
FNV Havens heeft de CAO-eisen
voor Matrans en ILS gepubli-
ceerd.
Bij ECT zijn de vergaderingen
over de CAO-eisen gehouden. Bij
APMT 1 en 2 zullen die vergade-
ringen op 20 september en 13
oktober worden gehouden. Het
CAO seizoen begint op stoom te
komen. Is het niet eens tijd om
een stap vooruit te zetten?

Gezamenlijke eisen,
gezamenlijke actie

Dit jaar lopen alle CAO’s in de

containersector en de sjor- en in-
huursector af. Alleen de RWG-
CAO is een uitzondering - die
loopt pas 31 december 2018 af.
Op de havencongressen is beslo-
ten dat er sector-CAO’s moeten
komen. Sector-CAO’s zijn een
machtig wapen om de verdeel en
heers-politiek van de bedrijven te
doorbreken. Bijna overal in Eu-
ropa zijn er CAO’s die voor de
hele haven gelden en dat komt de
havenarbeiders daar ten goede.
De Nederlandse havens zijn
wat dat betreft het lelijke
eendje.

CAO-seizoen geopend

Tijd om een stap
vooruit te zetten!
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Uit eigen zak betaald - alle steun is welkom

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: 06-42492000

06-40393842

Wie De Volle Lading
iedere vier weken

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

info@
vollelading.nl

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.

Uitgangspunten van
de Volle Lading

www.vollelading.nl



erop
dat Chemours ook
rechtstreeks gif-
stoffen op het wa-
ter loost.
Wetenschappers
van de Vrije Uni-
versiteit zeggen
dat mensen in de
omgeving van de
fabriek daarom
geen groente en
fruit uit eigen tuin
moeten eten. Het
waterleidingbe-
drijf wil dat Chemours de hoe-
veelheid geloosde gifstoffen
drastisch reduceert. Het uitfilte-
ren van de gifstoffen uit het
drinkwater is duur en het water-
bedrijf weet niet of ze totaal te
verwijderen zijn. RIVM bagatelli-
seert de gevaren en het ge-

meentebestuur en de provincie
die Chemours de vergunning
verleent vindt een kleinere be-
perking van de lozingshoeveel-
heid voldoende. Maar net als ie-
dereen willen de Dordtenaren
geen gif in hun water en eisen
dat de overheid dit verbiedt.

In Rotterdam heeft APMT het
zelfs voor elkaar gekregen om de
APMT-ers over twee CAO’s te ver-
delen. En Vervat en Baks hebben
Matrans en ILS min of meer sa-
mengevoegd, maar slagen er wel
in om hun personeel over vijf be-
drijven (Matrans, ILS, RPS, Trans-
core en Unilash) en vijf CAO’s te
verdelen. Het zou in ieder geval
goed zijn om de bedrijven met
dezelfde eisen te bestoken en ge-
lijktijdig actie te voeren.

Bij APMT ligt de eis van één
dienstverband voor de hand. So-
wieso zou de afspraak verlengd
moeten worden dat vacatures bij
APMT2 vervuld moeten worden
door collega’s van APMT1. Dat is
om twee redenen van belang.
Ten eerste kan het bijna niet an-
ders dan dat in de toekomst
APMT2 verder uitbreidt en APMT1
wordt gesloten.
Ten tweede bestaat de afspraak
dat collega’s van APMT1 die naar
APMT2 gaan hetzelfde loon gaan
verdienen als de collega’s van
APMT2. Collega’s die van buiten
komen gaan zo ongeveer 800
euro per maand minder verdie-
nen. Dat is een weeffout uit 2013
die nodig hersteld moet worden.

3% per jaar plus
prijscompensatie

De economie groeit, maar niet
voor de werkende mensen. De

rijken worden steeds rijker en de
armen steeds armer. Op wereld-
schaal worden de Li Ka-Shings
(eigenaar van ECT) en de Møller-
tjes (eigenaar van Maersk) steeds
rijker. Op nationale schaal krijgen
de Vervatjes en Baksen een
steeds groter deel van de koek.
Het is tijd voor een inhaalslag.
Bedenk dat ook de prijscompen-
satie niet alle prijsstijgingen com-
penseert. Bij ILS en Matrans is
een looneis gesteld van 3% per
jaar plus prijscompensatie en dat
is de goede richting.

