
1. We maken ons met offensieve
eisen sterk voor de belangen
van de havenarbeiders en de
jeugd die in de haven gaat
werken.

2. We helpen de strijd voor die
belangen te organiseren on-
der andere door de vier-we-
kelijkse uitgave van de Volle
Lading.

3. We werken democratisch. Ie-
dereen kan zijn inbreng heb-
ben. Vrienden die de strijd
van de havenarbeiders on-
dersteunen zijn welkom.

4. We ijveren voor vakbonden
die strijdbaar en democra-
tisch voor de belangen van de
werkers opkomen.

5. We zijn onafhankelijk, ook fi-
nancieel. We accepteren al-
leen financiële bijdragen als
ze zonder voorwaarden wor-
den gegeven.

6. We staan open voor gedach-
ten over een andere maat-
schappij zonder uitbuiting en
onderdrukking van de wer-
kende mensen - dat geeft
richting aan onze strijd.

7. We werken aan de verster-
king van de internationale so-
lidariteit van de havenarbei-
ders.

In de containersector heeft onge-
veer een kwart van de collega’s
een jaarcontract en van de jonge-
ren bijna iedereen. Dat is het re-
sultaat van de voortgaande reor-
ganisatie van de havenarbeid: di-
recties willen goedkope rechteloze
arbeiders in dienst hebben. Het A-
B-, C-model heeft ze de mogelijk-
heid gegeven hun zin door te drij-
ven. Het kapitalistische winststre-
ven staat hier lijnrecht tegenover
de belangen van de jeugd in de
haven (en trouwens ook tegen-

over de belan-
gen van een
steeds grotere
groep oudere
havenarbeiders
die van jaarcon-
tract naar jaar-
contract gaan).
Wie denkt aan
eenvoudige din-
gen als een ge-
zin stichten, een
huis kopen of
geld lenen, die
denkt ook aan

een vaste baan. Jaar in jaar uit de
onzekerheid van een jaarcontract
is gekmakend. Een beetje vastig-
heid, dat wil toch iedereen.

Jaarcontracten: slecht voor
de eenheid, de strijdkracht
en slecht voor de collega’s
met een vaste baan

We horen wel eens: ‘daar hebben
ze zelf voor gekozen, dan
ook niet zeuren als het
contract niet wordt ver-

Je bent jong
en je wil wat:
een vaste
baan
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ontslagen accepteren of
wachtkamers op weg
naar de WW - dat bete-
kent niet alleen ontsla-

gen bij RPS accepteren, dat be-
tekent ook ontslagen bij andere
havenbedrijven accepteren. Het
model dat nu bij RPS wordt ont-
wikkeld zal het model zijn dat
wordt toegepast bij APMT1 als
Maersk naar APMT2 gaat, bij
Uniport en RST als de grote be-
drijven ook aan de kleine pak-
ketten gaan trekken en bij ECT
als de RWG-rederijen (1 miljoen
TEU) zijn vertrokken.

Dit is de tijd dat de wissels wor-
den gezet. Wie wil dat de trein
richting behoud van banen rijdt
die moet in actie komen. Wie
niet in actie komt laat de trein

richting ontslagen rijden. Zonder
druk op de ketel kan geen goed
resultaat worden behaald.

RPS-ers kunnen op de ledenver-
gadering van 16 februari eisen
dat de acties hervat worden, ha-
venarbeiders van andere bedrij-
ven kunnen solidariteitsverkla-
ringen aannemen en solidari-
teitsacties organiseren. De ha-
venarbeiders moeten weer het
initiatief grijpen.

Wachten op 1 april, dooron-
derhandelen tot de ontsla-
gen een feit zijn - dat is een
nederlagentactiek.
En een nederlaag voor de
RPS-ers is een nederlaag
voor elke havenarbeider in
de containersector.

