gesprek vond plaats in februari 

2015 en de bonden hadden zich goed voorbereid. Zo konden 

we goed duidelijk maken dat de voorspellingen van de ont-

wikkeling van de werkgelegenheid in de containersector niet 

uit de lucht gegrepen waren. Het verschuiven van lading naar 

terminals waar minder mensen nodig zijn voor de afhandeling 

van evenveel containers, heeft inderdaad gevolgen voor de 

werkgelegenheid. De cijfermatige feiten die ten grondslag  

lagen aan de prognoses, klopten vrij goed en de aannames 

die nodig zijn om tot een voorspelling te komen, waren niet 

absurd.

coNcUrreNtie eN MeDeDiNgiNgswet
Werkgevers hadden geen enkel rekenmodel waarmee iets 

zinnigs over de toekomst kon worden gezegd. Later bleek dat 

dit alles te maken had met de gevoeligheid van de informatie 

die voor het opstellen van een rekenmodel moet worden  

gedeeld. Werkgevers in de overslagsector spreken liever  

niet in het openbaar over aantallen containers, over klanten, 

over productiviteit en al helemaal niet over mogelijk nieuwe 

dan wel afhakende klanten. Werkgevers hadden een goed  

excuus: dergelijke informatie mag volgens de Nederlandse  

mededingingswetgeving niet eens gedeeld worden. Hiervoor 

is door werkgevers het volgende bedacht: Het consultants-

bureau Berenschot is met alle containerterminals apart gaan 

praten. Met een geheimhoudingsplicht voor de exacte infor-

matie, kon Berenschot de werkgelegenheidsgevolgen bere-

kenen van de verschuivingen van ladingpakketten binnen  

EERSTE STAP: 
ERKENNiNG VAN HET PRObLEEM 

de Rotterdamse haven. 

Berenschot gaf in het volgende overleg aan dat zij niet an-

ders rekenden dan de FNV. De input met betrekking tot exac-

te aantallen containers en werknemers mocht misschien iets 

verschillen van de aantallen waarmee FNV rekende, maar de 

berekeningswijze was hetzelfde. 

Berenschot erkende ook dat de groei van het totale ladingvo-

lume (hoeveel containers komen er jaarlijks meer naar Rot-

terdam?) en de verdeling van het ladingvolume over de diver-

se bestaande en nieuwe terminals cruciale factoren zijn die 

de uitkomst van de berekeningen bepalen. Hoe meer contai-

ners er zijn, hoe meer mensen werk hebben. Hoe meer con-

tainers worden behandeld op terminals waar veel menskracht 

nodig is, hoe meer mensen werk hebben.

Op dit moment moet nog een slag geslagen worden naar de 

feitelijke productiviteit van de geautomatiseerde terminals 

op de Tweede Maasvlakte. Met hoeveel minder mensen kun-

nen zij dezelfde ladingpakketten afhandelen? En vanaf wan-

neer is die productiviteit bereikt? 

 

wie het weet, Mag het ZeggeN
Dagelijks is op de radio te horen: “Resultaten uit het verle-

den, bieden geen garantie voor de toekomst”. Desondanks 

pronkte het Havenbedrijf tijdens bijeenkomsten in februari, 

maart en april dit jaar met overslagcijfers van de maanden 

daarvoor, die maar liefst 6% hoger waren dan die van 2014. 

In die triomfantelijke vermelding klonk telkens de verwach-

ting door dat de groei van 6% die de laatste maanden geregi-

streerd was, ook wel het groeipercentage tot en met 2017 

zou zijn. 

FNV Havens had al berekend dat de gemiddelde groei van  

het containervolume in de laatste 10 jaar 3,8% bedroeg.  

Daar zaten jaren bij waarin 10% groei werd genoteerd, maar 

ook jaren waarin het totale volume daalde. In de discussie 

over het groeipercentage, waarmee gerekend zou moeten 

worden, werd door werkgevers onder andere ingebracht dat 

de koersverhouding tussen de dollar, de yen en de euro me-

debepalend is voor de hoeveelheid producten die mondiaal 

wordt verscheept. En wie weet hoe die koersen zich over 12, 

24 en 36 maanden tot elkaar verhouden? 

Kortom: het aantal containers dat in 2017 daadwerkelijk in 

Rotterdam zal worden overgeslagen, is moeilijk exact te 

voorspellen. Het kan meezitten en het kan tegenzitten. En 

over de verdeling van die containers over de diverse termi-

nals tegen die tijd is moeilijk iets zinnigs te zeggen.

Drie sceNario’s
Omdat de feitelijke ontwikkelingen van de containervolumes, 

de verdeling daarvan over de terminals en de productiviteit 

van de nieuwe terminals zo moeilijk, en zeker niet exact te 

voorspellen zijn, heeft FNV Havens voorgesteld om in het 

verdere overleg over oplossingen uit te gaan van drie scena-

rio’s voor 2019; tot 2017 zou nog geen verlies van banen  

optreden. In het gunstigste scenario zouden er in de contai-

nersector 200 tot 300 banen minder zijn dan 2014. In een 

minder gunstig scenario zouden er 450 tot 550 banen ver-

dwijnen. In het somberste scenario moet rekening gehouden 

worden met een verlies van 700 tot 800 banen. Werkgevers 

vonden dit een goed voorstel en er is vastgelegd dat er op-

lossingen moeten worden bedacht voor alle drie de scena-

rio’s. Dit is de opdracht waar we in september 2015 voor 

staan. 

