VIJF WEKEN AKTIE

VIJF WEKEN STRIJD
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Jarenlang hebben we ingeleverd ora ontslagen in de haven te voorkomen!
Ingeleverd, zodat er juist arbeidsplaatsen bij zouden komen. En wat
krijgen we nu op onze boterham.... 350 ontslagen! Tenminste.... als
het aan de werkgevers ligt.
Hiertegen voeren we al vijf weken strijd, de vrouwen net zo goed als
de mannen.
We strijden niet alleen tegen de 350 ontslagen, maar ook tegen de
flexibilisering, tegen altijd klaar staan voor je baas, tegen
verplicht op zondag en in de late nacht werken. Strijd tegen nog
meer inleveren.
Werkgevers en gemeentebestuur willen ons doen geloven dat wij moeten
inleveren ora de verliezen van de werkgevers te dekken. Dat sprookje
hebben wij al lang doe geprikt. De bazen automatiseren^gcgoaieD.-.QBze
mannen eruit, nu de eerste 350, de komende jaren de volgende duizenden.
Voorbeelden hiervan zien we genoeg in andere bedrijfstakken. De
winsten zullen alleen maar toenemen, maar wel over onze ruggen.
Antwerpen is voor de bazen een prachtig toekomstbeeld, voor ons
een schrikbeeld!
In Antwerpen worden havenarbeiders als slaven behandeld. Alleen als
je je mond dicht houdt en er keihard tegenaan wil (desnoods op peppillen) onder bar onveilige omstandigheden, wordt je door de bazen
aangewezen om te werken.
Op maandag 23 februari gaan we met het vrouwenkomitee (en een paar
mannen) naar de Antwerpse haven, oro met eigen ogen te zien wat daar
aan de hand is. Daar praten we met havenarbeiders en het vrouwenkomitee .
Dit doen we om in Rotterdam meer informatie te kunnen geven over
de situatie daar. OMDAT WE IN ROTTERDAM GEEN ANTWERPSE TOESTAMDEH
WILLEN l
Iedereen die mee wil kan zich opgeven op onderstaand adres. We
vertrekken ora 10.00 uur.
Arend & Zeemeeuw
Texelsestraat 18
tel: 4815655 (iedere dag van 8.00 tot 15.00 uur open)
'9 avonds: tel 4329474 (Joke)
4199054 (Halinka)

kom i te e
Om de strijd van de mannen te ondersteunen hebben we een vrouwenkomitee opgericht. De strijd tegen de ontslagen en de flexibilisering duurt nu vijf weken en kan nog veel langer gaan duren. Daarom
is het van groot belang dat vrouwen samen met de mannen die
strijd voeren. Dat we laten blijken dat die strijd ons net zo
goed aan gaat.
Dat kan op verschillende manieren:
KOM EN STRIJD MEE
- deelnemen aan het vrouwenkomitee
luister naar de
- meehelpen met pamfletten uitdelen
HAVENAKTIE-RADIO
- een keer langs komen op de Arend & Zeemeeuw
ilOS.S m
- ook als je geen tijd hebt om deel te nemen

kun je kontakt met ons opnemen voor informatie
of ondersteuning
Ï&V2-1987

jelke dag van 6.00-7.30

jen 16.30-17.30

|
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Zeven weken vr-?ren we al stakir.t'.ss'itie:;. Va:v!o;ïj' vor,:o. :>el-r
De havenbazen, .-wstetind ('oor }':? '.".raat vrn S.>rj;:lr- "!"!;.-.>!i, •len'.-'.'n hun podt
r.tijf f:e kunr.r'n houder. In ;'.;• '<?:':?rr; w?"r d? on-:erh;'Tirelip;;;?n ;;?vocr.: v;or::1 cjf niet DIJ v :r'ii jn ca hè-1. iniov^r^;-: V.;M ij-.is;j iniiiü'-^ C/.I
.'ïls c!e bazen hun poot stijf /lond^n; dar; wij 73/;er, nn'-ora ",aan w?
in.
On siet de staking s-jn rjoed resultaat uc bsrsi.'ien, :-iooton we ;]e druk op de
havenbedrijven en de concerns vergroten, ïloe?
-Söor het op ean stakingsdas niet bij het inschrijven te laten. We moeten c!e
mogelijkheid hebben ooi op sen stakingsdag met mensen van verschillende bedrijven op een vaste plek sanen te konen om te diskussiaren. Zodat iedereen
mening kan laten horen.
.
i
-Door de aktieo te verbreden. In andere sektoren maken dezelfde Concerns als
in het stukgoed de dienst uit. Daar worden dezelfde reorganisaties en CAOverslechteringen voorbereid. Vandaar de noodr.arA on ^ezawenlijk op te trekIten .
-Gezamenlijk ook met kollega's in Amsterdam. CAC-vorc-lechteringen die hier
doorsedrukt worden, zullsn ook in A'nstorfja •• worden doorgevoerd .
Daarover moet net da Amsterdamse havenverder:; qepraat morden, zodat een i/erkelijke basis voor solitlarit2.tr; ^.s
-Door de boykot van besmette scha jen oJ'ic-ktis
lega's in andere >..avens daarvoor bc~osKcn.
* fj

n: we "tunnen onze !:ol-

-Door de akties te verscherpen. Waarom hot bij één das staken per keer te
laten? Waarom hot bij staken allèsn r.e lnt:en? Oe ;no^alij!-.hef1en on aktie te
voeren zijn noj lang nist f.
benut.
Leden van verschillende vakbonden sullen oinnon hun organisaties erop moeten
aandringen dat deze besluiton .jenornan w

Aansluitend op diaze bijeenkomst ir; er een verf.arferinr; van het 3 13-Aktiekoinitae in het Clubhuis #rend ?n Zee'neeav, Tr::^] sootraat 13, Rotterdam.
ledsrsen is welkom.

