
 

 

Ter uitreiking op het eerste cao overleg 15 september 2017. 

Aan de directie van ECT BV 

Betreffende: Terugblik afgelopen cao-periode en beschouwingen van het komende cao-traject  

 

Geachte directie, 

Het cao-overleg is aanstaande. Dan is het altijd even goed om terug te kijken in de tijd om 

ingeschatte ontwikkelingen en daadwerkelijk gemaakte keuzes te monitoren. Dit doen wij ook om de 

zgn. positie van stakeholder ‘FNV Havens’ in deze keuzes zichtbaar te maken. Want hoe wij het ook 

wenden of keren, FNV Havens en haar leden hebben direct en indirect te maken met de gevolgen 

van de gemaakte keuzes. 

Dit zullen wij doen aan de hand van een aantal verschillende ijkpunten, te weten: 

 Automatisering en productiviteit en de keuze van ECT hierin; 

 Gecreëerde overcapaciteit en de rol van het Havenbedrijf Rotterdam en de keuze van ECT 

hierin; 

 Het Sociaal Overleg Containersector Rotterdam en de keuze van ECT hierin. 

Automatisering en productiviteit en de keuze van ECT hierin 

Sinds eind jaren tachtig, begin jaren negentig heeft is ECT altijd pionier geweest op het gebied van 

automatisering in de containerafhandeling. Dat heeft ECT zeker geen windeieren gelegd, hoewel ECT 

ook vaak vanuit sectorale fondsen de helpende hand werd geboden. Dat is niet vreemd, omdat 

immers veel werknemers hun werk hadden op de terminals van ECT. Zowel vaste ECT-werknemers 

als SHB/RPS’ers stonden dag en nacht klaar om lading af te handelen.  

Vanuit een visie met vooral structureel tekorten van kernfunctionarissen, productiviteitstijging en de 

zorg over de continuïteit is ECT overgestapt naar het Kernfunctiebeleid. Ook heeft de automatisering 

invloed op de wijze waarop ECT inhuurt en omgaat met het kernfunctiebeleid. Voor en na 2000 zijn 

er +/- 150 SHB’ers aangenomen bij ECT als kernfunctionaris. Wat vooral nu een probleem is zijn de 

weinige taakroulatie mogelijkheden. Hoofdfunctie is Kraanmachinist of Straddle Carrierchauffeur. Dit 

beleid is door ECT vooral gevoerd om de productiviteit per werknemer op papier te verhogen, zodat 

er aan eind van de rit meer winst gegenereerd werd voor de aandeelhouders. De productiviteit per 

kraan (lees de snelheid waarmee een container geladen of gelost werd) verbeterde niet echt.  



Inmiddels is ECT bezig om verdergaande keuzes te maken in haar los- en laadproces. Er is een pilot 

gaande voor het OCR-systeem waardoor er op termijn wederom een roulatiefunctie komt te 

vervallen. Het komt voor dat er niet op alle kranen een radioman-dek wordt ingezet en als de 

kraanmachinist dan niet veilig kan werken moet hij er een radioman-dek moet worden ingedeeld bij 

de kraan. Dit is al jaren een – nogmaals – ongeschreven regel radioman dek bij roepen volgens de 

procedure.  

Het een en ander leidt er toe dat het aantal posities van de Radioman Dek ten opzichte van het 

aantal draaiende kranen lager en gedaald is. Dat is niet alleen slecht voor de werkgelegenheid, maar 

ook een belemmering voor taakroulatie. 

Echter is de TMCD nog steeds niet als een structurele officiële functie benoemd in de CAO.  

De concurrentie in de sector Containeroverslag wordt niet (meer) gevoerd op arbeidskosten, maar 

meer en meer op de snelheid van laad- en losproces en uiteraard de geografische ligging van de 

havens in de Hamburg Le Havre Range.  

