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REFERENDUM OVER INZET AOW STRIJD! 

 

 

Beste leden, 

De FNV is er met kabinet en werkgevers niet uitgekomen in de pensioenonderhandelingen 

en heeft de leden onlangs opgeroepen om grote acties te gaan organiseren. FNV Havens is 

daar al mee bezig.  Met name de stijging van de AOW-leeftijd is ons een doorn in het oog. 

Op 13 december 2018 heeft dat geresulteerd in een goede manifestatie met duidelijke 

eisen. In een alliantie samen met de politiebonden willen wij strijden voor het vaststellen 

van de AOW-leeftijd op 66 jaar (liever 65).  

De FNV landelijk kan dit kennelijk niet echt waarderen. Zij hebben samen met CNV en VCP 

op 20 december 2018 een ultimatum gestuurd aan de regering. En FNV landelijk vindt dat 

als FNV Havens ook een ultimatum willen stellen aan werkgevers, we niet mogen afwijken 

van de eisen van FNV landelijk die in het ultimatum aan de regering staan. 

FNV landelijk eist: 

Werkenden moeten op tijd kunnen stoppen met werken. De snelle stijging van de AOW-

leeftijd en de 1-op-1 koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting zijn 

onhoudbaar. Mensen met zwaar en/of hoog-risico werk halen nu al te vaak niet gezond hun 

pensioen. Daarom moet de AOW-leeftijd nu direct worden bevroren. 

Er moet maatwerk mogelijk zijn. Vakbonden willen op cao-niveau afspraken kunnen maken 
over regelingen om bij zwaar en hoog-risico werk eerder te kunnen stoppen dan de AOW-
leeftijd. Dat moet fiscaal worden ondersteund en boetes (RVU-heffing) op eerder stoppen 
moeten van tafel. 

Met deze formuleringen en met name met het woord “bevriezen” houdt FNV ruimte om af 

te spreken dat de AOW-leeftijd na verloop van tijd weer zal gaan stijgen. Minder snel 

misschien, maar wel stijgen. In de publiciteit komt dit niet altijd duidelijk naar voren, maar 

het staat in beleidsdocumenten van FNV.  
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“De FNV wil dat de AOW-leeftijd ten minste voor vijf jaar wordt bevroren op 66 totdat er 

harde afspraken zijn over een eerlijke koppeling (elk jaar extra gezonde levensverwachting 

wordt eerlijk verdeeld over langer werken en langer pensioen) en er eerlijke mogelijkheden 

zijn voor eerder stoppen met werken (zoals fiscaal aantrekkelijke 

vroegpensioenmogelijkheden zonder fiscale boetes voor zwaar werk, ploegendiensten en 

hoog-risicoberoepen).” 

Standpunt FNV Havens:  

FNV Havens vindt dat de AOW-leeftijd eigenlijk 65 jaar had moeten blijven, wil nu 

genoegen nemen met 66 jaar, maar wil geen verdere stijging van die leeftijd. Nu niet, maar 

ook niet over vijf jaar. Omdat tot je 66ste werken sowieso al verdomd lang is, zeker als je 

werk zich niet dagelijks tijdens kantorenuren achter een bureau afspeelt.  

Omdat langer doorwerken voor iedereen mensen met zware beroepen (nachtdiensten) 

onevenredig treft, aangezien zij gemiddeld minder lang leven. 

Omdat je de zogenaamde RVU-boetes wel kunt afschaffen, maar het dan nog zeer de vraag 

is wie opdraait voor de hoge kosten van het “maatwerk” dat nodig is om in de CAO’s te 

regelen dat werknemers eerder dan de AOW-leeftijd kunnen stoppen met werken. Zeker 

als de AOW-leeftijd blijft stijgen.  

FNV Havens heeft transparantie en betrokkenheid van haar leden hoog in het vaandel 

staan. Het is niet voor niets dat FNV Havens iedere vier jaar een FNV Havens Congres 

organiseert om met haar leden het beleid van hun vakbond in de havensector te bepalen. 

Ook op het congres van 2017 hebben de leden als beleid vastgesteld dat je vanaf de leeftijd 

van 66 jaar moeten kunnen rekenen op een volledige AOW-uitkering.  