 

WAT VALT ER TE bESPREKEN?
De drie scenario’s gaan over het verlies van banen in de containersector 

(die bestaat uit terminals én verhurende bedrijven) in 2019 ten opzichte 

van 2014. 

Natuurlijk vloeien er tussen nu en 2019 havenwerkers af door natuurlijk 

verloop. De vraag is of dat er net zoveel zijn als het aantal banen dat uitein-

delijk verdwijnt. Bovendien kunnen in dezelfde periode nieuwe havenwer-

kers worden aangenomen.  

Vraag is of de mensen die met pensioen gaan op de terminals werken en 

het werk deden dat als gevolg van de automatisering en de verschuiving 

van ladingpakketten gaat verdwijnen.

Daarmee wordt direct duidelijk dat er gesproken moet worden over oplos-

singen: wat moeten we doen om te voorkomen dat er havenwerkers wor-

den ontslagen als er meer banen dan havenwerkers verdwijnen? Hoe gaan 

we om met de mensen die in de periode tot 2019 zijn aangenomen? 

iS fNV HAVENS TE NEGATiEf?
Het mag duidelijk zijn dat wij willen dat er zo min mogelijk banen verloren 

gaan. En dat het aantal containers dat in Rotterdam wordt overgeslagen  

de komende jaren nog enorm zal stijgen.

Maar een gunstige ontwikkeling van het containervolume geeft nog geen 

zekerheid. De concurrentie in de range Hamburg – Le Havre is stevig. Ant-

werpen heeft een grote nieuwe containerterminal, de grootste van Europa. 

En de wereldwijde economische ontwikkelingen - cruciaal voor de trans-

portsector - zijn onzeker. Dat kunnen we niet negeren.

Werkgevers beaamden dat, door niet alleen uit te gaan van een scenario 

dat nu misschien het meest waarschijnlijk wordt geacht, maar dat uiteinde-

lijk net zo onzeker is als elk ander scenario. Met een “worst case” scenario 

voor de werkgelegenheidsontwikkelingen nemen we het zekere voor het 

onzekere. Maar nogmaals: “worst case” is geen droomscenario. Ook niet 

voor FNV Havens. 

in een gesprek tussen bonden en werkgevers, voorafgaand aan het Deltalinqs 
Nieuwjaarsdiner in januari 2015, werden eindelijk serieuze afspraken gemaakt 
voor overleg over het werkgelegenheidsprobleem van de containersector. De 
werkgevers wilden hun vingers niet branden aan het probleem dat hun nieuwe 
collega’s bij rwg veroorzaakten, door alle overleg met vakbonden uit de weg te 
gaan. De voorzitter van Deltalinqs mocht wel namens rwg melden dat zelfs 
rwg wilde meedenken over oplossingen voor het verlies aan banen als gevolg 
van automatisering. 
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eeN Lastig cao-traJect
“Na de massale betoging in december 2014, 

het systematisch boycotten van een lichter 

die bij RWG was geladen en een aantal acties 

van Rotterdam Dockers, waar FNV Havens 

overigens geen band mee heeft, zijn we  

begin 2015 uitgenodigd door RWG voor 

overleg”, zegt Niek Stam, onderhandelaar 

FNV Havens. “De internationaal toenemende 

druk op RWG zal hier aan hebben bijgedra-

gen. RWG wilde het doel van het overleg van 

tevoren niet vastleggen. Ze wilden eerst  

‘bezien of het noodzakelijk is een cao af te 

sluiten’. Wij vonden dat wel noodzakelijk en 

stelden dat we over ‘misschien een cao’ niet 

kwamen praten”, aldus Niek. Het eerste for-

mele overleg was eind februari 2015. Dat 

ontspoorde volledig. RWG liet zich vertegen-

woordigen door de AWVN, een adviesclub 

voor werkgevers. “De AWVN-woordvoerder 

gaf aan dat er alleen gepraat kon worden 

OOK RWG 
HEEfT NU EEN cAO

over een cao, waar per saldo geen werkne-

mers onder zouden komen te vallen. Want  

iedereen die er wel onder zou kunnen vallen, 

moest volgens RWG juist buiten de cao blij-

ven. Ook de Remote Operators, dus de kraan-

machinisten 3.0 die vanachter een bureau 

met een joystick en een paar beeldschermen 

hun werk doen”, zegt Stam.

hoe is De BoeL weer oP De  
raiLs gekoMeN? 
“Achterban en bestuurders waren natuurlijk 

verbolgen. We besloten doormiddel van een 

brochure de verschillen duidelijk te maken 

tussen wat RWG bood en wat in de haven-

cao’s is geregeld. Daardoor werd alles pijnlijk 

zichtbaar, zoals de ziekte en arbeidsonge-

schiktheidsregelingen, maar ook in de roos-

ters. Het belangrijkste verschil was mis-

schien wel dat een cao waar FNV Havens 

over meeonderhandelt, werknemers een  

reële kans geeft om van tijd tot tijd wat aan 

hun arbeidsvoorwaarden te verbeteren, ter-

wijl de regeling van RWG alleen door de 

werkgever kon worden aangepast. Werkne-

mers hadden zich maar te voegen. Een paar 

dagen voordat de brochure verspreid zou 

worden, was RWG toch bereid verder te pra-

ten in een minder openbare setting; RWG 

kon zich geen tweede zeperd veroorloven. 