In de afgelopen jaren is gebleken dat een haven als die van Antwerpen, waar sprake is van een zeer 

lage automatiseringsgraad ten opzichte van die in Rotterdam, erin is geslaagd in volume betere zaken 

te doen dan Rotterdam. Wellicht dat door de opkomst van megaschepen Rotterdam een 

interessantere haven kan worden dan Antwerpen, maar dat heeft dan minder te maken met de mate 

van automatisering of met het schrappen van functies uit het los- en laadproces. 

ECT is aan het experimenteren met de functie van Remote Crane Operator. Vanuit het experiment is 

aan de ondernemingsraad aangegeven dat Remote Crane Operator een Kraanmachinisten functie 

blijft. Dat betekent dus ook dat deze functie altijd vanaf de terminal uitgeoefend zal worden en niet 

buiten de terminal zal worden uitgevoerd. Dit willen wij graag vastgelegd zien in de cao. Dat geldt 

ook voor alle andere “nieuwe” functies die ontstaan of voortvloeien uit de toekomstige 

automatisering, digitalisering en robotisering. Alles wat rijdt en beweegt zal vanaf de terminal 

bediend worden en onder de cao uitgevoerd worden. 

Het schrappen van functies en het steeds verder opvoeren van automatisering, digitalisering en 

robotisering leidt uiteindelijk tot minder banen (posities) op de terminals van ECT. En dat leidt 

uiteindelijk tot minder inkomsten uit leden en de ‘werkgeversbijdrage voor sociale doeleinden’ voor 

FNV Havens. Ook hier zal een oplossing voor gevonden moeten worden. 

Gecreëerde overcapaciteit en de rol van het Havenbedrijf Rotterdam en de keuze van ECT hierin 

Zowel ECT als FNV Havens hadden al veel eerder geconstateerd dan het Havenbedrijf Rotterdam dat 

de wijze waarop Maasvlakte II werd aangelegd tot grote overcapaciteit zou leiden, met alle negatieve 

gevolgen van dien. Het is echter ook goed om vast te stellen dat FNV Havens jarenlang alleen heeft 

gestaan met haar kritiek op de investeringsagenda van het Havenbedrijf Rotterdam. Ook ECT was 

lange tijd voorstander van aanleg Maasvlakte II, totdat ECT de tenderprocedure verloor. Er ontstond 

een felle strijd tussen ECT en het Havenbedrijf Rotterdam. FNV Havens heeft vanuit het belang voor 

haar leden (niet alleen leden werkzaam bij ECT, maar ook de leden werkzaam bij andere bedrijven in 

de containeroverslag inclusief sjorbedrijven en toen nog SHB en later RPS) aangeboden om daar waar 

mogelijk gezamenlijk op te trekken. Dit leidde nog tot het FNV-krantje voor onze leden bij ECT met 

als titel: FNV en ECT werken samen.  

De handschoen werd door de leiding van ECT niet opgepakt.  



FNV Havens had verwacht dat ECT haar invloed zou aanwenden bij haar klanten die tegelijkertijd ook 

aandeelhouder waren bij RWG om de loon- en arbeidsvoorwaarden bij RWG toch min of op gelijk 

niveau te houden als bij ECT. Immers, een container blijft een container en ECT zou er geen behoefte 

aan moeten hebben dat de concurrent goedkoper kan werken dan ECT. Maar ECT keerde de rug naar 

FNV Havens in plaats van samen te werken. ECT koos er voor om juridische procedures te starten 

tegen het Havenbedrijf Rotterdam met als boegbeeld Jan Westerhoudt. Een claim van circa € 900 

miljoen tegen het Havenbedrijf Rotterdam hield de gemoederen in het Rotterdamse flink bezig. Ook 

de cao-onderhandelingen tussen FNV Havens en ECT stonden jarenlang in het teken van de 

dreigende overcapaciteit en het dreigende kannibalisme door containers van ECT op te laten eten 

door APM Terminals en/of RWG.  

