Uitgangspunten van
de Volle Lading

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 onder andere door de vier-wekelijkse uitgave van de Volle
Lading.
3. We werken democratisch. Iedereen kan zijn inbreng hebben. Vrienden die de strijd
van de havenarbeiders ondersteunen zijn welkom.
4. We ijveren voor vakbonden
die strijdbaar en democratisch voor de belangen van de
werkers opkomen.
5. We zijn onafhankelijk, ook financieel. We accepteren alleen financiële bijdragen als
ze zonder voorwaarden worden gegeven.

Wie De Volle Lading
iedere vier weken
gratis per
e-mail wil ontvangen:
mail dit verzoek naar
info@
vollelading.nl
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6. We staan open voor gedachten over een andere maatschappij zonder uitbuiting en
onderdrukking van de werkende mensen - dat geeft
richting aan onze strijd.
7. We werken aan de versterking van de internationale solidariteit van de havenarbeiders.

www.vollelading.nl
De Volle Lading is een
uitgave van De Volle Ladinggroep - van collega’s
voor collega’s in de haven.
Contact:
info@vollelading.nl
Telefoon: 06-42492000
06-40393842

Uit eigen zak betaald - alle steun is welkom

2-10-2019 - Uitgave Volle Lading Groep

APMTR: wat zijn
de scenario’s van
de havenarbeiders?
In 2025 loopt het huurcontract
van APMTR af. Sinds de bijpraatsessie van 6 september over de
toekomst van APMTR blijft er ongerustheid onder de collega’s. Er
is een werkgroep scenario’s, bestaande uit leden van de OR en
het management. Deze stelt vier
mogelijke scenario’s voor, na
2025:

1. Verlenging van het contract
met 25 jaar met bemande
straddle carriers.
2. Hetzelfde met geautomati-

seerde straddle carriers.
3. Sluiting in 2025 en uitbreiding
van APM MVII met fase B in
2020 en fase C en D in 2024.
4. Ook sluiting in 2025 en uitbreiding van APM MVII met fase B
pas in 2025 en fase C vanaf
2030 en fase D niet nodig tot
2050.

Alleen het eerste scenario kost
niet direct banen, maar dat is ook
het minst waarschijnlijke,
Vervolg
gezien de kostenbesparing
op
bij automatisering.
blz. 2

Vervolg - APMTR
Arbeiders hebben
andere belangen

Arbeiders hebben andere belangen dan de directie en de aandeelhouders. Scenario’s van de
directie moeten de winst veiligstellen. Winst gaat ten koste van
de lonen, de werkgelegenheid en
vaste banen. Duur betaalde adviseurs, consultants en advocaten
zullen spreken over het gezamenlijk belang, maar in de praktijk bestaat dat niet. Het is het
belang van de arbeiders om op te
komen voor het omgekeerde voor koopkracht, werkgelegenheid en vaste banen voor de
jeugd.
De jeugd gaat
de doorslag geven

Bij APMTR is er heel veel jeugd:
ouderen vertrokken naar APMT
MVII, jongeren kwamen in hun
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plaats. Veel jongeren zijn inmiddels lid van de bond geworden.
Opkomen voor belangen gaat niet
zonder strijd, zonder strijd doet
de directie wat ze wil. En het gaat
ook niet zonder van de vakbond
op de werkvloer een strijdorganisatie te maken. Als de jeugd die
taak op zich neemt, dan kan er
veel bereikt worden.
Met eendracht valt
veel te bereiken

De enige echte manier om banen
te behouden is achter elkaar blijven staan. Veel van de nieuwe
collega’s van de laatste jaren zijn
lid geworden van de bond. Zij beseffen: alleen kun je niets, maar
samen sta je sterk. Jongeren
moeten maar eens aan de ouderen vragen hoe die zelf de langzaam-aan-actie in 2013 georganiseerd hebben voor een goede
eerste CAO op APM MVII, hoe zij
wonnen van het machtige moederconcern Maersk. Met eendracht valt veel te bereiken.