Dan helpt het als niet iedereen weet waar en 

wanneer je in gesprek bent. De brochure is 

wel verspreid en maakte het verschil tussen 

wel of geen bond die voor je opkomt mooi 

duidelijk”, aldus Niek.

wareN De VerschiLLeN tUsseN 
rwg eN FNV haVeNs weL te 
oVerBrUggeN? 
“Dat was niet makkelijk, maar het is gelukt 

om RWG - op een aantal voor havenwerkers 

belangrijke punten - te overtuigen. In de cao 

is bijvoorbeeld geen gekkigheid opgenomen 

als wachtdagen bij ziekte en minder loon-

doorbetaling, wanneer je verzuimt vanwege 

blessures die je bij het sporten hebt opgelo-

pen. De lonen zijn in overeenstemming ge-

bracht met die in andere bedrijven. Wel heb-

ben we moeten accepteren dat alleen de 

remote operators onder de cao vallen, en bij-

voorbeeld planners en dispatchers niet. We 

vinden het jammer dat het maken van indivi-

duele salarisstappen, althans in deze cao, af-

hankelijk is van de beoordeling van presta-

ties. Daar geloven wij niet in en volgen dit 

Het idee is eenvoudig. Wanneer rederijen besluiten om la-

dingpakketten te laten afhandelen op een andere terminal,  

is er op de terminal waar het pakket vandaan komt capaciteit 

over. Op de terminal waar het pakket naartoe gaat is extra 

capaciteit nodig. Dan is het toch logisch om de havenwerkers 

die die capaciteit leveren, het ladingpakket te laten volgen? 

Zo blijft iedereen aan het werk! 

Het zou niet zo moeten zijn dat in het ene bedrijf extra ha-

venwerkers worden geworven, terwijl in het andere bedrijf 

het overleg start over een sociaal plan. Collegiale in- en uit-

leen is ook nuttig als oplossing voor een tijdelijk capaciteits-

probleem. Bijvoorbeeld wanneer in bedrijf A een aantal 

kraanmeesters met pensioen gaan, terwijl in bedrijf B sprake 

is van overcapaciteit in deze groep. Dan scheelt het als de 

kraanmeesters van bedrijf B in bedrijf A kunnen worden inge-

zet. Zo hoeven geen nieuwe kraanmeesters opgeleid te wor-

den of is er meer tijd is om juist nieuwe kraanmeesters op te 

leiden in bedrijf A. 

heLDere aFsPrakeN 
Het in- en uitlenen van havenwerkers is dus een manier om 

te zorgen dat havenwerkers aan het werk kunnen blijven en 

dat bedrijven voor een kortere of langere periode over extra 

capaciteit kunnen beschikken. De praktijk is natuurlijk iets 

weerbarstiger. Zo is er soms aanvullende scholing nodig, om-

dat de vereiste kwalificaties niet altijd gelijk zijn. En er zijn 

praktische zaken op te lossen, zoals: “wanneer maak je be-

kend dat je bij een dienst behoefte hebt aan extra havenwer-

kers of juist havenwerkers zou kunnen uitlenen?” 

APMTR en ECT hebben hier al op bescheiden schaal mee ge-

experimenteerd en een aantal havenwerkers is over en weer 

in- en uitgeleend. Die eerste ervaringen waren positief en 

leerzaam. De overtuiging is gegroeid dat het ‘collegiale in- en 

uitleen’ principe met goede afspraken goed te gebruiken is 

om tijdelijke pieken en dalen in de capaciteit op de terminals 

te matchen met pieken en dalen in het werkaanbod. Ook de 

havenwerkers hadden er onderling er geen moeite mee dat 

een collega van een andere terminal de ploeg komt verster-

ken. We kunnen het dus met recht ‘collegiale in- en uitleen’ 

noemen. 

Augustus 2015 Begin juni is er een cao-akkoord bereikt 
tussen de bonden en rwg. het betreft een nieuwe cao en 
daarom is deze door de sectorraad van FNV havens ge-
toetst aan de criteria voor een haven-cao. ook is bekeken 
of de inhoud niet onderdeed voor die van andere cao’s voor 
containerterminals. er is geconstateerd dat de cao niet 
100% weerspiegelt wat FNV havens eigenlijk het liefst  
zou willen – het blijft een resultaat van onderhandelingen, 
waarbij ook compromissen moeten worden gesloten – toch 
was het oordeel positief.

kritisch - samen met onze leden in het bedrijf 

- en stellen het opnieuw aan de kaak als blijkt 

dat we gelijk hebben. Gelukkig hebben we 

wel goede afspraken kunnen maken over in-

huur: RWG huurt voor operationeel werk al-

leen maar in bij verhurende bedrijven die een 

cao hebben met FNV Havens. En omdat RWG 

nagenoeg alle operationele werkzaamheden 

uitbesteedt, is dat een cruciale bepaling. 

Naast natuurlijk verworvenheden als Auto-

matische Prijscompensatie, die we ook de  

havenwerkers bij RWG niet willen onthouden, 

en een heldere afspraak over de initiële 

loonsverhoging tijdens de looptijd, dus tot  

en met 2018”, zegt Niek.