GSBM ONTSLAGEi^ - GSL2Ü FLS
UlfBHSISIHG VA?! DE STRIJD

C'iLj-Aktiekornitea
6-3-'07

SAMEN STAAN WE STERK
VANDAAG STAAKT DE S.H.B. TEGEN DE ONTSLAGPLANNEN VOOR 350 COLLEGA'S.
TEGEN DE POLITIEK VAN DE S.H.B.-DlREKTEUR ELSHOVE, DIE S.H.B.-ERS OOK
TIJDENS DE STAKINGEN ALS
ONTSLAGEN

-SCHOPPEN ZEVEN- W I L BEHANDELEN.,

AKSEPTEREN WE NIET, MAAR WE AKSEPTEREN OOK NIET DAT WIJ

ALS "OPLOSSING" ALLERLEI VERSLECHTERINGEN IN ONZE MAAG GESPLITST
KRIJGEN.

EEN AANTAL MENSEN VAN HET S.H.B.-COMMI TEE ZIJN DEZE WEEK NAAR HET
MOK IN ANTWERPEN GEGAAN. DAAR HEBBEN ZE GEZIEN WAT ER GEBEURT MET
HAVENARBEIDERS DIE ALS LOSSEN IN EEN 2DE RANGS POSITIE TERECHT KOMEN.
DOOR DE BAZEN BEHANDELD ALS VEE OP EEN VEEMARKT.

WE MOGEN ONS IN ROTTERDAM ALS S.H.B.-ERS NIET VAN DE VASTEN LATEN
VERWIJDEREN. GEEN VERDEEL EN HEERS.
PS.H.S.-ERS EN VASTEN ÉÉN CAO.
'-&&E EENHEID TVSSEN FNV EN OVB-LEDEN IN DE AKTIE IS PRIMA. BIJ DE S.H.B.
IS HET AKT1E-KOMITEE VERSTERKT MET KOLLEGA'S DIE BIJ STAKEN NIET NAAR
HUIS GAAN,'MAAR ZICH VERZAMELEN BIJ:
iï
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DAAR WORDEN DE AKTIEVOORSTELLEN BESPROKEN, DAAR Z I J N M%NSEN DIE OP DE
BEDRIJVEN IM6EZET K U N N E N ; W O R D E N ALS DE STAKING DAT VEREIST.
b£ STAKING IS ONZE STAKING.

STAKEN IS W E R K E N AAN EEN GOED

RESULTAAT.

ERSTEKK 0AA«0M DE BEDRIJFSKOMITEES!!!
SHB -

STAKINGSKOMITEE

30 JANUARI 1987

solidair.met de
*fiavenwerkers!
WIJ, BONK - BURGERLIJKE ONGEHORZA'WHEIO NON KOOPEHATIE, VOORTGEKOMEN UIT DE VREDESBEWEGING. ONDERSTEUNEN DE STRIJD VAN JULLIE
TEGEN DREIGEND ONjtAC'lEN VERSLECHTERINGEN VAN DE WERKOMSTANDIGHEDEN.
DE ONDERNEMERS WILLEN TERUGKEREN OP GKMAAKTE AFSPRAKEN KET DE
VAKBEWEGING EN VERSTROREN OP DEZE WIJZE T ET DAGELIJKS LEVEN VAN
AI IK HAVENWERKERS DOOR HET DREIGENOE SPOOKBEELD VAN HET ONTSLAG.
OFSCHOON HET DAGELIJKS WERK JN DE HAVEN BETEKENT'HARD PEZEN VOOR
TB WEINIG GELD, IS HET TOCH DE MOEIlE WAARD HET TE VERDEDIGEN
T2GËN MASSALE VERNIETIGING BIJ EEN ATOOM - OORLOG.
DE NAVO KRUISRAKETTEN IN WOENSDRECIIT ZIJN EEN GROTE BEDREIGING
VA» HET TOTALE LtVEI» IN ONS LAND. OOK DE WAPEN-OVERSLAG IS
DAAROM AKTUEEL VOOR JULLIE.
WEEST ATTENT OP DE AANVOER VAN MATERIAAL VOOR WOENSDRECHT EN
WÏIGEH DAT.
IN SEPTEMBER VAN DIT JAAR IS ER WEER .EEN GROTE NAVO OEFENING, DE
ZOGENAAMDE RF.FORGER.
DAT IS NIET ZO «AAR EEN MILITAIRE OEFENING. HET IS DE GROOTSTE
SINDS DE TWEEDE WERELD OORLOG. MAAR HET IS OOK EEN MASSALE OEFENING TEGEN EVENTUEEL VERZET VANUIT DF EIGEN BEVOLKING.
ROTTERDAM ZAL ALS DOORVOERHAVEN GEBRUIKT WORDEN.
DAT BETEKENT DAT VIA HAVENBEDRIJVEN GKUTE WAPEKTHANSPORTEN ZULLEN
AANKOMEN.
WEEST DAAROP ATTENT EN VERHINDER DEZE WAPENTRAK3PORTEN.

REEDS NU ROEPEN WIJ JULLIE DAARTOE OP EN WENSEN JULLIE NU VEEL
SUKSES.

IN BEDRIJF
SAMENWERKINGSVERBAND
POSTBUS 11127
1001 GC
AMSTERDAM,
tel 020-649395 (dinsdag).

