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

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.
info@vollelading.nl
Telefoon: 06-42492000
06-40393842

Steun: NL54INGB0004428359 o.v.v. ‘DVL’

Uit eigen zak betaald - alle steun is welkom

12-2-2020 - Uitgave Volle Lading Groep

Uniport
Geen referendum,
tijd om op te staan!
Het zag er goed uit op 5 november 2019 toen Rotterdam Dockers bij elkaar kwamen en uitspraken dat havenwerkers voor
elkaar zouden zorgen.
Het zag er ook goed uit op 13
december 2019 toen Uniporters
en andere havenarbeiders demonstratief van de Uniport-terminal naar de RST-terminal liepen en daar de poort ruim een
uur blokkeerden - om vervolgens naar het hoofdkantoor te
lopen en te eisen dat er geen
ontslagen zouden vallen.
En toen op 21 januari 2020 zo’n

175 collega’s van andere havenbedrijven bij de collega’s van
Uniport koffie gingen drinken,
was duidelijk dat de basis voor
solidariteitsacties in de haven
aanwezig is.
De urgentie zien

En toch wordt nu aanstalten gemaakt om een referendum te
houden over een sociaal plan,
waarbij de helft van de Uniporters in de WW belandt. Goede
wil is er genoeg: bij de Uniporters en bij de collega’s in Vervolg
de rest van de haven,
op
blz. 2

Vervolg - Uniport

maar ondanks de goede aanzetten is strijd voor het behoud van
de banen en tegen ontslagen
(nog) niet van de grond gekomen.

Daarom: als je een actieve havenarbeider bent – of je nou bij
Uniport werkt of elders, jong
bent of oud, van welke bond je
ook lid bent – steek de koppen
bij elkaar: samen kunnen ontslagen worden tegengehouden,
samen kunnen banen worden
gered.

Voor wie de urgentie niet ziet:
denk na over de wereld waarin
je leeft. In het kapitalisme zoekt
een bedrijf voortdurend naar
wegen om hetzelfde werk met
minder mensen te doen. In het
kapitalisme vallen er altijd bedrijven om die achter zijn gebleven in de concurrentieslag. In
het kapitalisme kan je alleen samen vechten voor werk en loon,
in je eentje kan je niets.

De koppen bij elkaar steken

Daarom hebben collega’s van
Uniport de steun van de haven
nodig en hebben collega’s in de
haven er belang bij nu in beweging te komen. Waren de banen
bij RPS gered, dan was het nu
makkelijker de banen bij Uniport
te redden. Worden de banen bij
Uniport gered dan is het makkelijker straks de banen bij RST,
APMTR, EMO enzovoort te redden.
Het ontbreekt misschien aan organisatie om het initiatief te
grijpen en niet meer los te laten
tot de eisen zijn binnengehaald.

Als je dat initiatief niet grijpt,
dan ben je veroordeeld om als
een konijntje in de koplampen
te kijken tot je wordt overreden.
Het ontbreekt misschien aan het
besef van urgentie - maar nu
kunnen ontslagen nog worden
tegengehouden - en als dat lukt
dan kunnen we in de haven daar
nog jaren plezier van hebben.

Strijd om havenpensioenen gaat door

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de bezwaren tegen de fusie
van Aegon met Optas niet ontvankelijk verklaard. De reden: havenarbeiders die pensioen trekken of opbouwen zouden niet belanghebbend zijn en hebben dus geen recht om bezwaar te maken
tegen de fusie. Als de mensen die pensioen trekken en opbouwen
geen belang hebben bij de fusie, wie dan wel?
De haven is een proefproject: de financiële elite kijkt likkebaardend
naar de pensioenmiljarden van alle Nederlanders. DNB houdt Aegon
de hand boven het hoofd. Het laat zien hoe de maatschappij in elkaar steekt: de grote financiële en industriële bedrijven bepalen wat
de regering en organen zoals DNB moeten doen. Gewone mensen
mogen eens in de vier jaar hun stem uitbrengen, maar de grote bedrijven maken de dienst uit.