BeN Je aL Met aL teVreDeN?
“Ja! Er blijft altijd wat te wensen over, maar 

deze cao is marktconform. Het resultaat 

toont aan dat een sterke vakbond het ver-

schil maakt. We vertrouwen erop dat we hier 

meer havenwerkers bij RWG mee overtuigen. 

Daar gaan we de komende jaren sowieso hard 

aan werken“, concludeert Niek. 

WERKEN biJ DE bUREN
in verschillende cao’s heeft FNV 
havens afspraken gemaakt over 
‘collegiale in- en uitleen’ om 
gedwongen ontslag van werknemers 
te voorkomen. hoewel dit betekent 
dat havenwerkers bij de concurrent, 
dus ‘de buren’ worden ingezet, is dit 
idee omarmd door werkgevers. 
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Er zijn kortweg 3 categorieën havenwerkers 

te onderscheiden; met een vast contract en 

zonder vast contract; velen van hen hebben 

wel een jaarcontract, of inmiddels hun twee-

de of derde jaarcontract. FNV Havens wil dat 

deze groep ook perspectief heeft op een 

vast dienstverband met werkzekerheid. Er 

zijn ook havenwerkers die op onregelmatige 

basis werken, bijv. als stagiair, vakantie-

kracht of stackerdraaier in geval van drukte. 

Voor die groep kan perspectief gecreëerd 

worden, als ze verder willen in de haven. 

categorie a, B eN c
Wij stellen voor deze drie groepen te onder-

scheiden in een A-, B- en C-categorie. De A-

categorie bestaat uit havenwerkers die – wat 

ons betreft op peildatum 1 januari 2015 – 

een vast dienstverband hebben bij één van 

de containerterminals of bij de verhurende 

bedrijven (met een haven-cao). Werknemers 

met een tijdelijk dienstverband vallen in de 

B-categorie. 

Havenwerkers die – op peildatum 1 januari 

2015 – inmiddels meer dan drie tijdelijke 

dienstverbanden hebben gehad vallen wat 

ons betreft in de A-categorie. Alle andere 

werknemers met een tijdelijk contract, vallen 

in de B-categorie. De havenwerkers in de C-

categorie zijn: scholieren, stagiaires, vakan-

tiekrachten en zogeheten “dagjesmensen”. 

Wij vinden dat de A-categorie altijd aan het 

werk moet blijven. Zij hebben de ‘oudste 

rechten’ en dus het meeste recht op be-

scherming van hun werk en inkomen. Hun 

werkzekerheid is een belangrijk onderdeel 

in de discussie over de werkgelegenheid. 

WiE A ZEGT, MOET 
OOK b ZEGGEN 

Het kan nooit zo zijn dat de A-categorie de 

WW in gaat, terwijl elders in de sector haven-

werkers uit de B-categorie kunnen blijven 

werken of een vast dienstverband krijgen. 

DoorstroMiNg
Dit klinkt wellicht zuur voor havenwerkers in 

de B-categorie, die ook langdurig in de haven 

aan het werk willen blijven. FNV Havens wil 

ook voor hen perspectief creëren door af te 

spreken dat, wanneer er ruimte ontstaat in 

de A-categorie (bijv. door pensioen of een 

senioren-fitregeling), havenwerkers uit de  

B-categorie naar de A-categorie doorstro-

men. Met andere woorden: werknemers uit 

de B-categorie stromen op termijn “vanzelf” 

door naar categorie A, waarna ze evenveel 

zekerheid hebben als de havenwerkers in die 

categorie. Wanneer in categorie B ruimte 

ontstaat, kunnen havenwerkers uit de C-ca-

tegorie, doorstromen naar de B-categorie. 

Daarmee verbetert ook hun perspectief. 

regie
Het A-B-C model biedt dus werkzekerheid 

aan de A-categorie en perspectief aan de 

werknemers in categorie B en C. Om het sy-

steem te laten werken zoals bedoeld, vereist 

dit dat zowel havenwerkers als havenwerk-

gevers enigszins over de grenzen van hun  

eigen bedrijf heenkijken. Immers: wanneer 

ruimte ontstaat in categorie A, die door 

werknemers uit de B-categorie kan worden 

ingevuld, zou dat kunnen betekenen dat 

werknemers met een tijdelijk dienstverband 

van het ene naar het andere bedrijf moeten 

verplaatsen. Dat kan zelfs opgaan voor werk-

nemers in de categorie A; om hun werkzeker-

heid te kunnen garanderen, kan het noodza-

kelijk zijn dat ze tijdelijk of permanent bij een 

ander bedrijf worden ingezet. 

Dit systeem vraagt om regie op sectorni-

veau. De benodigde en beschikbare capaci-

teit in met name de categorieën A en B zal 

regelmatig moeten worden vastgesteld en 

elke havenwerker zal in een categorie moe-

ten worden ingedeeld (en na doorstroming in 

een andere categorie). Dat is niet ingewik-

keld, maar je moet het wel willen als je ook 

van de voordelen van het systeem wilt profi-

teren. Voor werkgevers zijn die voordelen er 

ook: ontslag voorkomen betekent hoge ont-

VAN PERSONEELSTEKORT 
NAAR bANENTEKORT

De containersector zit in een lastige fase.  
in deze krant hebben we het vooral over  
de afname van het aantal banen. Dat is het 
probleem van de nabije toekomst. in 2015  
zitten sommige containerterminals met de 
handen in het haar, omdat ze grote moeite 
hebben voldoende kraanploegen te 
bemannen. 