(
GEEN FLEXIBILISERING

GEEN GEDWONGEN ONTSLAGEN
HAVENARBEIDERS,
Wij van Bonk in Bedrijf, zijn solidair met jullie strijd TEGEN GEDWONGEN
ONTSLAGEN EN FLEXIBILISERING.
Mij vinden jullie strijd BELANGRIJK. Het gaat immers om werk en
werkomstandigheden voor jullie zelf. Maar ook voor alle andere nederlandse
arbeiders/sters, of ze. nou werk hebben of niet.
Het kapitaal is op dit moment op alle fronten in de
aanval:
- om mensen op straat te zetten wanneer het ze
uitkomt
- cm mensen vervolgens een "flexibel kontrakt"
aan te bieden, wat zoveel betekent als t opdraven
en je uit de naad werken als het druk is, en
oprotten als de baas niet genoeg werk voor je
heeft
- de mensen die nog wel "vast" werk hebben moeten
Bteeds meer' gaan werken wanneer het de baas
uitkomt en vrij nemen wanneer hè rustig is.
Verder moeten ze steeds meer funkties tegelijk
opknappen.
Dit is niet alleen IN DE HAVEN 20, MAAR OOK IN
ALLE ANDERE BEDRIJVEN.
Het verzet is nog op weinig plaatsen zo sterk
geweest als bij jullie. Daarom hopen we
vurig, dat JULLIE WINNEN EN DE STRIJD IN ANDERE
BEDRIJFSTAKKEN ZULLEN VERSTERKEN t ! t
Wij van BONK proberen de arbeidersstrijd te
verbinden met de strijd tegen DIE ANDERE
GROTE DREIGING die op ons af komt, en die
ook alles te maken heeft met de machtswellust
en de winsthonger van de heren kapitalisten:
DE MILITARISERING. We weten dat dit onder
jullie leeft!
In een enquête sprak meer dan de helft van
jullie zich uit tegen medewerking aan de
doorvoer van kruisraketten door de haven.
En terecht:
Het bestaan van wapens geeft machthebbers
de mogelijkheid om ze te gebruiken.
In de voorbereiding voor een oorlog speelt de
Rotterdamse haven een grote rol.
Veel amerikaans militair materieel wordt hier,
onder andere bij Quick Dispatch, overgeslagen.
In augustus en september aanstaande wordt dat op grote schaal gedaan. DIT
IN HET KADEE VAN DE OEFENING REFORGER. die ieder jaar gehouden wordt.

Dit jaar kont er ekstra veel wapentuig, want het vervolg van Reforger
zal de nagespeelde oorlog "CERTAIN STRIKE" zijn. De grootste
militaire oefening na de tweede wereldoorlog.
Alle gebieden die bij Reforger betrokken zijn worden onder strenge
kontröle van de marechaussee en politie geplaatst, dus ook de haven.

Zelfs Bram Peper mag zich daar niet mee bemoeien. Wordt het echt oorlog,
dan treden er uitgebreidde noodwetten in werking, waarbij bijvoorbeeld
depiokratische partijen buiten spel worden gezet en havenarbeiders
verplicht tewerk worden gesteld.
Tijdens Reforger wordt ook geoefend in het bespioneren en misleiden van
de bevolking, vooral de meer opstandigen.
Verder wordt er, nu nog op papier, geoefend met het inzetten van
atoom-, chemische- en bacteriologische wapens. Die zijn dus typisch niet
alleen als afschrikking bedoeld. ET wordt: uitgebreid gekeken wanneer ze
jirr frant tnErrrt lninncrLwnrrïrri
"
____
HU VA8 BONK 2IJN, SAMEN MET ANDEREN, YAH PLAN OM ROND DEZE OEFENING
DHS PROTEST TE LATEN HOREN.
WE HOPEN DAT JULLIE JE DAN EIJ ONS PROTEST AAN ZULLEN SLUITEN.

- Wegens liet gevaar dat ze die wapens op een dag echt gaan gebruiken.
~ Wegens de miljarden die het kost, ten kostte van de uitkeringen,
gezondheidszorg, onderwijs voor onze kinderen enzovoort.
- Wegens de bedreiging van onze detnokratiache rechten, die deze rnilitaTisexing met zich meebrengt.
OMBAT Vf|i H.ENSEM--ZÏ-J-N .--GEEij SPEELPOPPEN EM GEEN KANONNENVLËES l 11
.»•">•-"""•
"

27-2-87 Bonk in Bedrijf p/a
postbus8190
3009 AP Rotterdam
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Opnieuw: hebben )havenwer;kgeverD de aanval .ingezet'. Hun doel heef flflxibiliserins
Minder mensen meer werk laten doen te^en een la^er loon. "n daarvoor willen ze
ook de zeggenschap en kontrole afbreken, die havenwerkers en hun bonden nu nog
hebben. SVZ voorzitter JSchoufour zei onlangs no^ naar aanleiding van het voorlopig mislukken van Triton: "Als .de-valcbewe^ins -de flexibiliserin^svoorstellen
had geaccepteerd waren we eruit gekoraen. Zonder Bedwongen ontslagen1', ^-e bond
ging niet akkoord. Daarou gooien ze het nu over deze boeg. Ontsla3drei;;in3 als
drukniddel on zo dadelijk bij :la cao~onderhandelin3en alsnos hun zin te krijgen
Want aanvaarding van flexibilisering betekent ook werk voor minder mensen, ^en
soort ontslaj oo terrrijn dus. Deze opzat blijkt ook duidelijk uit de cao-voorstellen van de SVZ voor de stuk^oedsektor.