Aan de gang van zaken rond de havenpensioenen is te zien waar de
financiële monopolies met de pensioenen in Nederland naar toe willen: eerst individualiseren, dan privatiseren en dan het Nederlands
pensioenvermogen (1600 miljard euro) in de kassen van de banken
en verzekeraars laten verdwijnen. Wat er in de haven is gebeurd, is
voor de heren en dames nog maar het begin. Laten we er alles aan
doen om dit in de kiem te smoren!
Dat 2,5 miljard pensioengeld in de kas van Aegon verdwijnt, terwijl
de pensioenen tien jaar niet zijn geïndexeerd en dat door de fusie
de pensioenen van collega’s die nu pensioen opbouwen lager uitvallen is en blijft onacceptabel. Daar passen juridische acties, acties
op straat en acties in de haven. Het Actiecomité Optas-pensioenen
kondigt aan het er niet bij te laten zitten.
Geef je op voor de Nieuwsbrief Pensioenen om op de hoogte te blijven (bij voogt@voogtadvocaten.nl), geef financiële steun zodat Aegon kan worden gedagvaard en praat mee als het actiecomité bij elkaar komt.
Ook de bezwaren die door FNV Havens werden gesteund (vooral op
het punt van lagere pensioenen voor de mensen die nu pensioen
opbouwen) zijn niet ontvankelijk verklaard en de verwachting is dat
ook FNV Havens daartegen in beroep zal gaan.
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Het zal een zaak worden van de lange adem, maar daarvoor hoeft
niemand terug te schrikken, want wat onacceptabel is moet bestreden worden.
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Vervolg - APMT

De directie van APMT MVII
heeft daar niet zoveel trek
in en probeert daarbij de OR voor haar karretje te spannen. Volgens de CAO kan APMT MVII aan nieuw personeel van buiten een
loon van ongeveer 10.000 euro lager betalen.
We leven in het kapitalisme waarin alles om winst draait. Daarom
zal het moederbedrijf APMT in Den Haag dit voordeeltje niet zo
maar weggeven.

Maar dat is niet de hoofdzaak. Als personeel weer van APMTR naar
APMT MVII gaat stromen, dan stroomt ook weer een berg strijdervaring van APMTR naar APMT MVII. Dat zit de directie het meest
dwars.

Tijdens de poortblokkade nam de directie van APMT MVII een toegevende houding aan. Het is dus zaak om druk te blijven zetten. Op
20 februari zal FNV Havens weer met de directies van APMTR en
APMR MVII over de kwestie overleggen.

Kom naar de
vergadering
van de

Volle Lading
maandag
24 februari
2020
20.00 uur

J. de Vouplein 99
Rotterdam
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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.

Strijd tegen Union busting in
Australië en aan
de Amerikaanse West Coast
Havenarbeiders steunen
elkaar internationaal

De Internationale Havenarbeiders Conferentie (IHC), waarbij De
Volle Lading is aangesloten, heeft solidariteitsverklaringen verstuurd
naar twee bonden die heftig aangevallen worden door internationale containerterminalbedrijven: de MUA in Australië door DP World
(de voornaamste mede-eigenaar van RWG) en de Amerikaanse
bond ILWU door het Filippijnse ICTSI. Zowel DP World als ICTSI
staan internationaal bekend als ‘Union busters’. MUA en ILWU binden de strijd met ze aan en verdienen alle steun. De bedrijven werken internationaal, havenarbeiders kunnen niet achterblijven.
De solidariteitsverklaringen aan MUA en ILWU eindigen beide met:

“Jullie hebben solidariteit getoond met de Rotterdamse havenwerkers in hun strijd tegen Aegon en Optas onder het motto ‘Put the
money back’ .
Nu zullen we jullie strijd bekend maken onder de havenwerkers hier
en aandringen op solidariteit.
Wij wensen jullie eenheid toe en succes. Gebruik de strijd om de
kracht op te bouwen die nodig is om juist de oorzaak van jullie problemen te bevechten: het kapitalisme. Arbeiders van de wereld verenigt u!”
De verklaringen zijn hieronder afgedrukt.

Havenarbeiders, vakbondsafdelingsbesturen, spillen: iedereen kan
een email sturen ter ondersteuning aan de MUA:
muano@mua.org.au
en aan de ILWU in Portland:
local5@ilwulocal5.com
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Stakingsverbod
in Australië

‘Beste collega’s in Australië, wij
veroordelen de voorlopige
voorziening die de federale
rechtbank heeft uitgevaardigd
om tot 13 maart 2020 stakingen voor een nieuwe CAO te
verbieden. DP World Australië
wil graag beschermd worden
tegen stakingen door de 1800
havenwerkers op zijn containerterminals in Melbourne,
Sydney, Brisbane en Fremantle.

