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Uitnodiging voor een gesprek op 8 mei 2019 met vertegenwoordiging uit de 
Sectorraad Havens om de problematiek van AOW en pensioenregelingen te 
bespreken 
 
 

 

  

Beste werkgevers, 

Op 13 maart jl. heeft er een eerste verkennend gesprek plaatsgevonden over de noodzaak om te voorkomen 

dat de leeftijd waarop havenwerkers met pensioen kunnen gaan, steeds verder oploopt. Dit gesprek hebben 

wij gevoerd met een afvaardiging van werkgevers in de havensector.  

Onze indruk was dat werkgevers vooral de focus op volcontinudiensten hadden gelegd, om daarmee speciale 

aandacht voor de pensioen- en AOW-problematiek in onze sector te vragen van Minister Koolmees en het 

kabinet. 

Na dit eerste verkennende gesprek is ook een brief door deze groep havenwerkgevers gestuurd aan de 

minister en aan de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. FNV Havens had al een 

brief aan de minister gestuurd en heeft ook een brief aan de vaste Kamercommissie gestuurd.  

FNV Havens heeft een reactie op haar brief aan de vaste Kamercommissie gekregen, waar in staat dat – naar 

verwachting - op 6 juni a.s. een algemeen overleg over pensioenonderwerpen plaatsvindt. De minister heeft 

geen reactie gestuurd op onze brief en voor zover wij weten ook niet op de brief van werkgevers.  

FNV Havens is enigszins teleurgesteld door het uitblijven van een reactie van de minister. De noodzaak om de 

AOW- en pensioenproblematiek in onze sector bij het kabinet op het netvlies te krijgen neemt namelijk met de 

dag toe. De datum waarop de AOW-leeftijd weer verder zal stijgen, komt dichterbij. Bovendien vernemen wij 

via de media dat er zeer binnenkort op nationaal niveau weer gesprekken opgestart gaan worden tussen 

vakbeweging, werkgeversorganisaties en het kabinet. FNV Havens vreest dat zonder expliciete aandacht voor 

de situatie in de havensector ook de kans toeneemt dat er op nationaal niveau pensioenafspraken gemaakt 

gaan worden waar wij in de havensector geen baat bij hebben. 

Wij denken dat de sector snel een nieuwe stap moet zetten om alsnog de noodzakelijke aandacht van de 

minister en de andere onderhandelaars te krijgen. 
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Aan werkgevers in de havensector waar FNV Havens een cao  

mee afgesloten heeft: 

 
APMT MV II - APMTR – AEBT - OBA - Cargill BV - DFDS - EECV – ECT -   

EBS - EMO - ETA – BTT – ILS – Intertek – Koole - Maja Stuwadoors –  

MMS – OTA – P&O – Peterson – RPS - RST – Schutter – SGS –  

Stena Line – Unilash – Uniport – Vesta - Vopak 
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Tijdens ons eerste verkennende gesprek op 13 maart jl. heeft FNV Havens aangegeven zo snel als mogelijk met 

de werkgevers sessies te willen gaan organiseren, om gezamenlijk te brainstormen en ideeën te inventariseren 

die zowel bij de werkgevers als bij de werknemers leven om tot een eerlijke AOW en daarop aansluitende 

pensioenregelingen te komen. Hoewel FNV Havens later nogmaals bij de vertegenwoordigers van AWVN heeft 

aangedrongen op het inplannen van zulke vervolggesprekken, is er tot op heden nog niets gebeurd.  

 

We gaan er vanuit dat de visies die wij op 13 maart jl. met elkaar deelden, niet zijn gewijzigd en dat werkgevers 

net als wij nog steeds van mening zijn dat de havensector zich in een aparte positie bevindt. Dit vanwege de 

beschikbare premieregeling voor pensioenen, ondergebracht bij verzekeraars en niet in een 

bedrijfstakpensioenfonds, en het ontbreken van een werkgeversorganisatie die op sectorniveau zaken zou 

kunnen regelen met de vakbonden. We gaan er ook vanuit dat werkgevers net als wij nog steeds van mening 

zijn dat de stijging van de AOW- en daarmee samenhangend de pensioenleeftijd oneerlijk, onwenselijk en 

feitelijk onhaalbaar is voor werknemers in de havensector en dat gewerkt moet worden aan mogelijkheden om 

deze werknemers eerder met pensioen te laten gaan. 

 

De Sectorraad Havens komt op 7 en 8 mei a.s. bij elkaar in Driebergen/Zeist en nodigt jullie als werkgevers uit 

om de agenda’s te gaan bepalen voor de komende maanden. Er dient duidelijkheid te komen over welke 

oplossingen wij gezamenlijk voor ogen zien, zodat wij minister en Tweede Kamer gericht kunnen vragen om die 

maatregelen te nemen die voor oplossingen kunnen zorgen in het pensioendossier in onze sector.  

Wij verzoeken u om ons voor 30 april 2019 te laten weten door middel van bijgevoegd opgaveformulier of u 

bereid bent om in te gaan op de uitnodiging van de Sectorraad Havens die ook uw werknemers 

vertegenwoordigt. 

 

U kunt kiezen uit twee sessies te weten: 

- Ochtendsessie van 10.00 uur tot 12.00 uur 

- Middagsessie van 14.00 tot 16.00 uur 

 

Wij hopen op uw komst. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 
Niek Stam – FNV Havens 
Ed Andriessen – voorzitter Sectorraad FNV Havens 
Koen Keehnen - secretaris Sectorraad FNV Havens 
 

 

 

 

c.c.: Tjeerd Orie - CNV Vakmensen 