Alle roostervrijs dajen zullen in het vervolg door de bedrijfsleiding t/or-^n
aangewezen. Daartoe zal aan hot eind van elke gewerkte dienst medsdelinj wordsn
jedaan of de ^vrknsmer de volgende te werken dienst dient op te konen of vrij is.
Dit voorstel is al eerder gedaan door De Boor (opvoljar van van rtor Louw . '!ij
was zo eerlijk daarbij to vermelden dat dit 3oo arbeidsplaatsen zou kosten. Ta rwijl havanwerkers in^alevo'+iebben voor ATV in de von van roostarvrijs da;jen.
Om arbeidsplaatsen in stand te houden, niet OT ze af te breken.
?e invoering van een.nieuws klos^verplichting voor arbeid ^eduren-ie het vesksnd>
die .van toepassinj 'cftn zijn voor alle diensten - zaterdag en zondaj, zowel svond
nacht of :1aj - ,;edurends maximaal 17 diensten per jaar die door ds wer/cjsvsr
t/orden bepaald. Aanzegging voor ueekenciarbeid uiterlijk aan het eind van de
dienst op vrijdaj voorafgaande aan het betreffende weekend.
let nisuwe veeksnd werk zal - behoudens het toeslagdael - worden otngezetin vrije
dagen eveneens aan te wijzen door ds bedrijfsleiding.
^eze voorstellen betekenen dus een verplichting 0:1 in alle Dodelijke diensten
in het weekend te werken en dat ja dit ?as zeer kort van ts voren te weten kont.
Verdar de verplichtin3 o:.i ds zojjecpaarda vrije tijd op te nemen wanneer hat do
baas uitkonit.
Het opnsosn van een tweetal nieuwe schema's, te weten een l-op~l dienst en een
seraï-Jcontinucfienst. Daarnaast de mogelijkheid van een verplichte late nachtdienst
bij d& 2-op-l en de 1-pp-l dienst.
De zeggenschap over ean verplichte late nachtdienst en ds vaststelling of verandsrins van de werkschema's willan de vark;j2vsrs volledi3 bij -.'s bedrijfsleiding leggen. Schaaawijzijin^ zou voortaan ook niet neer 3ebonden hoeven te zijn
aan een tijdvak van 5 maandan.
De ia de cao -genoemde beperkingen met betrekking o,a de verlenging van de arbeidsduur vervallen, ^s \f3rkzaa:ahsdeji zullsn niet n>eer onderbroeken worden voor
koffiedrinken - liet zojenaaade xoppersn.
Dvsrwerk naj nu officieel anderhalf uur zijn. ','annaer W2r'<3aver3 hun -zin krijgen
hoeven zij zich all^on noj :aaar ta houden aan "!o volgens' da v/3t verplichte tisn
aaneen^aslotan" rusturan.
Tijdens de looptij.' van de cao zullen do j^larisssn niet worden verhoogd; het
prijsin'Jexerinjssystsesi wordt uit de cao geschrapt.

I5n dat niet voor l jaar, "iiaar voor A jaar, v/at *.% looptijd van da nieuwe cao zou
noeten worden.

St. Jocobsstraot 10-20

WT2NC-Amsterdam (020-259272)

Qe viÊrknömersbijdraga in de premie pensioenfonds zal op 5o procent worden jsc
Dit was tot nutoe één derde. Ruimte ontbreekt om alle voorstellen van da SV"
nat betrekking tot de lonen da revue te laten passeren. Zo wordt bijvoorbeel-'1
ook no^ voorjesteld de koudatoaslag te laten vervallen.
Invoer i 03 'Van een nieuws funktieiijët met het 003 pp een bredere 'insstbvrhei-l
van .ie wer'inëüars — blok f unktïes.'' Voorkomen, dient ie'' worden dat voor . werïnvnars
uit de ene funktiejroep .^een werk is, terwijl, er een tekort, is aan werknemers
uit een andere functiegroep.
' • .
'Igar brede inzetbaarheid .is hier hét sleutelwoord.- Voor 'een terainalverkar zou
:lat bijvoorbeeld betekenen "het verrichten van alle voorkomende fysiek.; werkzaam
heden op da schapen en do ^ahele terminal. '!et bsrijdèn van seraotpriS'-'eHa laciin
'2n varantwoordelijlcheid ^rajan voor het ai-^an wsr'< en voor de veilige. warkotnstndi/jhadan in het aljeneen." r>it ,°,aat natuurlijk opnieuw wasr arbeidsplaatsen kosten.
.
.
sijn slechts '--on aantal hoofdpunten uit de voorstellen die de SVZ nu voor
da niauwe stukgoed cao QJ tafel haeft 33103?.. "at zijn er in totaaal 1,9. Stuk
voor stuk verslachterin^en.
Terecht haaft de Vsrvbercbond ^aéist dat eerst -je ontslagen van tafal noeten voordat over da cao jssprokan kan wórden. ;^aar de SVZ voorstellen -maken, .duidelijk
dat rJaaraee' ds. strijd, bepaald niet af^alopen is. Osii niet in -da twaeda ronde alsnoj knock-out te. .jaan, gaat het nu 0:1:
.
"
•
* voorzetten tot d'3 wsrk^avars hun ontsla^aankondi^ing vóór 35o aan onvoorwaardelijk insatrokken hebban. Iedere voorwaarts die ze weten te stellen, versterkt
hun positie in da kokende cao strijd.
* ^ïen lan^e strijd vereist ciaxiraale betrokkenheid en zej^snschap van alle stuk
ioadwerkers: TT/'ars, OVTers en onjeor^anisaartan. ^iat lukt. alleen net brede
aktiekorjitaas op de bedrijven.