In de kapitalistische wereld willen de ‘onafhankelijke’ rechter
en het staatsapparaat maar al
te graag de belangen dienen
van de grote monopolies.
DP World wil niet onderhandelen over een nieuwe CAO. DP
World staat bekend om zijn
anti-vakbondsacties, zoals het
intrekken van toegekende vakanties, proberen sociale voorzieningen zoals inkomensbescherming weg te nemen, het
ontslaan van arbeiders, loongarantie afschaffen, voorkomen
dat arbeiders hun vakbondsvertegenwoordigers kunnen
ontmoeten, het intrekken van
de Kerstbonus en dreigen met
het massaontslag van tien procent van het personeel. Op zijn
Rotterdamse World Gateway
terminal past DP World dezelfde antivakbondspolitiek toe.
De CAO geldt daar voor slechts
zo’n 20 havenwerkers.
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Boete van 93,6
miljoen dollar in
Amerika

‘Beste collega’s van de International Longshore and Warehouse Union (ILWU), wij veroordelen de International Container Terminal Services
(ICTSI), omdat zij een grote
schadevergoeding eist van jullie, de ILWU. Het in de Filippijnen gevestigde ICTSI misbruikte een reeks langzaamaanacties door de ILWU om een
rechtszaak te beginnen. De beslissing van de federale jury
bedreigt het overleven van de
strijdbare ILWU, omdat de
ILWU slechts acht miljoen dollar aan vermogen heeft en de
straf 93,6 miljoen bedraagt.
Wij veroordelen de vele manieren waarop ICTSI de arbeiders
slecht behandelt, zoals de afbraak van arbeidsvoorwaarden
in de haven van Tanjung Priok,
in Jakarta. En het ontslag van
43 havenwerkers die zich aangesloten hadden bij een vakbond, in de hoop hun loon en
arbeidsvoorwaarden te verbeteren in de haven van Toamasina op Madagascar.
Wij weten dat jullie vasthouden
aan de leuze: een onrecht voor
één, is een onrecht voor allen!’
(Zie de Engelse versie op de
site van de Internationale Havenarbeiders Conferentie: dockers-international.org)

APMTR-ers willen vacatures
bij APMT MVII vervullen

Honderdtwintig collega’s van APMTR rijden op 14 januari met een
slakkengangetje over de N15 op de Maasvlakte naar het zusterbedrijf APMT MVII en blokkeren daar de poort gedurende twee en een
half uur. Omdat de opkomende ploeg zich aansloot bij de staking
groeide de groep havenwerkers voor de poort aan tot 200. Ook een
tiental collega’s van APMT MVII sloot zich aan en binnen kwam het
werk ook tot stilstand. De politie moest de stroom vrachtwagens
omleiden naar een parkeerterrein.
Andere actie, meer mogelijkheden

De collega’s van APMTR staan bekend om hun langzaamaanacties,
waarmee goede resultaten zijn geboekt. Nu blijkt dat het neerleggen van het werk meer mogelijkheden biedt. Door het werk neer te
leggen kan je je buiten de terminal manifesteren. Je kunt collectief
contact leggen met andere collega’s. Je wordt gezien door de buitenwereld: in dit geval stonden de vrachtwagens stil en merkte het
verkeer op de N15 dat havenarbeiders aan het protesteren waren.

Als een werkonderbreking benut wordt om naar buiten te treden,
dan raken er meer mensen bij betrokken, worden er meer mensen
aan het denken gezet en dan verhoogt dat de druk op de directie.
Directie ligt dwars, druk zetten blijft nodig

Het moederbedrijf APMT in Den Haag verkoopt midden 2020 APMTR
aan Hutchison, de eigenaar van buurman ECT. Er geldt weliswaar
een werkgarantie van vier jaar, maar door automatisering en vanwege overlap op de kantoren verdwijnen er banen. Volgend jaar
worden zestien geautomatiseerde straddle carriers in gebruik genomen, die de banen van rond een derde van de 200 chauffeurs
bedreigen.
Het moederbedrijf APMT gaat het nieuwe bedrijf APMT MVII juist
uitbreiden met fase twee en dan zouden de collega’s zo van de oude
naar de nieuwe terminal over kunnen - want de terminals hebben
dezelfde eigenaar. Zo kunnen zij mooi hun baan in de haven behouden, met alle rechten zoals salaris en pensioen.
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De directie van APMT MVII
heeft daar niet zoveel trek
in en probeert daarbij de OR voor haar karretje te spannen. Volgens de CAO kan APMT MVII aan nieuw personeel van buiten een
loon van ongeveer 10.000 euro lager betalen.
We leven in het kapitalisme waarin alles om winst draait. Daarom
zal het moederbedrijf APMT in Den Haag dit voordeeltje niet zo
maar weggeven.