lengd’. Maar dat is in deze
tijd van massawerkloos-
heid natuurlijk onzin. Te-
genwoordig kan niemand

meer bij een baas beginnen op
een vast contract. Als je moet kie-
zen tussen werkloosheid of een
jaarcontract, dan kies je natuurlijk
voor een jaarcontract en dan hoop
je ooit vast te worden. Jaarcon-
tracten ondermijnen de eenheid
van de havenarbeiders. Met
steeds meer rechteloze arbeiders
wordt het moeilijker vechten voor
het gezamenlijk belang. Daarom
is afschaffing van de jaarcontrac-
ten ook in het belang van de vas-
ten. We horen wel eens: ‘als we
niet zoveel jongens op een jaar-
contract hadden gehad dan waren
ook de vasten eruit gevlogen’. Dat
is een vals gevoel van veiligheid.
Als de eenheid en de strijdkracht
eenmaal voldoende is ondermijnd,
dan vliegen de vasten er net zo
makkelijk uit. Het model van A-,
B- en C-arbeiders moet daarom
van tafel. De eis van vaste banen
is een echte vakbondseis. De eis
van ‘alle vasten eerst’ speelt alleen
de bedrijven in de kaart.

Koopkracht en echte banen:
waar staat FNV Havens
op 1 mei?

Op 1 mei - de dag van de arbeid -
demonstreert de FNV in Amster-
dam. Dit jaar, zo is te lezen in de
aankondiging, staat 1 mei in het
teken van successen en strijd voor
echte banen. Ook uit die aankon-
diging:

“Ongeveer twee op de vijf wer-
kenden heeft een onzeker con-
tract. Van de werkende jongeren
heeft meer dan de helft een onze-
ker contract. Veel zzp’ers kunnen
niet rondkomen. Nederland is Eu-
ropees kampioen onzeker werk
geworden. Een zeer dubieuze titel,
want onzekere banen zijn slecht
voor mensen, de kwaliteit van het
werk, een bedreiging voor de soci-
ale zekerheid, de pensioenen en
de hele samenleving.”

Dat is de spijker op zijn kop, dat
zouden we ook wel eens in de
pamfletten van FNV Havens willen
lezen. Zeker in de haven zou er
toch succes geboekt moeten kun-
nen worden in de strijd voor echte
banen? Dan kan FNV Havens met
de borst vooruit mee lopen op 1
mei. Dat succes kan geboekt
worden als de strijdbare vak-
bondsleden samen in actie ko-
men voor vaste banen. Dat is het
echte vakbondswerk. Eisen dat
collega’s met een jaarcontract als
eerste ontslagen moeten worden
- dat is de vakbondseenheid ka-
pot maken.
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De RPS-directie handelde niet
op eigen houtje toen ze aankon-
digde op 1 april het voltallige
personeel te willen ontslaan:
121 collega’s. Ze handelde niet
op eigen houtje toen de OR de
ontslagplannen ter advisering
kreeg voorgelegd en toen bij
UWV het collectief ontslag werd
gemeld. De andere directies
wisten wat ze zeiden toen ze
aankondigden dat ze geen hel-
pende hand zouden toesteken.
Vervat en de directies van de
andere havenbedrijven spelen
onder één hoedje. Toen na de
succesvolle 24 uursstaking werd
aangekondigd weer maanden te
gaan praten, toen wisten ze hoe
laat het was: tijd voor hen om
aan te vallen. Als de tegenstan-
der achteruit wijkt, dan moet je
zelf vooruit gaan en doordruk-
ken.
Er zijn altijd momenten dat er
onderhandeld moet worden,

maar wie onderhandelt uit
slapte, die wordt een bedelaar
en wie een bedelaar is die kan
slechts rekenen op kruimels. Er
is maar een manier om ontsla-
gen bij RPS te voorkomen: ac-
ties hervatten en doorgaan tot
de ontslagen van tafel zijn.

Acties hervatten en doorgaan
tot de ontslagen van tafel zijn is
in het belang van alle havenar-
beiders. Het is de beste werkga-
rantie die je kan krijgen: ontsla-
gen kunnen alleen voorkomen
worden als duidelijk is dat de
hele sector bereid is gezamenlijk
tegen ontslagen te vechten.

Zelf het initiatief grijpen,
dooronderhandelen tot de
ontslagen vallen is een
nederlagentactiek

De andere kant is: niet
de acties hervatten,
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Een groot deel van de APMT-ers
heeft een individuele overeen-
komst met de directie getekend.
De vasten hebben op grond van
die overeenkomst een werkgele-
genheidsgarantie tot juli 2020 -
zonder ontsnappingsclausules. De
collega’s met een jaarcontract krij-
gen op grond van die overeen-
komst € 4.500 per dienstjaar als
hun contract niet wordt verlengd.
De getekende overeenkomsten
kunnen niet worden terugge-
draaid.

