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CAO’s, onderhandelingen en akties    
Schaduw over Haven-CAO 

Eind 1987 laaide in de amsterdamse haven de CAO-strijd op. Het uitgangspunt om 

samen met Rotterdam de strijd te voeren, was toen al verlaten door het ”Akkoord van 

Delft”. Voor alle duidelijkheid, dat was een geheim akkoord. Afgesloten door werkge-

vers en Vervoersbond FNV, onder voorzitterschap van de hoofdredakteur van het 

Vrije Volk Krul, maar zonder de leden te raadplegen. 

De akties in Rotterdam werden afgeblazen en de leden konden via een referendum 

beslissen of ze wel of niet met het akkoord instemden.  

Een van de onderdelen van het akkoord 
was de uittreding van 56-jarigen, mede 
mogelijk gemaakt door een 
‘solidariteitsheffing’ van de blijvers. Zo 
ontstonden twee groepen havenarbei-
ders. Ze werden tegen elkaar uitge-
speeld en dat had zijn uitwerking op de 
uitslag van het referendum. 
 
Referendum in de mode 
Via de aanvaarding van het Krul-
akkoord belandden we in Amsterdam in 
de situatie dat we alleen de CAO-strijd 
moesten aangaan. Gelukkig voor ons 
zorgden de amsterdamse havenwerk-
gevers er met hun voorstellen voor dat 
de kaderleden de rijen sloten; onder 
andere door verslechteringen in de 
regeling van de arbeidstijdverkorting. 
Waarschijnlijk tot verbazing van velen 
werd in de amsterdamse haven twee 
weken aktie gevoerd. 
Ook hier kwam echter een domper op 
de afloop van de strijd toen bleek dat 
als onderdeel van het bereikte kompro-
mis de akties werden opgeschort. Dit 
was geheel tegen de wil van de meer-
derheid van het door vakbondsleden 
gevormde aktiekomitee. Die meerder-
heid wilde dat de stakers zich in verga-
deringen konden uitspreken over het 
bereikte resultaat en over het al of niet 
doorstaken voor een eventueel beter 
resultaat. Paul Rosenmöller, woordvoer-
der van de onderhandelingsdelegatie, 
blies de akties af en kondigde een 
referendum aan, dat binnen veertien 
dagen gehouden moest worden. Als 
schot voor de boeg deelde hij mee dat 
afwijzing van het kompromis verder-
gaande en vooral langdurige akties tot 
gevolg zou hebben. Dat was bepaald 
geen aanlokkelijk vooruitzicht na twee 
weken akties en daarna minstens twee 
weken wachten. 
 
Rotterdam heeft ’t 
Het beleid van de Vervoersbond FNV in 
de havens is gericht op Rotterdam. 
Daar is een grootscheepse herstruktu-
rering in gang gezet, die als neveneffekt 
voor een overkompleet aan mensen 
zorgt. Uitgangspunt van de bond is 
meedenken met die herstrukturering 
onder de voorwaarde ”geen man ge-
dwongen de poort uit”. Om die gedwon-

gen ontslagen te voorkomen, zijn in het 
in 1985 afgesloten Van der Louw-
akkoord afspraken gemaakt en maat-
regelen vastgelegd. Onder andere 
vervroegd uittreden zonder herbezet-
ting en een overstapmogelijkheid van 
vaste werknemers naar de arbeidspool 
(SHB-pool). Die overstap zou de verhou-
ding tussen vast personeel en SHB-
personeel op fifty-fifty moeten brengen. 
Als gevolg daarvan ontstond bij de SHB
-pool in Rotterdam een groot overkom-
pleet. Onder andere door het Krul-
akkoord van Delft moet dit overkom-
pleet weggewerkt worden door middel 
van flexibilisering van SHB-arbeiders; 
uitbreiding van werkzaamheden naar 
andere havens en opnieuw een oude-
ren-regeling. 
 