Voor inlichtingen, su^sestiea en vragen kan :ien tarecht bij:
.SAP-?otterdaa, 7.uilstraat Io3-a, tel. 625A537 (0-3 A154O21

Dit is een pamflet van de Socialistiese Arbeiderspartij (SAP). Elke twee weken verschijnt
onze krant KLASSENSTRIJD. Vul de bon in voor informatie over de SAP en/of twee gratis
proefnummers van KLASSENSTRIJD. Doen.
Naara.....
Adres
Postkode
Plaats
Telefoon
i* wiï:
O twee gratis proefnummers van KLASSENSTRIJD
O het SAP-verïiiezingsprogramma 'Voor de verandering"
O meer informatie over de SAP
Sturen (zonder postzegel) naar: SAP, Antwoordnummer 10846, 1000 RA Amsterdam.

ff- •/. ^

okken tegen ontslagen
en voor een goede CAO
havenwerkgevers hebben een openlijke oorlogsverklaring op tafel gelegd.
korte termijn ontslag voor 350 man. Verslechtering van de arbeidsvoorwaar: bevriezing van de prijskorapensatie voor vier jaar, besparingen op de pensioenpremies en vakbondsbijdrages. Ze willen flexibilisering van werktijden en
funkties. Met roostervrije dagen volledig bepaald door de werkgever, een weekend
verplichting en invoering van kombi-funkties.
Een soortgelijke aanpak in andere sektoren. GEM: ontslag van 100 man of een
herziening van de arbeidsvoorwaarden. Ook bij de ECT dreigt ontslag voor 250
man, tenzij men akkoord gaat met een forse salariskorting.
Waar de werkgevers naar toe willen is duidelijk. Zoveel mogelijk havenwerkers
?in een pool. Op zeventig procent van het loon. En tegelijkertijd een volledige
flexibilisering van funkties, arbeidstijden en beloning.
m"

f

Tarievenoorlog
De problemen in het stukgoed zijn grotendeels het gevolg van een keiharde tarie.„jioorlog tussen de werkgevers. Zelfs tijdens de onderhandelingen voor Triton
jfüblden ze ladingspakketten bij elkaar weg door onder de prijs te gaan zitten.
Hun problemen willen ze nu over de ruggen van de havenwerkers oplossen. Zeker
:om hun tarievenoorlog nog enige tijd voort te zetten. Om vervolgens opnieuw
de rekening aan de havenwerkers te presenteren. Zelfs serieus onderhandelen
over de diverse voorstellen van de Vervoersbond is er niet bij.
.Om hun doel te bereiken willen de werkgevers de havenwerkers en hun bonden
een harde klap toebrengen. De werkgevers weten zich daarbij van diverse kanten
..gesteunxi:
* het Rotterdamse Havenbedrijf heeft afgelopen tijd al verschillende malen hun
; kant gekozen;
:* de werkgeversvereniging VNO heeft alle steun toegezegd;
'.;* Lubbers en Co. zullen ongetwijfeld hun kant kiezen als het er op aan komt.
Minister De Koning laat zich nu positief uit over de voorstellen van de Vervoersbond. Maar hij heeft er geen cent voor over.

Si. Jaeotosstraat 10-20

WT2NC-Amstcrdam (020-259272)

De werkgevers willen voorkomen dat de havenwerkers uit de verschillende sekto- |
ren gezamenlijk in aktie komen. Ze willen dan ook eerst over aparte sektor- en f
bedrijf s-CAO's praten. Voor de havenwerkers is het juist belangrijk de strijd voor l
werkgelegenheid en voor een nieuwe CAO te koppelen. Een lange en harde strijd |
staat voor de boeg. Vastberaden en gemeenschappelijk optreden van de havenveer- f
keis maakt een overwinning mogelijk.
i
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Solidariteit

|

De uitkomst van deze strijd is niet alleen van belang voor de positie van de
havenwerkers zelf, maar ook voor die van de hele arbeidersklasse. Een brede
solidariteit is daarvoor mogelijk en nodig. De partijen die samenwerken in Links
Rotterdam (PSP, CPN, PPR en SAP) hebben het initiatief genomen om die solida-

l
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-bezoeken vanuit
uitïegkampanje in
De SAP zal alles
tot een

[
[
i

allerlei organisaties, bonden, bedrijven en instellingen en een
de wijken van Rotterdam.
op alles zetten om in Rotterdam en daarbuiten een solidariteit'
succes te maken.

Wat is de Socialistiese Arbeiderspartij (SAP)?
Dit is het eerste SAP-havenpamflet. Even voorstellen: wat is en wil de SAP?
De SAP streeft naar een socialistiese maatschappij om een einde te maken aan uitbuiting,
milieurampen, krisis en oorlog. Een socialistiese maatschappij op basis van een ekonomie
in dienst van de behoeften van de bevolking. Daartoe moet de besluitvorming over produktie en investeringen worden weggehaald bij het kleine groepje kapitaalbezitters. En onder
demókratiese kontrole van de gemeenschap worden gesteld.
De SAP is een aktieve partij. Onze leden zijn aktief in bedrijven, instellingen, bonden
en diverse bewegingen, zoals de vredesbeweging.
De SAP komt op voor:
* arbeidstijdverkorting met drastiese stappen, zonder inleveren en met volledige herbezetting. Geen flexibilisering van werktijden, funkties en beloning.
* de lonen omhoog. Terughalen wat ingeleverd is. Een volledige automatiese prijskompensatie. Woomlasten omlaag.
* ongedaan maken van alle kortingen op de sociale zekerheid
* geld halen waar het zit: groot zwart geld, (aardgas)winsten, defensie, ongerichte subsidies. En nationalisatie van de sektoren die de ekonomie bepalen. Laat de rijken de
krisis betalen.
SAP-Rotterdam, Ruilstraat 103A. Tel: 010-4254537

Dit is een pamflet van clc Socialistie.se Arbeiderspartij (SAP). Elke twee weken
verschijnt onze krant Klassenstrijd. Vul de lion in voor informatie over de SAP
en/of twee gratis proefnummers van Klassonstrijd. Doen
Naam
Postkode
w
l

Adres
Platits

Tel:

IK WJJU.
O gratis proefabonnement Klassenstrijd
Naar: SAP, Antwoordnummer

10846,

O informatie over de SAP

1000RA-Amsterdam (zonder

postzegel)

B708M 13.
OI5TRIKT ZUID-WEST
Westzeedijk 78; Postbus 23025
3016 AG Rotterdam
Tol.: 010 - 436.5a.55.
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SVZ ZOEKT DE KDNFRQ.NTATIE
Ji!3§M3iTEL-gVER_DE_RlJQGEN_VAN_HAVENAR8EIOERS ! ! !

