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VERKLARING HAVENTEAM van FNV HAVENS 

 
In whatsapp-groepen van havenwerkers gaat het momenteel vooral over één vraag: waarom is 

besloten om maandag 18 maart a.s. niet naar Den Haag te gaan?  

Binnen FNV Havens zijn wij eerlijk naar elkaar. Daarom willen we proberen die vraag zo feitelijk 

mogelijk te beantwoorden. Voor de goede orde: FNV Havens heeft dit besluit niet genomen. Maar 

wij en de leden van FNV Havens hebben er wel mee te maken. 

 

We pakken de draad op bij de fakkeloptocht. Wie er bij was, weet hoe die verlopen is. Een aantal 

mensen door de politie opgepakt vanwege futiliteiten, maar ondanks dat geen agressie, geen 

vernielingen, geen blokkades, niets van dat al. Daarna: 

 

 De politie Rotterdam heeft contact gelegd met de politie Den Haag en gemeld dat er bij de 

fakkeloptocht incidenten, overtredingen en misdragingen geweest zijn.  

 Omdat de politiebonden een vergunningaanvraag hadden lopen bij Den Haag voor hun 

manifestatie op 18 maart en omdat bekend was dat andere sectoren binnen FNV zich bij die 

manifestatie zouden aansluiten, werd hen meegedeeld dat de politie-inzet rondom die 

manifestatie zou worden verzwaard als ook FNV Havens van de partij zou zijn. Dan was 

immers sprake van “een manifestatie met dreiging”.   

 Politiebonden willen geen manifestatie houden als de politie-inzet daaromheen zo groot is.  

 Politiebonden hebben dat doorgegeven aan het bestuur van FNV. Volgens hen was de keuze: 

FNV Havens gaat niet naar Den Haag, of de politiebonden organiseren daar geen 

manifestatie. 

 FNV Havens kreeg dit in de wandelgangen te horen, maar kon dit gerucht nauwelijks geloven. 

We hebben in diezelfde wandelgangen gevraagd om een officieel bericht hieromtrent.  

 De politiebond heeft in een mail aan de campagneleider Pensioenacties en in kopie aan FNV-

voorzitter Han Busker geschreven wat volgens hen aan de hand was. In die mail wordt 

gesproken over misdragingen van havenwerkers bij de fakkeloptocht, over de informatie-

uitwisseling tussen politie Rotterdam en politie Den Haag, de consequentie die daar door de 

politie Den Haag voor de manifestatie van 18 maart aan werd verbonden en de keuze die aan 

het bestuur van FNV was voorgelegd: manifestatie zonder FNV Havens of geen manifestatie 

georganiseerd door de politiebonden. In die mail staat ook dat het bestuur had besloten dat 

FNV Havens dan maar niet in Den Haag moest manifesteren.  

De campagneleider binnen FNV heeft dit bericht zonder verder commentaar doorgestuurd 

aan FNV Havens.  

 Dit mailbericht is niet door FNV Havens verspreid. We waren wel woest over de inhoud van 

het bericht (hoezo: niet welkom?) en over het feit dat alles tot dan toe buiten ons om en 

zonder ons ook maar iets te vragen was gecommuniceerd en mogelijk ook besloten. Maar we 

wilden het incident zo klein mogelijk houden, in de hoop dat het “probleem” dan nog kon 

worden opgelost. Anderen verspreidden het bericht echter wel. 

 De sectoren in Rotterdam, die ongeveer wekelijks vergaderen over de pensioenacties, 

hebben zonder dat FNV Havens aanwezig was besloten dat als FNV Havens niet welkom was 

in Den Haag, geen van de andere sectoren zich in Den Haag zou melden.  

 FNV Havens heeft – aansluitend op het overleg over de formatie van het Haventeam – aan 

de sectorleider Vervoer en aan het Hoofd Sectoren laten weten dat er volgens ons geen 
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aanleiding was om ongerust te zijn over de manifestatie in Den Haag en dat wij over wel of 

niet welkom zijn in Den Haag wilden spreken met Han Busker en de voorzitter van de 

politiebond.  

 Het bleef stil. Niemand deelde een officieel besluit mee. Het leek er voor iedereen op dat we 

op 18 maart a.s. na afloop van AHOY toch gewoon in bussen naar Den Haag zouden gaan.  

Tot 12 maart, toen in Rotterdam werd meegedeeld dat bestuur en directie van FNV hadden 

besloten dat er helemaal geen leden van FNV (niet van FNV Havens maar ook niet van 

andere sectoren) naar Den Haag zouden gaan. Alle bus-reserveringen werden geannuleerd.  

 Diezelfde middag heeft pas voor het eerst overleg plaatsgevonden tussen iemand van de 

politiebond, leden van het Haventeam en Han Busker, in het bijzijn van veel andere 

bestuurders. Er is nagedacht over opties die het mogelijk zouden maken om toch leden van 

Rotterdam naar Den Haag te laten gaan, maar die waren er niet meer.  