Amsterdam krijgt ’t 
Inmiddels was er in Amsterdam ook 
een soort Van der Louw-akkoord afge-
sloten, bij ons genoemd naar de burge-
meester van Zaandam, Lems. Ook dit 
Lems-akkoord bevatte een ouderen-
regeling zonder herbezetting. Verzet 
tegen dit akkoord mocht niet baten. En 
opnieuw bracht een referendum uit-
komst voor de bondsleiding. Wel werd 
erkend dat er vooral de eerste jaren 
tekorten zouden ontstaan. Maar daar 
was ook wel een oplossing voor te 
bedenken, te weten een ‘oud’ idee van 
de Vervoersbond: een landelijke ar-
beidspool. Met andere woorden, tekor-
ten in Amsterdam moesten worden 
opgevuld uit het overkompleet in Rot-
terdam; voorlopig op vrijwillige basis. 
Het gevolg van deze ‘oplossing’ is dat 
er in Amsterdam tot 1990 geen men-
sen mogen worden aangenomen. Met 
één uitzondering, namelijk zeventig 
jongeren, die via de haven- en vervoer-
school kunnen instromen; dat is een 
onderdeel van het Lems-akkoord. Nu al 
is duidelijk dat in 1990 dat aantal van 
zeventig niet wordt gehaald. Initiatieven 
om jongeren bijvoorbeeld via het ar-
beidsburo een vaste baan in de am-
sterdamse haven te bezorgen, blijven 
echter uit. 
 
Amsterdam heeft tekorten 
Vatten we de hiervoor geschetste ont-
wikkelingen samen, dan zien we in de 
twee havens de volgende situatie: 
● De herstrukturering van de rotter-
damse haven is in volle gang; voorzien 
van overheidsgeld en steun van de 
Vervoersbond FNV. 
● De vaste bedrijven in Rotterdam 
hebben hun overkompleet doorge-
sluisd naar de rotterdamse SHB, die nu 
dus met een overkompleet opgezadeld 
zit. 
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● De amsterdamse SHB wordt bewust 
afgebouwd en heeft met gigantiese 
tekorten te maken. 
● De tekorten in Amsterdam vormt het 
gat in de markt voor het rotterdamse 
overkompleet. 
 
Een aantal rotterdamse pendelaars 
werkt nu al op vrijwillige basis in Amster-
dam, maar dat zijn er volgens de werk-
gevers en de bond nog lang niet ge-
noeg. Aangezien de overheid de leeg-
loop-kosten (loon doorbetalen als er 
geen werk is) gedeeltelijk financiert, zal 
straks wel de verplichting komen om 
over en weer elkaars pieken op te van-
gen. De bijdrage uit het Algemeen Werk-
loosheidsfonds is daarvoor een mooi 
drukmiddel. 
De werkdruk in Amsterdam is inmiddels 
zo hoog opgelopen - voornamelijk door 
de aanvoer van cacao - dat er dagen zijn 
dat de tekorten oplopen tot tweehon-
derd mensen. 
 
Jaagsysteem 
Die tekorten vormen ook voor de am-
sterdamse havenwerkgevers een pro-
bleem. Ze lanceerden dan ook een 
voorstel om tegen extra betaling de 