Het is stil
bij Uniport
Het is stil geworden bij Uniport.
Op een personeelsvergadering
heeft de directie de situatie toegelicht. Verschillende lijnen zijn
verdwenen omdat ze met grotere schepen gaan varen en de
Waalhaven niet in kunnen. Andere lijnen zijn verdwenen omdat terminals uit Nederland en
België trekken aan elke lijn. Uniport is een relatief klein bedrijf
en merkt aan den lijve de kapitalistische wet dat kleine bedrijven kapot gaan of door de grote
bedrijven worden opgegeten.
Niet gedwee wachten tot
het doek valt

Moeten de collega’s van Uniport
dan gedwee wachten tot het
doek valt? Nee toch. Als het stil
is voor de kant dan is het de
hoogste tijd om herrie te maken. Gedwee wachten heeft
nooit geholpen. Het moederconcern
Handelsveem-Steinweg
bulkt van het geld. Concerns
maken arbeiders graag verantwoordelijk voor verliezen, nadat

ze jaren de winst voor
zichzelf hebben gehouden. Dat kan ook omgedraaid worden: niet de
verliezen afwentelen op
de arbeiders, maar zorgen dat iedereen zijn
baan behoudt binnen Uniport, binnen RST of binnen Handelsveem-Steinweg.
Solidariteit

Als de collega’s van Uniport voor
hun belangen in beweging komen, dan moeten ze kunnen rekenen op de solidariteit van de
collega’s bij andere havenbedrijven. In het FNV Havens Magazine schrijft Koen Keehnen, die
tot voor kort bij Uniport werkte:
“Toen op een gegeven moment
de onderhandelingen waren
vastgelopen en er werd besloten
tot een 24-uursstaking, was
Uniport de enige containerterminal die 24 uur 100 procent gesloten was. Havenwerkers van
Uniport waren en zijn altijd solidair geweest tijdens het containeroverleg, ook voor de collega’s van SHB/RPS hebben zij regelmatig hun jasje uitgetrokken.
Mocht het zover komen dat zij
de steun van havenwerkers nodig hebben, dan reken ik op jullie!”
Dat is de spijker op zijn kop!
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Met de bus naar de
hoorzitting: meer mensen,
meer druk, meer publiciteit

Pensioenen: juridische en andere actie

De juridische molen en de actiemolen rond de pensioenkwestie maalt
verder. In het brandpunt van de belangstelling staan nu de hoorzittingen op 8 en 9 oktober bij de Nederlandsche Bank (DNB). DNB heeft
besloten dat Optas met Aegon mocht fuseren. Daardoor verdween 2,4
miljard euro pensioengeld in de kas van Aegon, terwijl dat geld gebruikt moet worden om met terugwerkende kracht de pensioenen te
indexeren. Door de fusie vervielen er allerlei belastingvoordelen, waardoor de rendementen uit de belegde premies jaarlijks ongeveer driekwart miljoen lager zijn - daardoor zullen ook de toekomstige pensioenen lager uitvallen.

ITF jongeren tegen
verwoestende klimaatafbraak

Het Comité van jonge transportwerkers van de ITF (Internationale Transportwerkers Federatie) zei in een verklaring: “Terwijl we te maken hebben met een verwoestende klimaatafbraak en ons haasten naar gevaarlijke omslagpunten, roepen
jongeren miljoenen van ons over de hele wereld op om de dagelijkse sleur te verstoren door deel te nemen aan de wereldwijde klimaatstakingen… De klimaatcrisis zal niet wachten, dus
wij ook niet! Er zijn geen banen op een dode planeet!”

Twee hoorzittingen

Alle tijdig ingediende bezwaarschriften zijn van de hand van Florence
Schoonderwoerd. De meeste ‘bezwaarmakers’ laten zich nog steeds
vertegenwoordigen door Florence Schoonderwoerd, een aantal is overgestapt naar Anton van Leeuwen die door FNV Havens is ingehuurd.
Van Leeuwen richt zich vooral op de lagere rendementen en hij zal op
de hoorzitting van 9 oktober optreden. Schoonderwoerd richt zich ook
op de 2,4 miljard en de indexatie en zij zal op 8 oktober optreden.