 In het overleg daarna bleek bovendien dat er in Den Haag ook geen podium, licht, geluid e.d. 

waren geregeld in Den Haag. Een manifestatie zou alleen een tochtje door de stad worden, 

en over de route die mag worden gelopen was nog gesteggel.  

 FNV Havens heeft aangedrongen op goede en duidelijke communicatie over het feit dat een 

manifestatie in Den Haag geen onderdeel meer was van het programma. Dat leidde aan het 

eind van donderdagmiddag 14 maart tot een mail die aan alle leden in Zuidwest werd 

verstuurd. CNV had toen al gecommuniceerd.  

 

FNV Havens voelt zich enorm geschoffeerd.  

Door de politie Rotterdam, die zich in onze ogen ronduit schofterig heeft opgesteld door mensen 

aan te houden, de leiding van de fakkeloptocht nergens over te informeren, geen pogingen te 

doen om “incidenten” op een normale manier op te lossen en vervolgens in sterk overdreven 

bewoordingen te rapporteren aan de politie Den Haag.  

Door de politiebonden omdat die geen enkele poging hebben gedaan om ons te informeren over 

de idiote politie-inzet tijdens de fakkeloptocht.  

Door de politiebonden, omdat die geen enkel contact met ons hebben opgenomen, maar wel 

een mail met bedenkelijke inhoud hebben gestuurd aan het bestuur van FNV.  

Door het bestuur van FNV, omdat het bestuur FNV Havens kennelijk gewoon wilde buitensluiten 

bij een manifestatie waar alle andere sectoren wel welkom waren.  

Door het bestuur van FNV omdat geen enkel contact met ons is opgenomen om de aan hen 

gepresenteerde informatie bij ons te checken.  

Door iedereen die bij de campagneleiding betrokken is geweest, omdat geen enkele poging is 

gedaan samen met FNV Havens te komen tot een oplossing.  

Door iedereen die bij de campagneleiding betrokken is geweest, omdat wij naar onze leden toe 

voortdurend hebben uitgedragen dat we ook naar Den Haag zouden gaan en er tot zes dagen 

voor 18 maart geen officieel besluit was genomen over NIET naar Den Haag gaan.  

 

We zullen al deze punten nog met alle betrokkenen bespreken, net zo lang tot iedereen hierin zijn 

fouten heeft erkend en excuses heeft aangeboden. Onze eerste zorg gaat nu echter uit naar de acties 

op 17/18 maart a.s.. Veel van onze leden geven gehoor aan de oproep om te staken. En dat 

waarderen we. Veel van onze leden komen naar AHOY. Het is natuurlijk waardeloos dat we daarna 

niet naar Den Haag gaan. Maar het is even niet anders en we moeten vooral voorkómen dat anderen 

een reden zouden hebben om zich over FNV Havens te beklagen. Daarom hebben we afgeraden om 

toch naar Den Haag te gaan. Er is daar voor ons ook niks te beleven.  

We hebben inmiddels gepraat met de voorzitter van de politiebond. We hebben hem gezegd dat het 

raar overkomt als je nog geen 100 dagen verloofd bent, je verloofde een feestje organiseert en je via 

een gezamenlijke kennis hoort dat je niet welkom bent op dat feestje (maar tal van andere vrienden 

wel).  
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De voorzitter van de politiebond heeft erkend dat de politiebond tekortgeschoten is in de 

communicatie richting FNV Havens. En hij heeft ook uitgelegd welke problemen de politiebond 

sowieso al heeft met het organiseren van de manifestatie in Den Haag, vanwege vermeende 

terrorismedreiging (zoveel politiemensen bij elkaar …) en een Haagse burgemeester die na de 

nieuwjaarsnacht geen enkel risico meer durft te nemen.  

 

Er is ons door de politiebond nog aangeboden om met een VIP bus met havenwerkers naar Den Haag 

te komen. Want 35 tot 50 havenwerkers kunnen ze nog wel handelen. Wij hebben dat aanbod 

afgewezen. FNV Havens gaat niet met een select gezelschap naar een feestje waar we niet gewenst 

zijn. 

 

Dit is wat het is. Hier moeten wij het mee doen.  

FNV Havens staat graag dicht bij zijn leden. FNV Havens is trots op zijn leden. De Mars van Zware 

Beroepen is prima verlopen. Het optreden van de politie daarbij was een vorm van overkill en 

provocatie. Daar zijn onze leden niet ingetrapt. Wat overbleef waren valse informatie verspreid door 

de Burgermeester van Rotterdam en door de korpschef van Rotterdam. Kaderleden en bestuurders 

van FNV Havens doen iedere dag hun stinkende best. Toon begrip voor hun situatie. 

Wij hopen elkaar komende maandag te zien. 

 

Met vakbondsgroet, 

 

Het Haventeam FNV  

 

Rotterdam, 14 maart 2019  21.00 uur 