werkdag uit te breiden met een ‘derde 
taak’ (vier uur) en onbeperkt werken in 
de weekeinden. Dat was volgens de 
heren nodig, omdat anders de schepen 
naar andere havens zouden uitwijken, 
hetgeen onvermijdelijk tot verlies van 
werkgelegenheid zou leiden. De onder-
nemingsraad van Combined Terminals 
Amsterdam (CTA, het grootste stuwa-
doorsbedrijf) had een ‘beter’ voorstel. 
Een verhoogde produktie binnen de 
reguliere arbeidstijd tegen een extra 
betaling van vijftig gulden netto per dag. 
De ondernemingsraad van de SHB, kwa 
personeelssterkte het grootste bedrijf, 
was het met dit voorstel volstrekt on-
eens en noemde de ‘oplossing’ van de 
kollega-OR een ordinaire produktiever-
hoging. Bovenop de toch al hoge pro-
duktienorm zou dan ook nog eens een 
verhoogde produktie gestapeld worden, 
waardoor de mensen nog eerder verslij-
ten en in de WAO terecht komen. Terug 
naar de twintiger jaren; prestatieloon en 
jaagsysteem. 
De Vervoersbond FNV toonde begrip 
voor de problemen van de werkgevers 
en de CTA-ondernemingsraad en keek 
de andere kant op. De bond werkte aan 
een andere oplossing, namelijk een 

extra premie voor rotterdamse SHB-ers 
van ongeveer 120 gulden per dag, 
wanneer zij vrijwillig in Amsterdam 
wilden werken. 
Het uiteindelijke resultaat van al deze 
chicanes is dat de helft van de amster-
damse havenwerkers, waaronder ka-
derleden van de bond, weigert de pro-
duktieverhoging te aanvaarden en zich 
principieel opstelt. De andere helft 
werkt (ongeveer) zeven dagen per 
week, plus produktieverhoging, en vult 
op die manier haar zakken. Door met 
de geldbuidel te rinkelen hebben de 
ondernemers bereikt dat iedereen en 
alles tegen elkaar is uitgespeeld, De 
Vervoersbond FNV stond er bij en keek 
er naar. 
 
Grote verdeeldheid 
Eind maart loopt de CAO af. Duidelijk zal 
zijn dat de onderlinge tegenstellingen 
niet bevordelijk zijn om straks gezamen-
lijk de CAO- strijd aan te gaan. 
De ‘zakkenvullers’ halen momenteel 
hun loonsverhoging voor jaren binnen 
en zijn straks niet bereid om voor een 
paar procenten loonsverhoging een 
staking te beginnen. De tegenstellingen 
zijn scherp, ook tussen de kaderleden 
van de vaste bedrijven en die van de 
SHB-arbeidspool. De ondernemings-
raad van de pool is opgestapt. Bij blij-
vende drukte in de haven zullen de 
konflikten zich alleen maar verscher-
pen. En dan is er ook nog een bijdrage 
van de Vervoersbond door rotterdam-
mers naar Amsterdam te lokken met 
een extra premie van twintig gulden 
netto per dag. Dat zal ook wel weer 
flinke spanningen oproepen. Bij dege-
nen, die hun gezondheid niet wensen 
op te offeren, maar toch met het ver-
schil in beloning gekonfronteerd wor-
den. Bij de ‘zakkenvullers’, die het niet 
erg op prijs zullen stellen dat hun extra 
inkomen zal verdwijnen. Deze opgeroe-
pen Ajax-Feijenoord-situatie zal zowel 
door de werkgevers als de Vervoers-
bond te pas en te onpas gebruikt wor-
den. Want wat is er handiger dan men-
sen uit elkaar te spelen om je eigen 
plannen door te drukken. Konklusie: 
Juist in een periode waarin eenheid 
vereist is, ligt iedereen met elkaar over-
hoop. Natuurlijk zijn de werkgevers de 
grootste schuldigen en daarop zou de 
kwaadheid zich moeten richten. Gelij-
kertijd is de opstelling van de bond 
bepaald niet bevordelijk voor de zo 
noodzakelijke eenheid. In Rotterdam 
wordt van het meedenken een verster-
king van de positie verwacht. Een wens-
droom waaraan de belangen van de 
amsterdamse havenarbeiders onderge-
schikt gemaakt worden. Een pijnlijke 
situatie, die ons lelijk kan opbreken bij 
de komende CAO. 
 
Hans Hekking 
(kaderlid Vervoersbond FNV, werkzaam 
in de amsterdamse haven) 
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