Lichter werk voor ouderen
en eerder met pensioen

Overal leeft de eis van eerder met
pensioen. De verhoging van de
pensioenleeftijd is een aanslag op
de gezondheid van de werkende
mensen. Op de CAO-vergaderin-
gen wordt vooral gesproken over
de eis dat de SHFR definitief moet
worden en een langere periode
moet beslaan.
Bijvoorbeeld: voor iedereen vijf
jaar lang, tot aan de datum dat je
met pensioen gaat.

Sjorders stellen ook terecht de eis
dat ouderen minder op zwaar fy-
siek werk worden ingezet.
Overal leeft de eis dat ouderen
met behoud van loon een cyclus
zonder nachtdienst moeten kun-
nen lopen: goede eisen.

Korter werken en vaste
banen, dekmannen en
sjorren op kleine schepen
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CAO: tijd om een stap
vooruit te zetten

RWG slaat de miljoenste container over
RWG verkondigde eind augustus met trots dat inmiddels de
miljoenste container was overgeslagen. RWG begon in sep-
tember 2015. Dat zijn dus één miljoen containers in twee jaar.
RWG heeft – als alles draait zoals voorzien – een capaciteit van
2,5 miljoen TEU per jaar. In de komende jaren zullen veel meer
containers hun weg naar RWG vinden. Met APMT2 zal het wel
niet veel anders zijn.

Het effect van de volautomatische terminals is nu nog beperkt,
maar zal in de toekomst enorm zijn. Daarom:

� Korter werken met behoud van loon!
� Zesploegendienst in de volcontinu!
� Vierdaagse werkweek in de andere diensten!
� 60 jaar pensioen!

Geen gif



Honderden mensen demonstre-
ren in Dordrecht tegen het lozen
van gif door chemische bedrij-
ven. Aanleiding is het bekend
worden van de lozingen van
chemisch bedrijf Chemours en
de lauwe reactie van overheids-
instanties daarop. Bij het GenX-
procedé voor het maken van te-
flon komen giftige stoffen be-
halve in de lucht ook in het af-
valwater terecht, en het lijkt

Havenbedrijven sturen managers
naar cursussen om beter over te
komen als leidinggevende. In
eerste instantie zal dit ook effect
hebben op sommige individuen.
Maar uiteindelijk valt het aange-
leerde leiding geven door de
mand. Het aangeleerde managen
op een werkvloer zal op den duur
zijn doel voorbij schieten. De re-
den daarvan is dat het niet echt
is. Die bijgeschoolde managers
staan tegenover werkers met een
eigen, echte havencultuur. En
daar gaat het dan ook fout.

Het ‘people management’ is een
manier van leidinggeven waar de
werkvloer zich tegen gaat verzet-
ten, om de simpele reden dat ha-
venwerkers niet van nagemaakte
leidinggevenden houden.

Een van de trends in de haven is

managers van buiten de haven
halen die out off the box denken.
Met name leger- en politiemana-
gers worden havenbreed binnen
gehaald om de in hun ogen teveel
verdienende havenwerkers aan te
pakken en er makke lammetjes
van te maken die flexibeler gaan
werken. Dat havenwerkers tien
jaar korter leven en velen bijna
geen sociaal leven hebben, daar
denken ze maar even niet aan.

Hun hoofdzorg is uiteindelijk de
winst voor het bedrijf, dus het
verhogen van de productie en het
verlagen van de loonkosten. Niets
nieuws. Dat botst wel met de be-
staande havencultuur van voor
elkaar opkomen, samen vechten
voor een goede CAO.

Geen woorden maar daden,
zeggen we in de haven!
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Het is druk. Om de boten weg te
werken komen de bedrijven han-
den te kort. Met materiële prik-
kels (geld dus) en immateriële
prikkels (we moeten de concur-
rentie voor blijven: schouders er
onder) worden de collega’s aan-
gezet tot overwerk en het flexibi-
liseren van de arbeidstijden.
Even lijkt het alsof de werkgele-
genheid is veiliggesteld. De colle-
ga’s met een jaarcontract (of een
halfjaarcontract zoals bij RPS) ha-
len even opgelucht adem: een
verlenging zal er wel inzitten.
Maar toch (we willen de lol niet
bederven) is dat maar tijdelijk.
Na economische opleving komt
weer neergang. Zo is het in het
kapitalisme. En wat belangrijker
is: de automatisering gaat door.
RWG en APMT draaien lang niet
op volle capaciteit en zodra ze
dat wel doen gaan ze uitbrei-
dingsopties benutten. Bovendien
is ECT ook druk bezig met auto-
matisering.