APMT-ers blijven solidair

Terwijl dit aanbod op tafel lag,
hebben de APMT-ers eensgezind
mee gedaan aan de 24 uurssta-
king van 7 en 8 januari. APMT-ers
hebben nu meer binnengehaald
dan aan de sectorale onderhande-
lingstafel wordt geëist. Hoe je het
ook wendt of keert, dit is een eer-
ste resultaat van de 24 uurssta-
king, zelfs voordat die was begon-
nen. Het is een barst in het front

van de bedrijven. Het is
een barst die uitgebuit
moet worden. Barsten
die benut moeten wor-
den voor eisen die iets
oplossen.
Als de directieknieën
knikken dan is het tijd
om door te pakken. Als
de directies slappe
knieën krijgen dan
moet dat gebruikt wor-
den om eisen te reali-
seren die werkelijk
hout snijden:

• Arbeidstijdverkorting zonder in-
leveren:
- zesploegendienst in de volcon-

tinu (28 uur per week)!
- vierdaagse werkweek voor de

andere diensten (31 uur per
week)!

- een goede regeling om op 60
jaar te kunnen stoppen, jonge-
ren erin!

• Elke havenbaan een vaste baan!
• Op korte termijn een echte CAO

voor de RWG-ers!
• Vechten voor elke arbeidsplek!
• Havenarbeiders mee met het

werk!
• Uitbreiden sjorverordening!

De APMT-directie wil
verdeeldheid zaaien en
de bond als strijdorganisatie
ondermijnen

De APMT-directie heeft
niet plotseling een sociaal
gezicht gekregen. Met het
doen van concessies wilde

APMT:
barsten in
het front
van de
bedrijven

Ontslagen bij RPS
voorkomen:

acties hervatten
en doorgaan

tot de ontslagen
van tafel zijn!
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ze verdeeldheid zaaien, de bond
als strijdorganisatie ondermijnen
en arbeidsrust kopen. Dat is niet
gelukt. De concessies zitten in de
knip, de APMT-ers kunnen en zul-
len actie blijven voeren voor een
goed sectoraal akkoord. Want als
er geen goed sectoraal akkoord
komt dan staat ook het APMT-ak-
koord op slappe bodem.

Vakbond moet interne
tegenstellingen oplossen -
niet vergroten

De vakbondsbureaucratie ziet de
bond niet als strijdorganisatie,
maar als organisatie die de onder-
nemers moet helpen hun plannen
door te voeren - zonder al te
scherpe kantjes. Daarom worden
er in het sectoraal overleg geen ei-
sen gesteld die hout snijden.
Daarom wordt er zuur gekeken
naar de individuele overeenkom-
sten bij APMT en wordt er intern
verdeeldheid gezaaid. De conces-
sies bij APMT moeten juist ge-

bruikt worden als opstap naar
meer effectieve strijd. In plaats
daarvan krijgen APMT-ers te ho-
ren: ‘jullie directie biedt meer dan
wij durven te eisen en dat mag
niet’.
De huidige eisen aan de sectorale
onderhandelingstafel deugen niet
omdat ze geen oplossing bieden
om ontslagen te voorkomen, om
banen te behouden en van jaar-
contracten vaste banen te maken.
En die eisen zijn nu ook regelrecht
een lachertje geworden, omdat de
APMT-directie meer biedt dan ge-
eist wordt: het is de wereld op zijn
kop. Waar de havenbazen terug-
trekkende bewegingen maken,
moet de bond vooruit gaan en ei-
sen stellen die hout snijden - dat is
de bond als strijdorganisatie ge-
bruiken.
• Voor de bond als strijdorga-
nisatie!

• Serieuze acties voor eisen
die wat oplossen!

• Benut de barsten in het front
van de bedrijven!