Kom naar de hoorzitting van 8 oktober

Voor 8 oktober is er een bus geregeld voor geïnteresseerde (oud-) havenarbeiders. Die bus vertrekt om zeven uur ’s ochtends van Metrostation Slinge om op tijd in Amsterdam te arriveren voor een korte demonstratie en de hoorzitting. Het doel van de demonstratie is druk uit
oefenen op Aegon en publiciteit te krijgen. Het is goed om zowel met
juridische actie, als met andere actie de druk op te voeren. Hoe meer
mensen meedoen hoe beter dat lukt.
Opgeven voor de bus bij Bert Voogt (voogt@voogtadvocaten.nl).
Kosten 15 euro.
6

Miljoenen de straat op
voor het milieu

Wereldwijd namen op 20 september zo’n 4,5 miljoen mensen
deel aan het begin van de mondiale actieweek voor het klimaat.
In ongeveer 2900 steden in 161 landen werd er gedemonstreerd
op de ‘Fridays for Future’- dag. In veel landen werden er acties
georganiseerd in de week tot aan 27 september. In Den Haag
demonstreerden op die 27ste september zo’n 35.000 mensen vooral jongeren. Wereldwijd demonstreerden er weer miljoenen.
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SCA wordt
Matrans
Rotterdam Terminal

Op 20 september is de terminal van SCA Logistics aan de
Prins Willem Alexanderhaven overgenomen door Hans Vervat en samengevoegd met zijn Mainport Container Services,
dat aan twee zijden van SCA een terrein heeft voor de opslag en reparatie van lege containers. SCA behandelt jaarlijks ongeveer een miljoen ton rollen papier, pakken cellulose
en gezaagd hout - naast 120.000 containers. Het nieuwe bedrijf heet Matrans Rotterdam Terminal, beslaat 34 hectare
en heeft een kilometer zeekade. SCA Zweden heeft vastgelegd om zijn overslag hier zeker twee jaar voort te zetten. Er
is een werkgarantie afgesproken. Mochten er mensen ontslagen worden omdat er geen werk meer voor ze is, dan zullen deze herplaatst worden binnen de holding Matrans.
Overigens had SCA voortdurend een tekort aan inhuurkrachten. Nu SCA opgekocht is door de eigenaar van de inleenbedrijven ILS en Matrans is dat probleem ineens opgelost. De samenvoeging vergroot ook de mogelijkheid om samen te knokken voor behoud en verbetering van arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld voor een goede senioren havenfitregeling.
Commitment is eenrichtingsverkeer

Veel collega’s hadden een afscheidsbonus verwacht van
SCA, omdat velen zich hun leven lang al inzetten voor ‘hun’
bedrijf - er wordt toch commitment gevraagd. Ja, het zijn
de werkers die het bedrijf opgebouwd hebben en voor de
winsten zorgden, maar een dankje is niet de gewoonte in
het kapitalisme. In het kapitalisme moeten de arbeiders zich
committeren aan het bedrijf, maar andersom is er geen
greintje loyaliteit.
4

Port
Botany
protest
Veel Australische arbeiders legden op 20 september het werk
neer om zich aan te sluiten bij
studenten die de school verlieten om de demonstraties tegen
klimaatverandering bij te wonen. Het protest trok ongeveer
500.000 mensen en blokkeerde
stadscentra in het hele land.
Studenten, werkers en vakbondsmensen spraken op het
podium bij de manifestatie in
Sydney en mobiliseerden de
menigte onder het zingen van:
‘Eén strijd, één gevecht: klimaatactie, arbeidersrecht!’.
Geen kraan draaide
Tommy-John Herbert, een bootwerker van Port Botany, zei dat
hij bij de bijeenkomst was door
het werk van de Maritime Union
of Australia. “Op het moment
dat ik spreek, draait geen een
van onze kranen”, zei hij. De havenwerkers van Port Botany
woonden de manifestatie bij,
gebruik makend van de bescherming voor vakbondsacties
die bij onderhandelingen met de
bedrijven geldt. Het is voor de

Kom naar de
vergadering
van de

Volle Lading
woensdag
23 oktober
2019
20.00 uur

J. de Vouplein 99
Rotterdam
Bij de Volle Lading kun je
leren vechten tegen onrecht en tegen de oorzaak
van het onrecht: het kapitalisme.
En gooi gerust wat geld als
steun in de pot.
De Volle Lading draait zonder subsidie – want we willen onafhankelijk blijven.
eerste keer dat deze vakbondsrechten voor een dergelijke actie
worden gebruikt. Herbert zei dat
zijn baas een e-mail naar alle
arbeiders had verzonden, met
de mededeling dat het bijwonen
van de milieudemonstratie onwettig is. Veel van de havenarbeiders kwamen toch.
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