De komende jaren gaan er heel
veel banen verdwijnen. De kraan-
machinisten verhuizen naar kan-
toor en bedienen daar meer dan
één kraan. Stapelkranen gaan
volautomatisch. Tugmasters,
straddle carriers, reachstackers
enzovoort: ze worden stuk voor
stuk vervangen door agv’tjes en
automatische stapelkranen.

De jeugd moet ook een toekomst
hebben. Een toekomst in de zin
van een vaste baan in de haven.
Het is niet verantwoord als straks
de laatste chauffeur afzwaait en
zijn kind alleen maar de keus
heeft tussen de WW of een flexi-
bel contract. Om dat te bevorde-
ren:

• Zesploegendienst in de volcon-
tinu en verder een 30-urige
werkweek op kosten van de be-
drijven!

• Bij elke kraan een dekman!
• Erkende sjorders ook op sche-

pen korter dan 170 meter!
• Elke havenbaan een vast baan!

CAO: tijd om een stap
vooruit te zetten

People management - niet voor de
people - wel voor het management

Dordtenaren
eisen
drinkwater
zonder gif



op basis van een
fulltime contract

aanvulling krijgen tot het fulltime
loon.
Iedereen ziet de onrechtvaardig-
heid, maar een rechter haalde
een streep door de eis van de col-
lega. Als het van rechters af-
hangt, dan krijgen arbeiders niet
vaak gelijk. In ieder geval heeft
deze collega moedig besloten om
te vechten voor zijn recht. In je
eentje voor de rechter is dat
moeilijk. Als de RPS-ers de kop-
pen bij elkaar steken zouden ze
veel meer kunnen bereiken.

Vervat betaalt niet,
maar ontvangt wel

Eén ding werd door het kort ge-
ding wel bereikt: het Projectteam
had de bijlagen bij het ‘RPS-Vier-
luik’ geheim gehouden en wei-
gerde deze openbaar te maken.
In kort geding werd ook open-
baarmaking van die bijlagen ge-
eist. Vlak voor de zitting werden
deze bijlagen aan de advocaat ter
beschikking gesteld.

Het is wel duidelijk waarom de
heren dit geheim wilden houden.
Zogenaamd heeft Vervat een mil-
joen euro aan het akkoord bijge-
dragen. In werkelijkheid is afge-
sproken dat het Havenbedrijf Rot-
terdam de kosten draagt voor de
suppletieregeling en andere voor-
zieningen voor de ouderen die in
de WW komen (luik 1).
Het Havenbedrijf betaalt ook de
€45.000,- die de collega’s krijgen

die uit de haven vertrekken (luik
2) en de € 35.000,- die havenbe-
drijven vangen als ze een RPS-er
in dienst nemen (luik 3).
Wat overblijft zijn de kosten die
gemaakt worden om de RPS-ers
in RPS-nieuw tewerk te stellen
(luik 4). Daaraan draagt Vervat
maximaal een miljoen euro bij.
Dat klinkt indrukwekkend, maar
die € 1 miljoen hoeft Vervat nooit
op tafel te leggen. Met een mini-
male investering draait hij ge-
woon dag in dag uit winst met
RPS nieuw.

O ja, RPS-oud is wel failliet, maar
als we het verslag van de curator
goed lezen blijft er wel een paar
ton over voor Vervat. Wie wordt
er wijzer van het faillissement?

Nieuwe halfjaarcontracten
voor drie dagen per week,
dat houdt de discipline er in

De RPS-ers moesten vorige
maand een voor een op kantoor
komen. Het eerste halfjaar van
hun dienstverband werd geëvalu-
eerd. Jawel: 25 tot 35 jaar ha-
venarbeider, maar even als een
kleuter langs komen. Iedereen
heeft volop gewerkt. RPS zou
makkelijk iedereen een vast full-
time contract kunnen aanbieden.
Maar dat gebeurt niet. Vervat

werkt liever met rechteloze arbei-
ders, dus worden de drie dagen
contracten met een half jaar ver-
lengd. Nou ja: ook niet voor ie-
dereen. Het schijnt dat van één of
twee collega’s het contract niet
verlengd is. Zo hou je bij de rest
de discipline er goed in.