Twee dagen staan de kranen
omhoog in de vier grootste ha-
vens van Australië: Melbourne,
Port Botany (bij Sydney), Bris-
bane en Fremantle. In de CAO-
onderhandelingen met Haven-
bedrijf Patrick Stevedores eist
havenvakbond MUA dat alle ha-
venwerkers in vaste dienst ko-
men met een contract van 32
uur werken tegen 35 uur beta-
ling. Verder moeten de eerder
afgeschafte toeslagen voor
weekendwerk weer terug.
Patrick’s wil juist meer flexibele
contracten, waarbij mensen
geen zekerheid hebben over de
uren die ze maken en over hun
loon. De collega’s verdenken Pa-
trick’s ervan dit te eisen als
voorbereiding op de verkoop
van de havenactiviteiten aan lo-
gistiek concern Qube. Dat zou

dan bereid zijn meer aan
Patrick’s te betalen.

In 1998 organiseerde de
MUA bij Patrick’s een le-
gendarische wekenlange
staking, toen het bedrijf
1400 havenwerkers ont-

sloeg en verving door werkers
die geen vakbondslid waren.

4 5

Kom naar de
vergadering

van de
Volle Lading

maandag
15 februari

2016
20.00 uur

J. de Vouplein 99
Rotterdam

‘That’s right!’
Bij het uitdelen van de extra Volle Lading bij de RST-poort kwam
iemand op een oude fiets langs. Hij nam het pamflet aan en be-
keek de titel ‘An injury to one is an injury to all’. De uitdeler
keek hem vragend aan – wat hij ervan vond. Het was een zee-
man, die met de fiets van het schip in de stad spullen was we-
zen kopen. En wat vond hij ervan? ‘That’s right’ en voegde er in
het Engels aan toe dat we elkaar moeten ondersteunen.

Staking voor
vaste banen



ze verdeeldheid zaaien, de bond
als strijdorganisatie ondermijnen
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De vakbondsbureaucratie ziet de
bond niet als strijdorganisatie,
maar als organisatie die de onder-
nemers moet helpen hun plannen
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De RPS-directie handelde niet
op eigen houtje toen ze aankon-
digde op 1 april het voltallige
personeel te willen ontslaan:
121 collega’s. Ze handelde niet
op eigen houtje toen de OR de
ontslagplannen ter advisering
kreeg voorgelegd en toen bij
UWV het collectief ontslag werd
gemeld. De andere directies
wisten wat ze zeiden toen ze
aankondigden dat ze geen hel-
pende hand zouden toesteken.
Vervat en de directies van de
andere havenbedrijven spelen
onder één hoedje. Toen na de
succesvolle 24 uursstaking werd
aangekondigd weer maanden te
gaan praten, toen wisten ze hoe
laat het was: tijd voor hen om
aan te vallen. Als de tegenstan-
der achteruit wijkt, dan moet je
zelf vooruit gaan en doordruk-
ken.
Er zijn altijd momenten dat er
onderhandeld moet worden,

maar wie onderhandelt uit
slapte, die wordt een bedelaar
en wie een bedelaar is die kan
slechts rekenen op kruimels. Er
is maar een manier om ontsla-
gen bij RPS te voorkomen: ac-
ties hervatten en doorgaan tot
de ontslagen van tafel zijn.

Acties hervatten en doorgaan
tot de ontslagen van tafel zijn is
in het belang van alle havenar-
beiders. Het is de beste werkga-
rantie die je kan krijgen: ontsla-
gen kunnen alleen voorkomen
worden als duidelijk is dat de
hele sector bereid is gezamenlijk
tegen ontslagen te vechten.

Zelf het initiatief grijpen,
dooronderhandelen tot de
ontslagen vallen is een
nederlagentactiek

De andere kant is: niet
de acties hervatten,
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Een groot deel van de APMT-ers
heeft een individuele overeen-
komst met de directie getekend.
De vasten hebben op grond van
die overeenkomst een werkgele-
genheidsgarantie tot juli 2020 -
zonder ontsnappingsclausules. De
collega’s met een jaarcontract krij-
gen op grond van die overeen-
komst € 4.500 per dienstjaar als
hun contract niet wordt verlengd.
De getekende overeenkomsten
kunnen niet worden terugge-
draaid.

