
 
 

        
 
 
Rapportage FNV Havens over stand van zaken AOW-discussie en zware beroepen 
 
Datum: 2 april 2019 
 
Beste kaderleden, 
 
Wij eindigden ons speciale bericht wat per bulkmail onder de leden was verspreid met de volgende tekst:  
Een nieuwe landelijke actiedag is afgekondigd: woensdag 29 mei as.. Of we in de havens dan ook weer aan de bak 
moeten en willen, hangt af van de ontwikkelingen voor die tijd. Voorlopig lijkt het logischer om eerst eens op alle 
niveaus verder te praten met werkgevers, om te zien of we met werkgevers gezamenlijk iets van het kabinet gedaan 
kunnen krijgen. 
 
Hier een update waar wij nu staan 
In de week voorafgaande aan de staking van 18 maart hebben tal van werkgevers ons laten weten dat ook zij 
problemen hebben met het stijgen van de AOW leeftijd. Er heeft een verkennend gesprek plaatsgevonden met een 
afvaardiging van die werkgevers waarin is vastgesteld dat we met elkaar inderdaad iets te regelen hebben omtrent 
pensioen en AOW. Een grote groep werkgevers heeft hierover ook een gezamenlijke brief gestuurd naar minister 
Koolmees. FNV Havens had al een brief gestuurd naar minister Koolmees en heeft vorige week nog een brief 
gestuurd naar minister Koolmees en de leden van de Vaste Kamercommissie dat wij graag overleg willen hebben om 
onze aparte positie in dit conflict te kunnen toelichten. Hierover zijn wij dus nog in afwachting. 
 
Wij zijn op dit moment bezig om tot agenda-afspraken te komen om met werkgevers tot zgn. tafelsessies te komen. 
Deze sessies houden in dat wij (bestuurders en bepaalde kaderleden uit de Sectorraad Havens) en werkgevers aan 
tafel gaan om ideeën en contouren van oplossingen te gaan ontwikkelen zonder dat er nog onderhandeld wordt. 
Zodra contouren van oplossingen duidelijk zijn dan zal er gerekend moeten worden en zullen de seinen bij de 
minister op groen moeten gaan. 
 
Ook binnen FNV is op 28 maart een apart overleg opgestart voor ‘Zware Beroepen’. Zoals jullie weten is hiervoor 
gepleit door FNV Havens binnen FNV. Johan van Kooten is hierbij de vertegenwoordiger vanuit de Sectorraad Havens 
en Bas van der Meulen zal aanschuiven indien het ook over techniek van pensioenen gaat. Verder zijn bestuurders 
van FNV Havens daarbij aanwezig. 
Wij hebben ook in dit overleg aangegeven dat binnen onze sector werkgevers met ons aan tafel willen om de 
problematiek van langer doorwerken te bespreken en tot oplossingen te komen. Maar dat geldt in andere sectoren 
dus ook. Het is dus erg belangrijk om te zoeken naar actievormen waar werkgevers en de vakbond samen de 
minister onder druk gaan zetten. Wij hebben geopperd om een “week van zware beroepen” te organiseren ergens 
eind april. In deze actievorm zal gedurende een week op verschillende dagen sectoren (werkgevers en vakbond) met 
zware beroepen voorlichting geven aan de leden van de Vaste Kamercommissie en aan de minister. 
Willen de werkgevers hier niet aan meewerken dan zal 29 mei een tweede actie-/stakingsdag worden. En ja, wij 
weten dat de dag erop een feestdag is dus zullen wij niet gaan staken in de avonddienst voorafgaande aan de 
feestdag .  
De Sectorraad Havens zal, mocht 29 mei een actie-/stakingsdag worden, voor die tijd bij elkaar komen om tot een 
Stakingsprotocol en Woord van Orde te komen. 
 
Wij houden jullie op de hoogte. 
 
Met vriendelijke groet, 
Sectorbestuur Havens 