Eén van de belangrijkste oorzaken daarvan is dat de nieuwe 

terminals dit jaar geopend zijn of worden, maar nog geen pro-

ductiviteit leveren. Op de nieuwe terminals werken al hon-

derden havenwerkers, waarvan het overgrote deel afkomstig 

van de bestaande terminals is. Die bestaande terminals heb-

ben daardoor de beschikking over veel minder havenwerkers, 

terwijl ze nog wel dezelfde klanten hebben als in de jaren er-

voor. De schepen komen immers nog niet bij de nieuwe termi-

nals voor de kant. Wanneer de nieuwe terminals – vanaf 2016 

– wel volop gaan draaien en de productiviteit leveren waar-

voor ze zijn aangelegd, worden steeds meer schepen op de 

Tweede Maasvlakte afgehandeld en steeds minder schepen 

op de gevestigde terminals. Dan gaat het aantal banen ach-

teruit. Dat is de reden dat bij het vaststellen van de proble-

men en het beschrijven van drie scenario’s gesteld is dat er 

tot 2017 nog geen verlies aan banen te verwachten is. Daar-

na helaas wel. 

BehoeDZaaM PersoNeeLsBeLeiD 
Het verlies van het aantal banen in de diverse scenario’s is 

berekend t.o.v. de personeelsaantallen per eind 2014. Hoe 

meer havenwerkers na 2014 zijn ingestroomd in de sector, 

hoe groter het werkgelegenheidsprobleem wordt na 2016. 

Dit is onvermijdelijk, maar wij vinden dat de sector duidelijk 

moet zijn over het perspectief dat aan de instromende ha-

venwerkers geboden kan worden. Dat verstaan wij onder  

behoedzaam personeelsbeleid. 

Natuurlijk wil iedereen dat alle havenwerkers die nu in dienst 

zijn getreden – veelal met een tijdelijk contract – ook in de 

toekomst behouden kunnen blijven. Maar dan zal er voor hen 

wel plaats moeten zijn. Want wij vinden het onaanvaardbaar 

dat tijdelijke contracten worden omgezet in vaste contracten 

als havenwerkers met een vast contract, waarvan er velen al 

tientallen jaren in de haven werken, hun baan zouden kwijt-

raken. 

Om de schade zoveel mogelijk te beperken, moet goed 

gekeken worden naar de mogelijkheid om door collegiale  

in- en uitleen de nood te lenigen. Met het A-B-C systeem 

voor havenwerk kan bewerkstelligd worden dat aan 

havenwerkers met een vast contract de werkzekerheid 

geboden kan wordt die ze verdienen. 

De vakbond staat voor werkzekerheid en vindt dat alle ha-
venwerkers dit verdienen. of je nu op een terminal werkt, 
of bij één van de verhurende bedrijven. Die werkzekerheid 
moet ook in stand blijven als het aantal banen in de sector 
over enkele jaren afneemt. 

slagvergoedingen uitsparen en voorkomt ka-

pitaalvernietiging. Bovendien vergroot dit 

systeem de flexibiliteit waarmee havenwer-

kers kunnen worden ingezet. FNV Havens 

stelt voor dat die regie onder paritair bestuur 

– dus met vertegenwoordiging van werkge-

vers en van vakbonden – plaatsvindt. Vol-

gens ons is dit een toekomstbestendig sy-

steem dat, ook na de verschuivingen die in 

de komende jaren zullen plaatsvinden, zijn 

waarde behoudt. Daarom is de invoering van 

dit systeem voor FNV Havens een voorwaar-

de om tot een akkoord te komen over het op-

lossen van de werkgelegenheidsproblemen 

van de komende jaren. 

UitstrooM 
Door 

NatUUrLiJk 
VerLooP

a

B

c

Havenwerkers met 
een dienstverband 

voor onbepaalde tijd

Havenwerkers met 
een dienstverband 
voor bepaalde tijd

Havenwerkers met 
een kort of onreglmatig 

dienstverband

iNstrooM Uit 
categorie c

iNstrooM Uit 
categorie B
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WiE A ZEGT, MOET 
OOK b ZEGGEN 

rotterdam heeft grote ambities met de tweede Maasvlakte. het is de 
bedoeling dat de haven met zijn geautomatiseerde terminals, hoge kranen  
en uitstekende deepsea-voorzieningen, zijn positie als de containerhaven van 
Noordwest europa handhaaft. als zogeheten ‘hub’, een distributiecentrum van 
containers. hiervoor is een ‘interne baan’ ontwikkeld die volgens FNV havens 
in de toekomst 100 tot 200 banen op kan leveren.