RWG bestaat uit aandeelhouders waarvan er maar liefst vier een grote klant van ECT waren en/of 

zijn. ECT koos ervoor om de klanten optimaal te blijven bedienen om toch nog geld voor haar 

aandeelhouders te verdienen en zette het dreigend overcompleet raken van haar eigen werknemers 

op een tweede plaats. Dat bleek te meer nadat ECT de eerste rechtszaak verloor tegen het 

Havenbedrijf Rotterdam en een Hoger Beroep aankondigde. Dit Hoger Beroep werd later door ECT 

ingetrokken en ECT trok ook haar boegbeeld Jan Westerhoudt terug van het podium. Hem werd een 

vervroegd pensioen gegund, wat voor vele havenwerkers niet is weggelegd. Dit is allemaal onderdeel 

geweest van dat er op ene of andere manier een schikking tussen ECT/HPH en Havenbedrijf 

Rotterdam heeft plaatsgevonden. Welke schikking er is getroffen blijft altijd de vraag! 

Kort na het offeren van Westerhoudt en het afzien van een hoger beroep heeft ECT in een versneld 

tempo de Home Terminal dichtgedaan en het terrein overgedragen aan het Havenbedrijf Rotterdam, 

waardoor het verlies aan werkgelegenheid versnelde. 

 

Het Sociaal Overleg Containersector Rotterdam en de keuze van ECT hierin 

We weten allemaal dat dit overleg er niet gekomen was als verontruste havenwerkers niet voor 

onrust hadden gezorgd in de Rotterdamse haven en bij het Havenbedrijf Rotterdam. Met andere 

woorden: de directies van de bedrijven hebben niet veel op met het wel en wee van havenwerkers, 

die moeten echt voor zichzelf knokken. Het feit dat havenwerkers decennia lang in weer en wind in 

touw zijn geweest om Rotterdam tot een aansprekende containerhaven te maken, kan in één keer 

terzijde worden geschoven door nieuwe keuzes die gemaakt worden door het Havenbedrijf 

Rotterdam en directies van terminaloperators. 

Partijen stonden en staan nog steeds voor grote uitdagingen. Een fors dreigend banenverlies in de 

nabije toekomst, het voorkomen van gedwongen ontslagen als gevolg van overcapaciteit, de opmaat 

van automatisering/robotisering en het gebrek aan noodzakelijke doorstroming van fysiek zwaar 

werk naar ander werk op de terminals ter voorkoming van onder andere arbeidsongeschiktheid. Tel 

daarbij op het gevolg van minder banen op de terminals, dus ook minder contributie-inkomsten voor 

FNV Havens en de steeds lagere loonsom met als gevolg de steeds lager wordende 

werkgeversbijdrage voor sociale doeleinden. 

Werkgevers en vakbonden waren het er begin 2015 eigenlijk wel over eens dat het Havenbedrijf 

Rotterdam de financiële lasten moest dragen om de gevolgen van overcapaciteit en het toelaten van 

twee vergaand geautomatiseerde terminals in de containeroverslag op te vangen. Helaas moest FNV 

Havens constateren dat na een schorsing in het allereerste overleg zowel het Havenbedrijf 



Rotterdam als de werkgevers vonden dat zij gezamenlijk op basis van een 50/50 verdeling de kosten 

zouden dragen. Tevens werd door bedrijven de mededeling gedaan dat het voorstel van FNV Havens 

om de werkgeversbijdrage voor sociale doeleinden om te rekenen naar een bijdrage per container 

niet op deze sectorale tafel maar aan de diverse cao-tafels besproken zou moeten worden. Tevens 

moeten wij concluderen dat door de verdergaande automatisering, digitalisering en robotisering niet 

alleen het aantal banen in de havensector fors afneemt, maar ook de kwaliteit van de arbeid en 

arbeidsomstandigheden in het geding zijn. Hiervoor zijn de werkgevers uiteindelijk alleen 

verantwoordelijk. 

AOW en pensioen: de rek is er uit! 