De eis die wij stellen is: AOW OP 66 JAAR VOOR IEDEREEN EN GEEN DAG LATER (LIEVER 65 

JAAR).  

 

De eis van FNV Havens mag niet in een ultimatum 

Voor havenwerkers is een eerlijke AOW-leeftijd de belangrijkste pensioeneis . De 

havensector heeft al vanaf 1998 individuele pensioenpotjes. Jongeren betalen niet meer 

voor oudere werknemers en de discussie over “doorsneepremies” is derhalve minder van 

belang En we hoeven ons niet erg druk te maken over een al of niet verplichte 

pensioenverzekering voor zzp’ers. Wij gunnen zzp’ers die kunnen aantonen dat zij pensioen 

opbouwen, dezelfde (en geen extra) fiscale mogelijkheden als werknemers. 

Maar jonge en oudere leden in alle bedrijven hebben wel gezamenlijk baat bij een eerlijke 

en rechtvaardige AOW-leeftijd. Daar zal voor geknokt moeten worden. 

Onze inzet met betrekking tot de AOW-leeftijd, die ons voor alle werknemers toch veel 

gunstiger lijkt, valt volgens FNV landelijk “buiten de beleidskaders”. Om die reden wordt 

ons verboden onze formulering op te nemen in een ultimatum dat we willen versturen aan 

werkgevers. Dit zou dan vervolgens betekenen dat FNV Havens geen acties mag 

organiseren met gebruikmaking van de Weerstandskas. Maar: we laten ons natuurlijk niet 

zomaar tegenhouden. Zonder acties geen verbetering van de AOW! Zoals bij alle acties, is 

er geen garantie op succes. Maar niets doen verbetert onze kansen sowieso niet.  

 

We willen jullie mening weten over de inzet van de knokpartij. Daarom organiseren we dit 

referendum. Kunnen jullie je vinden in de eis van FNV landelijk, die nadrukkelijk de 

mogelijkheid openlaat dat de AOW-leeftijd over enkele jaren weer zal stijgen?  

Of steunen jullie de inzet van FNV Havens: een vastgestelde AOW-leeftijd van 66 jaar (en 

geen dag later) voor iedereen, ook voor werknemers die nu nog geen 60 zijn?  

 



De keuze is nu aan de leden. We willen graag dat zoveel mogelijk leden stemmen. Dus doe 

mee, maak gebruik van je stemrecht. Een duidelijke uitspraak van jullie kan ons allemaal 

helpen. Maak gebruik van je actierecht. En wees solidair met je collega’s. 

 

Procedure referendum: 

 De looptijd van het referendum is tot 5 maart 2019. 

 Het stembiljet kan teruggestuurd worden of per email (zie verdere aanwijzingen 

op het stembiljet!).  

 Wij verzoeken jullie om de naam van jouw bedrijf in te vullen zodat wij de 

actiebereidheid per bedrijf goed kunnen inschatten. 

 

Actie-agenda: 

21 februari 2019: Fakkeloptocht “ De mars van de Zware Beroepen”.  

Startpunt Hotel New York aanvang 18.00 uur. 

18 maart 2019: Staking FNV Havens. De omvang van de staking is afhankelijk van wat de 

werkgevers in de havensector met ons willen afspreken om gezamenlijk 

een vuist te maken tegen stijging van de AOW-leeftijd. Dat wordt de 

inzet van ons ultimatum.  

 

Als werkgevers met ons willen samenwerken, dan alleen de nachtdienst 

vanaf 17 maart 2019 aanvang 23.15 uur in staking en zal de dagdienst 

met minimale bezetting draaien. Rond de middag verzamelen in Ahoy 

en dan met bussen naar Den Haag, want daar wordt over de AOW 

besloten.  

Als werkgevers niet met ons willen samenwerken, dan nachtdienst en 

dagdienst volledig in staking. 

 

Verdere acties nog te beslissen. Wij weten met grote zekerheid dat meerdere acties nodig 

zullen zijn. We houden jullie op de hoogte. Kijk ook op www.offensief.nu en op 

www.fnvhavens.nl  

 

ALS DE REGELS DE WERKNEMERS NIET MEER BESCHERMEN, MOETEN WE DE REGELS 

VERANDEREN. 

 

Vriendelijke groet, 

Namens het sectorbestuur Havens, 

 

Ed Andriessen 

voorzitter 
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