MEER DAN 
HONDERD bANEN 
DOOR EEN bAAN

Er moet nog een flink aantal technische keuzes gemaakt wor-

den. Elk van de betrokken bedrijven heeft zijn eigen belang 

bij de technische inrichting en er moet nog een modus gevon-

den worden om die verschillende belangen met elkaar te ver-

enigen. En dan moet alles uiteindelijk ook nog worden aange-

legd. Het kan daarom nog wel enkele jaren duren voordat die 

baan er ligt. Het vervoer van containers van de ene naar de 

andere plek op de Maasvlakte is gewoon havenwerk. Wij ver-

wachten dat het uitwisselen van containers over de interne 

baan uiteindelijk werk kan opleveren voor 100 tot 200 ha-

venwerkers. 

Werkgevers en bonden hebben afgesproken dat in het kader 

van het werkgelegenheidsvraagstuk ook gekeken wordt naar 

de interne baan: hoeveel havenwerkers kunnen daarop aan 

de slag en vanaf wanneer? Dit kan een deel van de oplossing 

zijn. 

arBeiDsVoorwaarDeN, regie eN 
ZeggeNschaP
Een ander vraagstuk is onder welke regie en met welke ar-

beidsvoorwaarden dit havenwerk moet worden uitgevoerd. 

FNV Havens vindt dat het werk niet is voorbehouden aan de 

havenwerkers op de terminals, maar ook kan worden gedaan 

door havenwerkers van de verhurende bedrijven. Over de  

regie, dus het vaststellen van wie voor het werken op de in-

terne baan wordt ingezet, moeten goede afspraken worden  

gemaakt. Wij vinden het wenselijk dat iedereen die op die  

interne baan rijdt, onder dezelfde arbeidsvoorwaarden werkt. 

Ook daarover moeten afspraken gemaakt worden. 

Het “voorlopige” karakter van de toezegging met betrekking 

tot de interne baan is ons niet ontgaan. Het Havenbedrijf en 

de werkgevers geven aan dat ze serieus overwegen om het 

transport over de interne baan in de toekomst geautomati-

seerd te laten plaatsvinden. Het is FNV Havens een raadsel 

waarom. Wij zullen ons tot het uiterste inzetten om zeggen-

schap te hebben over de toekomst van de interne baan, zeker 

als op enig moment een beslissing over wel of niet automati-

seren moet worden genomen. 

FNV havens vindt dat het havenbedrijf  
rotterdam (hbr) het banenverlies moet  
compenseren, omdat het verantwoordelijk is 
voor het banenverlies en daarom ook voor de 
financiële gevolgen. al sinds 2009 geeft het 
havenbedrijf rederijen korting vanwege de 
economische crisis. Deze korting is nog 
steeds van kracht door o.a. de lobby van 
Deltalinqs. 

Wij zeggen al sinds 2009 dat de havenwerkers te lijden heb-

ben onder de economische crisis en dat er daarom sprake 

moet zijn van een financiële compensatie. Maar het Havenbe-

drijf gaf hier geen gehoor aan en bouwde sneller aan Maas-

vlakte 2, want dat levert uiteindelijk meer winst op voor het 

Havenbedrijf en haar aandeelhouders. Naast de korting die 

het HbR de rederijen geeft, compenseert het de aantasting 

van natuur en milieu vanwege de aanleg van Maasvlakte 2 

door het aanleggen van 600 hectare Natuur- en Recreatiege-

bied tussen Rhoon en Barendrecht, 100 hectare bij Berkel en 

Rodenrijs en 50 hectare bij Overschie en Zweth. Het compen-

seren van het banenverlies als gevolg van aanleg Maasvlakte 

2 hoort dus ook in dit rijtje thuis.

geeN ZorgeN
De vraag of het Havenbedrijf dit allemaal wel kan betalen 

rijst op. Maar daar hoeven wij ons gelukkig geen zorgen over 

te maken. Als men rederijen financieel compenseert en na-

tuur en recreatie een handje helpt, omdat die in de verdruk-

king komen door aanleg van Maasvlakte 2, dan zal er toch  

zeker ook geld zijn voor werknemers in de havensector die 

door het beleid van HbR in de verdrukking komen? In de afge-

lopen jaren is de nettowinst van HbR ieder jaar rond de 200 

miljoen euro geweest. En als minister Asscher ook nog een 

kleine bijdrage doet dan is dat voor HbR mooi meegenomen. 

De havenwerkers in de containersector hebben tijdens de 

laatste cao-onderhandelingen al genoeg geïnvesteerd in 

werkzekerheid door o.a. een 5 jarige cao af te sluiten met 

een geringe loonsverhoging en de afspraken voor een  

Senioren Haven Fit-regeling. 

OPROEP AAN 
HAVENbEDRiJf: 
cOMPENSEER 
bANENVERLiES!

Om die ‘hub’ te zijn, moet Rotterdam alle containers op het 

juiste moment op de juiste plaats hebben staan. Dat bete-

kent onder andere dat containers die bij terminal A worden 

bezorgd, maar bij terminal B worden opgehaald, zonder ge-

doe van A naar B moeten kunnen worden getransporteerd. 

Dat geldt ook voor de terminals C en D op de Eerste en Twee-

de Maasvlakte. Het Havenbedrijf Rotterdam en de container-

terminals op de Maasvlakte zijn zich daar bewust van.  