APMT-ers blijven solidair

Terwijl dit aanbod op tafel lag,
hebben de APMT-ers eensgezind
mee gedaan aan de 24 uurssta-
king van 7 en 8 januari. APMT-ers
hebben nu meer binnengehaald
dan aan de sectorale onderhande-
lingstafel wordt geëist. Hoe je het
ook wendt of keert, dit is een eer-
ste resultaat van de 24 uurssta-
king, zelfs voordat die was begon-
nen. Het is een barst in het front

van de bedrijven. Het is
een barst die uitgebuit
moet worden. Barsten
die benut moeten wor-
den voor eisen die iets
oplossen.
Als de directieknieën
knikken dan is het tijd
om door te pakken. Als
de directies slappe
knieën krijgen dan
moet dat gebruikt wor-
den om eisen te reali-
seren die werkelijk
hout snijden:

• Arbeidstijdverkorting zonder in-
leveren:
- zesploegendienst in de volcon-

tinu (28 uur per week)!
- vierdaagse werkweek voor de

andere diensten (31 uur per
week)!

- een goede regeling om op 60
jaar te kunnen stoppen, jonge-
ren erin!

• Elke havenbaan een vaste baan!
• Op korte termijn een echte CAO

voor de RWG-ers!
• Vechten voor elke arbeidsplek!
• Havenarbeiders mee met het

werk!
• Uitbreiden sjorverordening!

De APMT-directie wil
verdeeldheid zaaien en
de bond als strijdorganisatie
ondermijnen

De APMT-directie heeft
niet plotseling een sociaal
gezicht gekregen. Met het
doen van concessies wilde

APMT:
barsten in
het front
van de
bedrijven

Ontslagen bij RPS
voorkomen:

acties hervatten
en doorgaan

tot de ontslagen
van tafel zijn!
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ontslagen accepteren of
wachtkamers op weg
naar de WW - dat bete-
kent niet alleen ontsla-

gen bij RPS accepteren, dat be-
tekent ook ontslagen bij andere
havenbedrijven accepteren. Het
model dat nu bij RPS wordt ont-
wikkeld zal het model zijn dat
wordt toegepast bij APMT1 als
Maersk naar APMT2 gaat, bij
Uniport en RST als de grote be-
drijven ook aan de kleine pak-
ketten gaan trekken en bij ECT
als de RWG-rederijen (1 miljoen
TEU) zijn vertrokken.

Dit is de tijd dat de wissels wor-
den gezet. Wie wil dat de trein
richting behoud van banen rijdt
die moet in actie komen. Wie
niet in actie komt laat de trein

richting ontslagen rijden. Zonder
druk op de ketel kan geen goed
resultaat worden behaald.

RPS-ers kunnen op de ledenver-
gadering van 16 februari eisen
dat de acties hervat worden, ha-
venarbeiders van andere bedrij-
ven kunnen solidariteitsverkla-
ringen aannemen en solidari-
teitsacties organiseren. De ha-
venarbeiders moeten weer het
initiatief grijpen.

Wachten op 1 april, dooron-
derhandelen tot de ontsla-
gen een feit zijn - dat is een
nederlagentactiek.
En een nederlaag voor de
RPS-ers is een nederlaag
voor elke havenarbeider in
de containersector.

lengd’. Maar dat is in deze
tijd van massawerkloos-
heid natuurlijk onzin. Te-
genwoordig kan niemand

meer bij een baas beginnen op
een vast contract. Als je moet kie-
zen tussen werkloosheid of een
jaarcontract, dan kies je natuurlijk
voor een jaarcontract en dan hoop
je ooit vast te worden. Jaarcon-
tracten ondermijnen de eenheid
van de havenarbeiders. Met
steeds meer rechteloze arbeiders
wordt het moeilijker vechten voor
het gezamenlijk belang. Daarom
is afschaffing van de jaarcontrac-
ten ook in het belang van de vas-
ten. We horen wel eens: ‘als we
niet zoveel jongens op een jaar-
contract hadden gehad dan waren
ook de vasten eruit gevlogen’. Dat
is een vals gevoel van veiligheid.
Als de eenheid en de strijdkracht
eenmaal voldoende is ondermijnd,
dan vliegen de vasten er net zo
makkelijk uit. Het model van A-,
B- en C-arbeiders moet daarom
van tafel. De eis van vaste banen
is een echte vakbondseis. De eis
van ‘alle vasten eerst’ speelt alleen
de bedrijven in de kaart.