Oe SVZ heeft de gesprekken in de kommissie de BOET afgebroken.

Zij wensen niet meer te praten omdat onze voorstellen voor de heren absoluut
Tivoldoende zijn.
Overduidelijk is geworden dr"- het de SVZ niet meer gaat om het overkompleet;
het wordt slechts gebruikt ais dreigement om de flexibilisering door te voeren
en cat de financiële situatie'van de bedrijven te verbeteren.
Zoals roostervrije dagen allemaal aanwijzen door werkgevers en inleveren ten
gunste van de bedrijven.

1). Het v.d. Louw-akkoord keihard overeind houden,
2). Geen gedwongen ontslagen,

3). Niet sven op een achter namiddag CAO-onderhandelingen voeren, en de Raam-CAO
overeind houden,
4). Aanvullende afspraken maken.

't
'4

Die aanvullende afspraken kunnen leiden tot een oplossing voor zo'n 180 man,
via een landelijke SHB, doorstroming naar and3re sektoren en concerns voltooien,
pasjesregeling en 57%-jarigen-regeling.
Bovendien wilden we best praten over een tijd-voor-tijd regeling, voor het vrijwillige weetend werk zonder de huidige cyclus (zoals bijv. de D-eyclus) aan te
tasten en dit in te voeren na het referendum over de CAO ( dus na jullie goedkeuring}'.
Oe heren werkgevers vinden het te min; het is voor hen alles of niks.
VAT mi DE SVZ?
- Een aparte pool naast de SHB en bij leegloop 70%s
- Roeatervrije dagen aanwijzen door de baas,
- Een totaal flexibele havenwerker en verplicht zondag werk.

z.o.z.

n
Werkgevers proberen mensen te laten bloeden, omdat et verlies gemaakt wordt.
0e CAO moet drastisch verslechterd worden.
Haar als je elkaar voortdurend op leven en dood bekonkurreerd don gaan du tarieven natuurlijk omlaag. En de nieuwe tariefstruktuur van de VRS/SVZ heeft ook
al tot verdere prijsdalingen qclüid.
Als we nu door inleveren on een enorme flexibiliteit de resultaten van de bedrij
ven verbeteren, gaat dat WORT verloren door aanpassing van de tarieven.
Zo kunnen we nog jaren doorgaan tot havenwerkers aan een hongerloontjc zitten
en dat nog aeen soelaas biedt voor de bedrijven.
DAT IS DWEILEN MET DE KRAAN OPEN!
De heren zullen hun eigen broek moeten ophouden en niet de rekening bij de man
in de haven leggen,
WAT NU MET TRITON EN DE ANDERE REORGANISATIE PLANNEN?
Ten eerste: geen paniek, werkgevers zullen gaan dreigen met faillessementen en
andere zaken. D~*: moeten ze niet doen, ze hadden moeten praten.
Arrogantie dient! te worden afgestraft!
Ten tweede: Het v. d. Louw-akkoord blijft gewoon doorwerken t/m 1990.
~?' "
' Iedereen die dit aantast kan rekenen op een flink portie protest.
Ten derde s Over de rcaorganisatieplannen zullen op 2 januari adviezen opgesteld
——"—-—•*- WQrden. We zitten met ondernemingsraden op l lijn.
Dat moet zo blijven.
Jullie weten dat werkgevers oen heleboel namen willen noemen.
Dat is onaanvaardbaar. Knoop dat goud in je oren, want ze willen
dat jaarlijks herhalen; dus iedereen kan aan de beurt komen:
Direkten, Indirekten en Beambten.
Dus: Niet tegen elkaar uit laten spelen!
:
Dit lijkt ons het laatste pamflet van 1986.
. .' ;
Maar 1987 kan wel eens met een heleboel pamfletten beginnen.
Wij rekenen op jullie en ondanks alles

PRETTIGE FEESTDAGEN!

VERVCERSBOND FNV,
DISTRÏKT ZUID-WEST ,

Rotterdam, 18-12-1986.

Cces van Nimwegen,
Paul Rosenmöller.;
Regiobestuurders.

VERVOERSBOND FNV
bedrijfsgroep havens
postbus 9208 - 3506 GE Utrecht
Goeman Borgesiuslaan 77 - 3515 ET
telefoon (030) 73 82 22

Utrecht

Utrecht, 6 januari 1987

no.: pr/thk

Aan onze leden werkzaam in net stukgoed

Waarde vrienden,
DE FEITEN OVER DE GESPREKKEN IN DE KOMMISSIE VAN DER LOUW EN DE WARE TOEDRACHT
ROND HET TRITON-PROJEKT.

De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van het overleg in de Kommissie Van
der Louw. Wij hebben jullie daarover voortdurend geïnformeerd zowel via pamfletten
als mondeling in de kantine.
l januari was dé datum. Dan moesten de problemen zijn opgelost want anders
Wat er allemaal nog komt laat zich raden. Dat velen van jullie (mensen van MTR,
MTW, Seaport en de SHB) een brief hebben gekregen dat Triton niet doorgaat was al
niet meer zo'n verrassing. Ook geen verrassing was het dat wij de schuldige zijn
volgens de heren. Het is nou eenmaal niet menselijk om de schuld bij jezelf te zoeken dus wijs je maar naar een ander.
Maar omdat we wel eens aan de vooravond van een wat roerige periode zouden kunnen
staan hier de feiten nog eens op een rij dan kun jezelf beoordelen of het wel zo
verontrustend en weinig realistisch is wat die bond van jou doet.