Daarom bedachten ze een zogeheten ‘Interne Baan’: een 

transportroute, waarover containers heen en weer kunnen 

worden gereden zonder dat ze de douane hoeven te passe-

ren. Het opzetten daarvan is van levensbelang voor de con-

tainersector in Rotterdam. 

werkgeLegeNheiD
In het eerste kwartaal van 2015 hebben het Havenbedrijf en 

de containerterminals in een gezamenlijke persverklaring be-

kendgemaakt dat het transport op deze zogeheten Container 

Exchange Route (CER) oftewel de ‘Interne Baan’ voorlopig zal 

plaatsvinden met wagens waarop havenwerkers van ECT, 

APMTR en Kramer aan het stuur zitten. Dat is – voorlopig – 

goed nieuws voor deze havenwerkers. 
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ScHAKEN OP TWEE bORDEN

FNV havens heeft het altijd over de 
‘sjorverordening’. het heet officieel  
‘de havenbeheersverordening’. Die 
verordening bevat de regels die de 
stad rotterdam heeft vastgesteld  
om van alles en nog wat in de haven 
glad en veilig te laten verlopen. 

Een deel van die regels gaat over het “zeevast zetten en los-

maken van containers aan boord van zeeschepen”. Dat deel 

noemen we gemakshalve de sjorverordening. Daar staat in: 

De bestaande regelingen in de verschillende cao’s 

kunnen verbeterd worden door het aantal dagen 

dat iemand korter gaat werken, vanaf een bepaal-

de leeftijd uit te breiden tot 50% van hun voltijds-

dienstverband. Ook kunnen wij de duur van de be-

staande regelingen uitbreiden naar bijvoorbeeld 5 

jaar. En de bestaande Dienstjarenpremie kan ver-

hoogd worden, waardoor oudere havenwerkers - 

die gebruik maken van de Senioren Haven Fit Re-

geling en daadwerkelijk stoppen op 65 jaar (of 

eerder) - een hogere netto Dienstjarenpremie krij-

gen. Er zijn dus meerdere mogelijkheden. 

Hoe meer geld er beschikbaar is, hoe beter de op-

EEN bELANGRiJKE OPLOSSiNG 
VOOR WERKZEKERHEiD! 

NiEUWE bANEN iN DE 
SJORSEcTOR: HET KAN

kader van de werkgelegenheid betekent het wijzigen van de 

verordening dat meer sjorders aan het werk kunnen. Verlaging 

van het aantal meters tot 110 zal dus veel nieuwe werkgele-

genheid creëren. Maar meer containers laten sjorren door pro-

fessionele sjorders is ook veiliger. Kleinere schepen zijn boven-

dien uiterst geschikt voor beginnende sjorders om ervaring op 

te doen. De gemeente Rotterdam kan de verordening – met 

goedkeuring van de gemeenteraad - zelf aanpassen. 

De iNterNatioNaLe caMPagNe etF eN itF
Tijdens de grote vergadering in Perth, Australië is - door de 

aangesloten vakbonden van zowel havenwerkers als zeeva-

renden - het startschot gegeven voor deze internationale 

aanpak. Vakbonden zijn van mening dat dit sjorwerk niet door 

zeevarenden gedaan moet worden, maar door erkende ha-

venwerkers. De bestaande havenvakbonden zien hun leden-

artikeL 11.4.1 VerBoD sJorreN 
Het is verboden om aan boord van een zeeschip con-

tainers te sjorren, tenzij wordt gehandeld: 

A  door de bemanning van het betreffende zeeschip, 

voor zover het een zeeschip betreft met een maxi-

male lengte van 170 meter, of; 

B  door een sjorder die in dienst is bij een sjorbedrijf 

dat in het bezit is van een vergunning.

aantal dalen vanwege automatisering en invoering van nieu-

we technologieën. Dus iedere baan in de havensector moet 

een havenwerkersbaan zijn (of worden) om zodoende vol-

doende leden te werven om een sterke vakbond te blijven. 

Bovendien is het sjorwerk op kleinere schepen van groot be-

lang om pieken en dalen in het sjorwerk op steeds grotere 

schepen op een sociale manier op te vangen. Helaas zijn de 

grote sjorbazen in Rotterdam er nog niet zo happig op het 

sjorwerk op kleinere schepen te gaan doen. Maar wie de hele 

taart wil eten, zal ook de kruimels moeten eten. 

het havenbedrijf heeft de heer Pechtold, directeur van een rotterdams 
tankopslagbedrijf, gevraagd om mensen te ronselen voor deelname aan een 
“Denktank arbeidsmarkt haven industrie complex rotterdam”. FNV havens 
verbaast zich hierover.

In verband met de ‘denktank’ heeft Pechtold in juni 2015 ook – tot onze verbazing - FNV voorzitter Ton 

Heerts benaderd. Het Havenbedrijf is al met ons in gesprek over het oplossen van de sociale gevolgen (de 

werkgelegenheid in de containersector) van hun eigen beleid. Dat overleg mag volgens ons geen vertra-

ging oplopen. Andere sectoren (Maintenance en Procesindustrie) hebben inmiddels al een sectorplan dat 

door het Ministerie van Sociale Zaken is gehonoreerd. Dat wil zeggen dat zij uitvoering moeten geven aan 

de plannen en projecten die ze in het sectorplan hadden aangekondigd. Daar is niks “denktankerigs” aan. 