Maar dat is niet de hoofdzaak. Als personeel weer van APMTR naar
APMT MVII gaat stromen, dan stroomt ook weer een berg strijdervaring van APMTR naar APMT MVII. Dat zit de directie het meest
dwars.
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De Internationale Havenarbeiders Conferentie (IHC), waarbij De
Volle Lading is aangesloten, heeft solidariteitsverklaringen verstuurd
naar twee bonden die heftig aangevallen worden door internationale containerterminalbedrijven: de MUA in Australië door DP World
(de voornaamste mede-eigenaar van RWG) en de Amerikaanse
bond ILWU door het Filippijnse ICTSI. Zowel DP World als ICTSI
staan internationaal bekend als ‘Union busters’. MUA en ILWU binden de strijd met ze aan en verdienen alle steun. De bedrijven werken internationaal, havenarbeiders kunnen niet achterblijven.
De solidariteitsverklaringen aan MUA en ILWU eindigen beide met:
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Wij wensen jullie eenheid toe en succes. Gebruik de strijd om de
kracht op te bouwen die nodig is om juist de oorzaak van jullie problemen te bevechten: het kapitalisme. Arbeiders van de wereld verenigt u!”
De verklaringen zijn hieronder afgedrukt.
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Als je dat initiatief niet grijpt,
dan ben je veroordeeld om als
een konijntje in de koplampen
te kijken tot je wordt overreden.
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besef van urgentie - maar nu
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tegengehouden - en als dat lukt
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De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de bezwaren tegen de fusie
van Aegon met Optas niet ontvankelijk verklaard. De reden: havenarbeiders die pensioen trekken of opbouwen zouden niet belanghebbend zijn en hebben dus geen recht om bezwaar te maken
tegen de fusie. Als de mensen die pensioen trekken en opbouwen
geen belang hebben bij de fusie, wie dan wel?
De haven is een proefproject: de financiële elite kijkt likkebaardend
naar de pensioenmiljarden van alle Nederlanders. DNB houdt Aegon
de hand boven het hoofd. Het laat zien hoe de maatschappij in elkaar steekt: de grote financiële en industriële bedrijven bepalen wat
de regering en organen zoals DNB moeten doen. Gewone mensen
mogen eens in de vier jaar hun stem uitbrengen, maar de grote bedrijven maken de dienst uit.

Aan de gang van zaken rond de havenpensioenen is te zien waar de
financiële monopolies met de pensioenen in Nederland naar toe willen: eerst individualiseren, dan privatiseren en dan het Nederlands
pensioenvermogen (1600 miljard euro) in de kassen van de banken
en verzekeraars laten verdwijnen. Wat er in de haven is gebeurd, is
voor de heren en dames nog maar het begin. Laten we er alles aan
doen om dit in de kiem te smoren!
Dat 2,5 miljard pensioengeld in de kas van Aegon verdwijnt, terwijl
de pensioenen tien jaar niet zijn geïndexeerd en dat door de fusie
de pensioenen van collega’s die nu pensioen opbouwen lager uitvallen is en blijft onacceptabel. Daar passen juridische acties, acties
op straat en acties in de haven. Het Actiecomité Optas-pensioenen
kondigt aan het er niet bij te laten zitten.
Geef je op voor de Nieuwsbrief Pensioenen om op de hoogte te blijven (bij voogt@voogtadvocaten.nl), geef financiële steun zodat Aegon kan worden gedagvaard en praat mee als het actiecomité bij elkaar komt.
Ook de bezwaren die door FNV Havens werden gesteund (vooral op
het punt van lagere pensioenen voor de mensen die nu pensioen
opbouwen) zijn niet ontvankelijk verklaard en de verwachting is dat
ook FNV Havens daartegen in beroep zal gaan.

2

Het zal een zaak worden van de lange adem, maar daarvoor hoeft
niemand terug te schrikken, want wat onacceptabel is moet bestreden worden.
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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

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.
info@vollelading.nl
Telefoon: 06-42492000
06-40393842

Steun: NL54INGB0004428359 o.v.v. ‘DVL’

Uit eigen zak betaald - alle steun is welkom

12-2-2020 - Uitgave Volle Lading Groep

Uniport
Geen referendum,
tijd om op te staan!
Het zag er goed uit op 5 november 2019 toen Rotterdam Dockers bij elkaar kwamen en uitspraken dat havenwerkers voor
elkaar zouden zorgen.
Het zag er ook goed uit op 13
december 2019 toen Uniporters
en andere havenarbeiders demonstratief van de Uniport-terminal naar de RST-terminal liepen en daar de poort ruim een
uur blokkeerden - om vervolgens naar het hoofdkantoor te
lopen en te eisen dat er geen
ontslagen zouden vallen.
En toen op 21 januari 2020 zo’n

175 collega’s van andere havenbedrijven bij de collega’s van
Uniport koffie gingen drinken,
was duidelijk dat de basis voor
solidariteitsacties in de haven
aanwezig is.
De urgentie zien

En toch wordt nu aanstalten gemaakt om een referendum te
houden over een sociaal plan,
waarbij de helft van de Uniporters in de WW belandt. Goede
wil is er genoeg: bij de Uniporters en bij de collega’s in Vervolg
de rest van de haven,
op
blz. 2