De risico’s voor zowel werkgever als werknemer nemen flink toe vanwege het door de overheid 

gevoerde beleid van langer doorwerken (AOW en pensioen worden flink naar achteren 

opgeschoven). Dit beleid wordt door VNO NCW gesteund om zodoende lasten voor het bedrijfsleven 

laag te houden. In de afgelopen periode hebben de bedrijven en werknemers vooral kunnen rekenen 

op flinke financiële bijdragen vanuit de SVBPVH en STIVU om het stoppen op 65 jaar mogelijk te 

maken en voorafgaande korter te gaan werken met een beperkte inkomensachteruitgang. Later is 

hier nog een beperkte bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam en werkgevers bijgekomen. 

Maar als constant de AOW-leeftijd wordt opgeschoven en de fiscaliteit van pensioenregelingen 

hierop aangepast worden dan zijn wij er van overtuigd dat werknemers die periode niet meer zullen 

meemaken. Hierdoor ontstaat de situatie dat de werknemer minder geld in zijn pensioenpotje heeft 

en een groot tekort heeft vanwege latere betaling van de AOW. Inmiddels zijn de werkgevers uit de 

Bouwsector en Metaalsector zover dat zij dit begrijpen en ook hard op durven te zeggen dat het op 

deze manier niet door kan gaan. Wij verwachten, zo niet eisen van de werkgevers uit de havensector 

een gelijksoortig geluid richting VNO NCW en naar de politiek. Een volledige AOW na 42 of 44 jaar 

werken en rekening houdend met zware beroepen en beroepen met onregelmatige diensten is toch 

het minimale waar een werkgever voor moet gaan staan om zijn werknemer te beschermen. 

Wij willen dus een ECT-directie die handelingsbereid is om deze oplossingen bespreekbaar en 

mogelijk te maken en zal zich dus op deze manier moeten uitspreken richting andere werkgevers en 

politiek.  

 

 

  



Wij komen tot de volgende cao-voorstellen: 

Looptijd en reikwijdte van de cao: 

 Looptijd van de cao van 15 maanden vanaf 1 oktober 2017; 

 Alle nieuwe functies die ontstaan van verdergaande automatisering dienen onder de cao te 

vallen. 

Inkomensontwikkeling: 

 Formule ontwikkelen voor een éénmalige uitkering die is gekoppeld aan het 

containervolume. Uitkering in december 2017 en mei 2018; 

 Een initiële loonstijging van 3% per jaar inclusief de APC van voorgaand jaar, vanaf 1 januari 

2018; 

 Schoonmaken van de automatische prijscompensatie per 30 september 2017; 

 Het SBU-systeem van FL II aanpassen. 

Roosters: 

 Het aantal opschakeldiensten in het V-rooster verminderen, vooral A/N; 

 De opschakelvergoeding verhogen; 

 De mogelijkheid creëren om schakelvergoeding in tijd uit te keren. 

Veiligheid, Automatisering en werkzekerheid: 

 De functie van TMCD / Remote Table en Algemeen Terminal Medewerker (ATM) zijn 

operationele functies en dienen in de functielijst opgenomen te worden; 

 Het aantal posities van radioman wal mag niet afnemen door de komst van OCR;  

 Alle werkzaamheden die vallen onder de cao dienen fysiek uitgevoerd te worden op de 

terminal; 

 De functie van Remote Crane Operator blijft een functie voor Kraanmachinisten en zal 

uitsluitend uitgeoefend worden vanaf de terminal zoals vastgelegd in de werkingssfeer van 

de cao; 

  Het ECT beleid aangaande werken met radioman dek dient duidelijk op schrift vastgelegd te 

worden; 

 Het Kernfunctiebeleid dient door steeds verdergaande automatisering opnieuw bekeken te 

worden in het kader van Wet Poortwachter;  

 Voordat er implementatie van automatisering, digitalisering en robotisering wordt ingevoerd 

zal eerst een audit moeten plaatsvinden waaruit moet blijken dat de op- en overslag 

daadwerkelijk sneller gaat. Automatisering, digitalisering en robotisering om enkel en alleen 

de aandeelhouder te bedienen wijst FNV Havens af; 

