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Geachte directie, 

 

Zoals u weet zit het alsmaar stijgen van de AOW-leeftijd ons steeds meer dwars.  

 

Werknemers in de haven hebben er last van. Zij doen zwaar werk, werken veelvuldig in nachtdiensten en in 

andere onregelmatige diensten en zijn dikwijls al op jeugdige leeftijd begonnen met werken. Doorwerken tot 

67-jarige leeftijd of nog ouder, is voor velen van hen niet haalbaar en zeker niet wenselijk. Temeer daar zij in 

de wetenschap leven dat hun levensverwachting gemiddeld lager is dan de “gemiddelde levensverwachting” 

die ten grondslag ligt aan het stijgen van de AOW-leeftijd.  

 

Werkgevers hebben er last van. Werknemers op hogere leeftijd kunnen, hoe graag ze dat ook zouden willen, 

niet meer dat brengen wat zij op jongere leeftijd wel konden. Met name het draaien van nachtdiensten is voor 

menig werknemer een steeds groter probleem naarmate zij ouder worden. Daarnaast nemen de fysieke 

klachten van werknemers – vaak ook weer gedeeltelijk te wijten aan onregelmatige werktijden en aan de aard 

van de beroepen waarin zij werkzaam zijn – toe bij het ouder worden.  

 

FNV Havens heeft er last van. Er kan geen ledenvergadering voorbij gaan zonder dat de stijgende AOW-leeftijd 

aan de orde komt. In negatieve zin. En dat is te begrijpen. 

 

Sociale partners en de Nederlandse regering hebben onderhandeld over “het pensioendossier”. Het stijgen van 

de AOW-leeftijd is nadrukkelijk onderdeel van dit dossier en bovendien voor onze leden het meest relevante 

onderdeel. FNV Havens maakt deel uit van een alliantie met onder andere de politiebonden NPB en ACP, die 

vindt dat de AOW-leeftijd niet hoger mag zijn dan 66 jaar. Nu niet, maar in de toekomst ook niet.  

 

Zoals u wellicht bekend is heeft FNV Havens de afgelopen maanden verschillende keren actiegevoerd samen 

met de politievakbonden over de AOW. FNV, CNV en VCP hebben op 20 december 2018 landelijk een 

ultimatum gesteld aan het kabinet. Een kopie van dit ultimatum ontvangt u als bijlage. Het kabinet is niet 

ingegaan op de daarin gestelde eisen. Dit betekent dat FNV actie zal voeren in alle sectoren.  
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Op 18 maart a.s. is een landelijke actiedag gepland. FNV Havens zal zijn leden oproepen om aan deze acties 

deel te nemen. Dit betekent concreet dat FNV Havens de leden die bij u werkzaam zijn, zal oproepen om in 

ieder geval gedurende de nachtdienst van 17 op 18 maart a.s. het werk neer te leggen voor zover in uw bedrijf 

van nachtdiensten sprake is. FNV Havens kiest voor de nachtdienst, omdat deze bij uitstek het symbool is voor 

het zware werk dat onze leden verrichten.  

 

Onze acties betreffen collectieve acties die zich richten op het overheidsbeleid inzake AOW en pensioen. De 

AOW-leeftijd is als gegeven zeer verweven met de arbeidsvoorwaardenpositie van werknemers en pensioen is 

een arbeidsvoorwaarde waarover collectief wordt onderhandeld. Onze acties vallen derhalve onder het bereik 

van artikel 6, vierde lid van het ESH. 

 

Wat vraagt FNV Havens van werkgevers?  

 

1. Overtuigen kabinet en werkgeversorganisaties 

FNV Havens wil met u en de andere werkgevers die een cao met ons hebben afgesloten gezamenlijke 

inspanningen plegen die er op gericht zijn het kabinet en landelijke werkgeversorganisaties ervan te overtuigen 

dat de volgende afspraken gemaakt moeten worden:  

• RECHT OP AOW VANAF 66 JAAR 

• PLOEGENDIENSTWERKERS MOETEN VOOR HUN 66STE MET PENSIOEN KUNNEN 

• ACTUARIEEL ONDERZOEK NAAR LEVENSVERWACHTING PLOEGENDIENSTWERKERS 

• GEEN BOETES MEER BIJ EERDER STOPPEN MET WERKEN 

• GEEN BELASTING MEER OVER PLOEGENDIENSTTOESLAGEN OM EXTRA VOOR PENSIOEN TE KUNNEN 

SPAREN  

 

2. Medewerking op 18 maart a.s. 

FNV Havens wil zijn leden zoveel mogelijk in de gelegenheid stellen om deel te nemen aan de manifestaties die 

op 18 maart a.s. plaatsvinden en vraagt daarom om uw medewerking om hen zoveel mogelijk vrij te stellen 

gedurende de dag- en avonddienst.  

 

FNV Havens vraagt u om ons vóór 15 maart a.s. te laten weten of u bereid bent om samen met FNV Havens op 

te trekken om kabinet en werkgeversorganisaties te overtuigen van de noodzaak bovenvermelde afspraken te 

maken en (als eerste stap) uw medewerking aan de landelijke acties te verlenen door onze leden in de 

gelegenheid te stellen deel te nemen aan de manifestaties op de landelijke actiedag van 18 maart a.s.. 

 

Reageert u niet, of geeft u aan niet bereid te zijn samen met ons op te trekken, dan zullen wij dat uiteraard 

onthouden. U kunt er dan op rekenen dat wij bij vervolgacties uw bedrijf niet zullen overslaan. 

Uiteraard zullen wij rekening houden met de in acht te nemen veiligheidsmaatregelen en zijn wij te allen tijde 

bereid tot overleg over het waarborgen van de veiligheid van de mensen, goederen en materieel tijdens de 

nachtdienst van 17 op 18 maart a.s..  

 

Dit technisch overleg, indien door u gewenst, dient naar onze mening plaats te vinden voor de looptijd van het 

ultimatum is verstreken opdat nog tijdig de juiste maatregelen getroffen kunnen worden.  
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Voorts gaan wij ervan uit dat u uw klanten en eventuele andere derden wier belangen geraakt kunnen worden 

zult informeren over het feit dat acties zullen plaatsvinden waarbij de dienstverlening niet gegarandeerd kan 

worden.  

 

Voorts wijzen wij u erop dat het inzetten van onderkruipers tijdens onze actie op grond van de WAADI 

verboden is. Indien wij daar aanleiding toe zien, zullen wij de Inspectie SZW vragen een onderzoek in te stellen. 

Daarnaast wijzen wij u er op dat overbrengen van werkzaamheden die normaliter door uw bedrijf worden 

verricht naar andere bedrijven of havens, door ons tot besmet werk zal worden verklaard. Vanzelfsprekend 

zullen wij onze leden bij die bedrijven, alsmede de internationale collega vakbonden, oproepen om geen 

besmet werk te verrichten. 

 

Uw eventuele reactie zien wij belangstellend tegemoet. 

 

Hoogachtend, 

 

 

N. Stam      

FNV Havens      

 

 