Een moedige collega

Eén RPS-collega die in de WW zit
vond dat zijn uitkering niet ge-
noeg werd aangevuld en besloot
zijn zaak in kort geding aan de
rechter voor te leggen. Op papier
had hij een contract voor drie da-
gen, maar in de praktijk werkte
hij in de twee jaar voor het faillis-
sement fulltime. Het Projecteam
RPS bepaalde dat hij maar tot
drie daglonen per week zou wor-
den aangevuld. Hij wilde net als
de collega’s die fulltime werkten
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tjes (eigenaar van Maersk) steeds
rijker. Op nationale schaal krijgen
de Vervatjes en Baksen een
steeds groter deel van de koek.
Het is tijd voor een inhaalslag.
Bedenk dat ook de prijscompen-
satie niet alle prijsstijgingen com-
penseert. Bij ILS en Matrans is
een looneis gesteld van 3% per
jaar plus prijscompensatie en dat
is de goede richting.

Lichter werk voor ouderen
en eerder met pensioen

Overal leeft de eis van eerder met
pensioen. De verhoging van de
pensioenleeftijd is een aanslag op
de gezondheid van de werkende
mensen. Op de CAO-vergaderin-
gen wordt vooral gesproken over
de eis dat de SHFR definitief moet
worden en een langere periode
moet beslaan.
Bijvoorbeeld: voor iedereen vijf
jaar lang, tot aan de datum dat je
met pensioen gaat.

Sjorders stellen ook terecht de eis
dat ouderen minder op zwaar fy-
siek werk worden ingezet.
Overal leeft de eis dat ouderen
met behoud van loon een cyclus
zonder nachtdienst moeten kun-
nen lopen: goede eisen.

Korter werken en vaste
banen, dekmannen en
sjorren op kleine schepen
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CAO: tijd om een stap
vooruit te zetten

RWG slaat de miljoenste container over
RWG verkondigde eind augustus met trots dat inmiddels de
miljoenste container was overgeslagen. RWG begon in sep-
tember 2015. Dat zijn dus één miljoen containers in twee jaar.
RWG heeft – als alles draait zoals voorzien – een capaciteit van
2,5 miljoen TEU per jaar. In de komende jaren zullen veel meer
containers hun weg naar RWG vinden. Met APMT2 zal het wel
niet veel anders zijn.

Het effect van de volautomatische terminals is nu nog beperkt,
maar zal in de toekomst enorm zijn. Daarom:

� Korter werken met behoud van loon!
� Zesploegendienst in de volcontinu!
� Vierdaagse werkweek in de andere diensten!
� 60 jaar pensioen!

Geen gif



FNV Havens heeft de CAO-eisen
voor Matrans en ILS gepubli-
ceerd.
Bij ECT zijn de vergaderingen
over de CAO-eisen gehouden. Bij
APMT 1 en 2 zullen die vergade-
ringen op 20 september en 13
oktober worden gehouden. Het
CAO seizoen begint op stoom te
komen. Is het niet eens tijd om
een stap vooruit te zetten?

Gezamenlijke eisen,
gezamenlijke actie

Dit jaar lopen alle CAO’s in de

containersector en de sjor- en in-
huursector af. Alleen de RWG-
CAO is een uitzondering - die
loopt pas 31 december 2018 af.
Op de havencongressen is beslo-
ten dat er sector-CAO’s moeten
komen. Sector-CAO’s zijn een
machtig wapen om de verdeel en
heers-politiek van de bedrijven te
doorbreken. Bijna overal in Eu-
ropa zijn er CAO’s die voor de
hele haven gelden en dat komt de
havenarbeiders daar ten goede.
De Nederlandse havens zijn
wat dat betreft het lelijke
eendje.

CAO-seizoen geopend

Tijd om een stap
vooruit te zetten!
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Uit eigen zak betaald - alle steun is welkom

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: 06-42492000

06-40393842

Wie De Volle Lading
iedere vier weken

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

info@
vollelading.nl

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.

Uitgangspunten van
de Volle Lading

www.vollelading.nl