I.

Het

Van

deiTr

Louw— akkoord

In de zomer van 1985 wordt tussen de SVZ, het Ministerie van Sociale Zaken en de
Vervoersbond FNV (en CNV) het Van der Louw-akkoord afgesloten. Omdat er steeds
meer containers zijn in plaats van stukgoed zijn er minder mensen nodig. Ook de
automatisering zorgt voor minder behoefte aan personeel. Omdat wij een beleid hebben van: "Geen gedwongen ontslagen" en mensen in de haven daar jarenlang voor geknokt hebben komt er een goed akkoord. Het Van der Louw-akkoord heeft tot doel geen
gedwongen ontslag en kent een aantal maatregelen om het overkompleet op te lossen
en wel tot en raet 1990. Een grote meerderheid van de leden keurt het goed en op 9
december 1985 wordt het ondertekend.
De inkt is nog niet droog of de werkgevers willen van het akkoord af. Met name de
concerns (Nedlloyd, Pakhoed, Internatio-Müller en Furness) lijken tot de konklusie
te zijn gekomen dat ze een kat in de zak hebben gekocht.

Wij zijn en blijven van mening dat het Van der Louw-akkoord niet opengebroken mag
worden.
»
IX.

Triton:

studies

j SLSLTC

Op 11 oktober kondigen MTR, MTW en Seaport aan een studie te beginnen om een fusie
aan te gaan: Triton. Die studie zou 3 maanden duren. Hij duurt precies l jaar. Een
jaar waarin mensen in de haven maar in onzekerheid worden gelaten.
In maart wordt bekend dat de MIP (een belangrijke financier van het Triton-projekt)
afhaakt. Vanuit de Triton-hoek worden de geluiden steeds sterker dat het Van der
Louw-akkoord en de Stukgoed-CAO hét struikelblok zijn.
Wij vinden de samenwerkingsgedachte een goede gedachte mits de gevolgen voor de
werknemers goed geregeld worden. Samenwerking op wat voor manier dan ook had er al
veel eerder moeten komen. Nu bekonkurreren de bedrijven elkaar op leven en dood.
Ze duiken onder eikaars tarieven. Geen enkel bedrijf uitgezonderd. Die konkurrentieslag heeft geleid tot de huidige verliezen.
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ïn het Van der Louw-akkoord staat onder andere een 57i-jarige regeling voor de
overige sektoren. Als die bedrijven daaraan meedoen zijn ze verplicht om de helft
van de mensen die er gebruik van maken te vervangen uit het stukgoed.
(Voorbeeld: Als er bijvoorbeeld bij Frans Swarttouw 34 mensen vertrekken moet
Swarttouw • er 17 in dienst nemen uit het stukgoed). In totaal gaan er zo'n 260 man
in de 57i-jarige regeling dus moeten er 130 stukgoedwerkers bemiddeld worden naar
de overige sektoren. Het Bemiddelingsburo (BSR) speelt daarin een belangrijke rol.
Omdat er aanvankelijk wat problemen zijn (geen vakatures van werkgevers en weinig
vrijwilligheid van werknemers) maakt het Gemeentelijk Havenbedrijf in de zomer van
1986 een voorstel met sankties.
Wij wijzen dat af, met name omdat:
a. voorgesteld wordt om een werknemer die 2 x een passende funktie weigert te ontslaan (is in strijd met het Van der Louw-akkoord);
b. voorgesteld wordt te inventariseren wat het overkompleet in het stukgoed op l
oktober 1986 is en dat, na een aantal fasen, op l december op naam bekend te
maken. (Namen zijn hooguit akseptabel om de doorschuif van 130 te realiseren
naar de overige sektoren, maar zelfs dat is niet nodig).
Nu blijkt dat er van de 130 nog 48 dienen door te schuiven naar de overige sektoren
Wat ook blijkt: er zijn slechts 23 vakatures in de laatste gids van het BSR terwijl
er bij het BSR 122 werknemers uit de stukgoedsektor zijn geregistreerd die belangStelling hebben voor een werkkring buiten de stukgoedsektor. Bovendien zijn de opleidingseisen die in de vakatures worden gesteld (MAVO-HAVO-nivo) bepaald niet voor
alle stukgoedwerkers geschikt.,.

IV,

in

K.omm± s

V . cl .
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Op l oktober maken 7 bedrijven (MTR, MTW, Seaport, QD, Klapwijk, Deka en NTB) en de
SHB bekend dat ze een overkompleet hebben van in totaal zo'n 360 man.
Op 10 oktober komt Triton na l jaar studeren met een business-plan waarin de voorwaarden staan. Die liegen er niet om:
* het overkompleet (283 man nu oplopend naar 676 in 1990) moet voor l januari zijn
opgelost;
* fleksibiliseren Stukgoed-CAO;
* geen garanties meer van de concerns;
l
* geen ekstra kosten voor de bedrijven en dergelijke.
f
Kortom na lange, vertragende studies wordt het probleem even op het bordje van de
bond gelegd en moet er binnen 2\d een oplossing komen. Is dat realistisch?
We gaan aan de slag in de Kommissie Van der Louw. Wat blijkt?
WERKGELEGENHEID
Het Van der Louw-akkoord verplicht partijen weer te praten indien:
* er onvoldoende van de maatregelen gebruik gemaakt wordt. Dat is niet het geval;
* de goederenstroom tegenvalt. Die valt alleen maar mee volgens de cijfers van de
werkgevers.
Toch tonen wij ons bereid tot overleg over aanvullende (dus geen vervangende afspraken), om zo goed mogelijk de belangen van onze leden te kunnen behartigen.
Het bïiijkt dat het probleem van de werkgelegenheid op te lossen is, hoewel wij met
•werkgevers verschil van mening hebben over hoe groot het overkompleet wel is. Als
de pioegensterkte aangehouden wordt en overwerk wordt teruggedrongen moet je eens
zien wat dat scheelt!