VerZoek aFgeweZeN
Los van het feit dat Ton Heerts nog een aantal andere taken te vervullen heeft, denkt FNV Havens dat 

het verstandig is dat hij – op advies van FNV Havens – niet op het verzoek van het Havenbedrijf is inge-

gaan. Als het Havenbedrijf eens een boom wil opzetten over “de Arbeidsmarkt” in de Rotterdamse op- en 

overslagsector, dan zijn wij daarvoor de meest geschikte gesprekspartner aan werknemerskant. Onze 

collega’s van FNV Metaal en FNV Procesindustrie praten graag mee over hun deel van het Haven Indus-

trie Complex Rotterdam. Zij kennen hun sector het best. 

lossingen. Wat ons betreft is het Havenbedrijf 

Rotterdam aan zet om hier het geld voor op tafel 

te leggen. De oplossingen bieden alleen maar 

soelaas als er aan de onderkant geen nieuwe 

werknemers voor bepaalde tijd worden aangeno-

men, zonder dat gezamenlijk in de sector is vast-

gesteld dat er structureel te weinig werknemers 

zijn. Er is vanuit de werkgevers discipline nodig 

om dit, samen met FNV Havens, in goede banen 

te leiden. Dit is overigens niet vreemd in de inter-

nationale havenwereld. Dit gebeurt bijvoorbeeld 

ook in de havens van België en in Duitsland, om 

maar dicht bij huis te blijven. 

lossingen. Wat ons betreft is het Havenbedrijf 

Rotterdam aan zet om hier het geld voor op tafel 

te leggen. De oplossingen bieden alleen maar 

soelaas als er aan de onderkant geen nieuwe 

werknemers voor bepaalde tijd worden aangeno-

men, zonder dat gezamenlijk in de sector is vast-

gesteld dat er structureel te weinig werknemers 

zijn. Er is vanuit de werkgevers discipline nodig 

om dit, samen met FNV Havens, in goede banen 

te leiden. Dit is overigens niet vreemd in de inter-

nationale havenwereld. Dit gebeurt bijvoorbeeld 

ook in de havens van België en in Duitsland, om 

maar dicht bij huis te blijven. 

SENiOREN HAVEN fiT:

FNV havens heeft mandaat gekregen van de ledenvergadering om maatregelen te treffen 
indien banenverlies leidt tot verdringing van bestaande havenwerkers. wij accepteren geen 
gedwongen ontslag. een van de maatregelen die wij graag zien is; een verbetering van de 
bestaande senioren haven Fit regelingen, zoals deze in de verschillende cao’s zijn vastgelegd. 

Voor de volledigheid voegen we hier toe dat het, vanwege de 

“dockers clause” – havenwerk voor havenwerkers – voor de 

scheepsbemanning ook verboden is aan boord van zeesche-

pen korter dan 170 meter containers te sjorren, als op het 

schip een ITF-agreement van toepassing is. Maar dat staat 

niet in de sjorverordening. 

aaNPasseN
In Duitsland en België zijn vergelijkbare bepalingen van 

kracht, alleen geldt daar dat alle zeeschepen langer dan 110 

meter door professionele sjorders moeten worden gesjord. 

FNV Havens is er altijd voorstander van geweest dat de Rot-

terdamse sjorverordening in die zin wordt aangepast. In het 

ik word lid 
EN BEtaal slEchts 25 Euro voor dE EErstE 4 maaNdEN

We gebruiken jouw persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan het lidmaatschap en 
jouw belangen te kunnen behartigen. Ook kunnen we je gegevens gebruiken om je te informeren 
over speciale ledenvoordelen en kortingen. Op het lidmaatschap zijn de algemene voorwaarden van 
toepassing. Kijk op: fnv.nl/algemenevoorwaarden voor de actuele versie.
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In de cao Gemeenten hebben we afspraken gemaakt over fiscaal voordelige vakbonds-

contributie. Dat betekent dat je aan het einde van het jaar een deel van je contributie 

terugkrijg. De korting kan, afhankelijk van je inkomen, oplopen tot 50 procent. dat is 
ruim 70 euro per jaar!

Dit nieuwe liD is aangemelD Door onDerstaanD liD van Fnv

Voorletter(s) en naam  

Lidmaatschapsnummer   

ik ontvang een werverspremie van € 10 op iBan/rekeningnummer:

Voorletter(s) en naam

Straat en huisnummer    

Postcode en plaats 

Telefoonnummer      

E-mailadres

    Op dit e-mailadres ontvang je de nieuwsbrief en informatie over het lidmaatschap. 
    Wil je op dit e-mailadres ook informatie ontvangen over speciale ledenvoordelen?

        ja (later afmelden is mogelijk)     nee  

Geboortedatum

Naam werkgever    

Vestigingsplaats 

Beroep

Cao (indien bekend)

Bruto maandsalaris          < € 750,90      € 750,90 - € 1.501,80      > € 1.501,80

    (hiermee kunnen wij het juiste contributietarief in rekening brengen)

  ik betaal per automatische incasso   

  ik betaal elke maand per acceptgiro (meerkosten 1 euro per maand) 

IBAN/Rekeningnummer       

Datum   

Handtekening

dhr/mevr

FNV PB LWK A5 4p PostNL campagne DEF 9.7.15.indd   4 20-08-15   10:33

Fo
rm

ul
ie

rc
od

e:
  H

av
en

kr
an

t

AANMELDfORMULiER