Koopkracht en echte banen:
waar staat FNV Havens
op 1 mei?

Op 1 mei - de dag van de arbeid -
demonstreert de FNV in Amster-
dam. Dit jaar, zo is te lezen in de
aankondiging, staat 1 mei in het
teken van successen en strijd voor
echte banen. Ook uit die aankon-
diging:

“Ongeveer twee op de vijf wer-
kenden heeft een onzeker con-
tract. Van de werkende jongeren
heeft meer dan de helft een onze-
ker contract. Veel zzp’ers kunnen
niet rondkomen. Nederland is Eu-
ropees kampioen onzeker werk
geworden. Een zeer dubieuze titel,
want onzekere banen zijn slecht
voor mensen, de kwaliteit van het
werk, een bedreiging voor de soci-
ale zekerheid, de pensioenen en
de hele samenleving.”

Dat is de spijker op zijn kop, dat
zouden we ook wel eens in de
pamfletten van FNV Havens willen
lezen. Zeker in de haven zou er
toch succes geboekt moeten kun-
nen worden in de strijd voor echte
banen? Dan kan FNV Havens met
de borst vooruit mee lopen op 1
mei. Dat succes kan geboekt
worden als de strijdbare vak-
bondsleden samen in actie ko-
men voor vaste banen. Dat is het
echte vakbondswerk. Eisen dat
collega’s met een jaarcontract als
eerste ontslagen moeten worden
- dat is de vakbondseenheid ka-
pot maken.
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1. We maken ons met offensieve
eisen sterk voor de belangen
van de havenarbeiders en de
jeugd die in de haven gaat
werken.

2. We helpen de strijd voor die
belangen te organiseren on-
der andere door de vier-we-
kelijkse uitgave van de Volle
Lading.

3. We werken democratisch. Ie-
dereen kan zijn inbreng heb-
ben. Vrienden die de strijd
van de havenarbeiders on-
dersteunen zijn welkom.

4. We ijveren voor vakbonden
die strijdbaar en democra-
tisch voor de belangen van de
werkers opkomen.

5. We zijn onafhankelijk, ook fi-
nancieel. We accepteren al-
leen financiële bijdragen als
ze zonder voorwaarden wor-
den gegeven.

6. We staan open voor gedach-
ten over een andere maat-
schappij zonder uitbuiting en
onderdrukking van de wer-
kende mensen - dat geeft
richting aan onze strijd.

7. We werken aan de verster-
king van de internationale so-
lidariteit van de havenarbei-
ders.

In de containersector heeft onge-
veer een kwart van de collega’s
een jaarcontract en van de jonge-
ren bijna iedereen. Dat is het re-
sultaat van de voortgaande reor-
ganisatie van de havenarbeid: di-
recties willen goedkope rechteloze
arbeiders in dienst hebben. Het A-
B-, C-model heeft ze de mogelijk-
heid gegeven hun zin door te drij-
ven. Het kapitalistische winststre-
ven staat hier lijnrecht tegenover
de belangen van de jeugd in de
haven (en trouwens ook tegen-

over de belan-
gen van een
steeds grotere
groep oudere
havenarbeiders
die van jaarcon-
tract naar jaar-
contract gaan).
Wie denkt aan
eenvoudige din-
gen als een ge-
zin stichten, een
huis kopen of
geld lenen, die
denkt ook aan

een vaste baan. Jaar in jaar uit de
onzekerheid van een jaarcontract
is gekmakend. Een beetje vastig-
heid, dat wil toch iedereen.

Jaarcontracten: slecht voor
de eenheid, de strijdkracht
en slecht voor de collega’s
met een vaste baan

We horen wel eens: ‘daar hebben
ze zelf voor gekozen, dan
ook niet zeuren als het
contract niet wordt ver-

Je bent jong
en je wil wat:
een vaste
baan
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De Volle Lading is een
uitgave van De Volle La-
dinggroep - van collega’s
voor collega’s in de haven.

Contact:
info@vollelading.nl

Telefoon: 010-4860045

Uitgangspunten van
de Volle Lading

Wie De Volle Lading
iedere vier weken

gratis per
e-mail wil ontvangen:
mail dit verzoek naar

info@
vollelading.nl