 ECT is nog meer verantwoordelijk geworden om werknemers met fysieke beperkingen in 

dienst te houden omdat door de besluiten die genomen zijn in het kader van verdergaande 

automatisering, digitalisering en robotisering het aantal functies voor een gezonde 

taakroulatie nagenoeg is verdwenen en dat eenzijdige fysieke/mentale taakbelasting 

overblijft; 



 Indien automatisering, digitalisering en robotisering leidt tot minder posities op de terminal 

maar het levert wel financiële voordelen op voor ECT dan dienen deze financiële voordelen 

aangewend te worden voor arbeidstijdverkorting met behoud van salaris. 

Ouderenbeleid: 

 Wij willen samen met de ECT directie richting andere werkgevers en de politiek optrekken 

om een brede discussie te voeren over de AOW.  Wij zijn van mening dat je na een bepaald 

arbeidsverleden van bijvoorbeeld 42 jaar gebruik mag maken van je volledige AOW; 

 ECT heeft uit eigen beweging meebetaald aan de ‘uitgebreide senioren haven fit regeling’ 

(USHF) tot en met geboortejaren 1956. Wij stellen voor om de meerkosten per persoon van 

de USHF te gebruiken om deelname aan de bestaande OVA te stimuleren, vooral in de E-

dienst; 

 Wij stellen voor dat de 90% dagen (artikel 70) ook na 65 jaar behouden blijven indien men 

gebruikt maakt van de OVA-regeling. 

Persoonlijk Budget: 

 De financiële overschotten van het Persoonlijk Budget te gebruiken voor het Netto Haven 

Pensioen in plaats van de stichting Werknemers Aandelen; 

 Mogelijkheid om je Persoonlijk Budget te gebruiken voor het Netto Haven Pensioen of ECT 

Select. 

Overige: 

 De reiskostenvergoeding is op dit moment bij lange na niet meer kostendekkend voor de 

werknemers. Wij willen hierover graag nieuwe afspraken maken die wel kostendekkend zijn; 

 ECT en FNV Havens dienen een nieuwe afspraak te maken ter vervanging van de bestaande 

werkgeversbijdrage om het verlies aan inkomsten uit leden voor sociale doeleinden te 

voorkomen; 

 Ons verzoek is om onderstaande tekst op te nemen in het ECT CAO met betrekking tot het 3e 

jaar WW: 

“ Cao-partijen spreken af dat de duur en de opbouw van de WW en loongerelateerde 

WGA worden gerepareerd conform de afspraken die hierover in het Sociaal Akkoord van 

april 2013 zijn gemaakt. De premie hiervoor, inclusief de uitvoeringkosten, zal voor 

rekening komen van de werknemer en wordt ingehouden op zijn loon zodra een 

overeenkomst met een uitvoerder is gesloten. Zodra de Stichting van de Arbeid een 

keuze heeft gemaakt voor een landelijke uitvoeringsorganisatie en de wijze van 

uitvoering zullen cao-partijen, met inachtneming van dit advies en de StvdA-

aanbevelingen van 24 december 2013, 11 juli 2014, 24 november 2015 en 18 maart 

2016 overleg voeren om inhoudelijk afspraken te maken over een private aanvullende 

WW- en WGA-verzekering waarmee de huidige hoogte en duur van de wettelijke WW- 

en loongerelateerde WGA-uitkering worden gehandhaafd. Zo nodig wordt de cao 

opengebroken.”; 

 

 



 De bestaande werkgelegenheidsafspraak dient zodanig gewijzigd te worden dat er geen 

sprake meer is van een ontbindende voorwaarde en de C-factor dient benoemd te worden. 

Ons voorstel is factor 2. 

 

Wij behouden ons het recht voor om tijdens het onderhandelingsproces onderwerpen van de lijst af 

te halen dan wel toe te voegen als de situatie daarom vraagt. 

Met vriendelijke groet, 

Niek Stam – bestuurder FNV Havens 