- 3 -

Maar goed, via: -•'
*

*

een landelijke/regionale SHB
voltooien l-op-2-vervanging

Scholingsplan

* niQuwe 57|-jarige regeling
zouden de problemen oplosbaar zijn, zowel voor direkten, indirekten als beambten.
FLEKSjBILITEIT
Werkgevers hebben geprobeerd van de situatie gebruik te maken om de fleksibilisering door te voeren.
Roostervrije dagen noesten door de werkgever worden aangewezen en SHB-ers die
over varen moesten ook buiten de haven werken en bij leegloop 70%!
Die zaken hebben wij afgewezen. Ten eerste doen ze de leegloop alleen maar toenemen. Bovendien zijn het CAO-v,orstellen en wij gaan niet op een achternamiddag in
december ook nog even de CAO-onderhandelingen voeren, zeker niet toen de SVZ liet
weten niet meer apart over de A-artikelen (voor alle sektoren) wil onderhandelen.
Het werkgelegenheidsoverleg en de CAO-onderhandelingen moet je, als ze niets met
elkaar te maken hebben los van elkaar zien.
Er zit genoeg fleksibiliteit in onze voorstellen (regionale SHB's, arbeidstijden voor een aantal mensen 5 ploegendienst).
REtaaEMENTSHERSTEL: 30 MILJOEN VERLIES MOET MORDEN WEGGEWERKT
Onze genoemde voorstellen zouden een aantal miljoenen besparen (denk eens aan het
uitsparen van de VUT in vergelijking met 5?i-jarige regeling grotendeels op kosten
van. de overheid).
Het leeuwendeel van het verlies wordt gemaakt doordat werkgevers elkaar het licht
niet in de ogen gunnen en elkaar op leven en dood bekonkurreren. Voor de SVZ is het
zelfs onbespreekbaar als onafhankelijke deskundigen zich met een bodem in de tarieven bemoeien.
(
Dat is principieel een werkgeverszajak. Als dat zo is moeten werkgevers ook hun eigen
broek ophouden. Als wij geen invloed hebben op tarieven en rendementen zijn we er
ook niet verantwoordelijk voor en wensen we dus ook niet dat de arbeidsvoorwaarden
worden afgeknepen om de verliezen weg te werken.
Als vervolgens deze besparingen weer verwerkt worden in de tarieven om beter te kunnen konkurreren zitten we over een jaar in hetzelfde schuitje.
Er kan pas echt een eind aan de verliezen komen als werkgevers onderling afspraken
maken, gaan samenwerken om een verdere tarievenslag te voorkomen.
Wij zijn niet bereid om de positie van de bedrijven te "verbeteren" (voor hoe lang)
over de rug van de werknemers. Dat is de wereld op zijn kop!
Op 11 december blijkt alles vast te lopen. Het gaat de werkgevers niet meer om de
werkgelegenheid maar om heel andere zaken. Daarna hebben wij nog in gesprekken met
de Minister van Sociale Zaken aangegeven dat via een tijd-voor-tijd-regeling voor
het strukturele overwerk een oplossing dichterbij kan komen. Dat vonden werkgevers
te jnager om weer rond de tafel te gaan zitten. Rond de kerstdagen is er nog regelmatig -kontakt geweest met de Minister en met de heer De Boer (de voorzitter van de
Kommissie Van der Louw). De Minister heeft ons absoluut niet gevraagd een intentieverklaring te tekenen maar vroeg of wij een uitspraak wilden doen om bij de CAOonderhandelingen rekening te houden met de ontstane verliezen.

WAT SU?
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-
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Wij hebben negatief geadviseerd over de reorganisatieplannen van de 7 genoemde bedrijven. De ondernemingsraden hebben dat ook gedaan. We gaan met alle bedrijven
individueel praten om te bezien wat de plannen zu zijn. Wij vinden dat er geen nanen genoemd mogen worden.

Het niet doorgaan van Triton leidt tot een ramp zeggen de concerns. Dat is helemaal niet nodig maar werkgevers hebben de afgelopen maanden al wel meer verkeerde
beslissingen genomen.
Het Ministerie van Sociale Zaken heeft gezegd dat ze de bijdrage aan de leegloop
in de SHB (AWF-bijdrage) gaan heroverwegen. Wij hebben de minister getracht duidelijk te maken dat als de AWF-bijdrage wordt veranderd de SHB wordt opgeblazen.
Dat is niet verstandig en moet dus niet gebeuren.
Kortom, een toekomst waar nog niet veel over te zeggen is. Wat ons betreft beginnen zo snel mogelijk de CAO-onderhandelingen. Dit kan makkelijk, omdat onze
CAO-voorstellen reeds bij de werkgevers op tafel liggen.
In ieder geval een periode oro als werknemers de zaken zeer goed te volgen, want
hoe groot de problemen ook zijn, en hoe hard werkgevers ook roepen dat het allemaal de schuld van de Vervoersbond FNV is, we moeten ons niet van de wijs laten
brengen, geen verdeeldheid laten zaaien.
Natuurlijk is dit verhaal niet volledig, maar het belangrijkste is dat de feiten
eens op 'een rij staan. Zijn er nog vragen dan kun je bij ons terecht of bij de
kaderleden die in de Kommissie Van der Louw zitten.
Dat zijns Frans Dijkman (QD), Peter Gouw (MTR), LUC Buter (MTW), Cor Verver
(Seaport) en Jan Minnaar (SHB).
We blijven jullie op de hoogte houden.

Met vriendelijke groeten,
PAUL ROSENMOLLER,
regiobestuurder

DISTRIKT ZUID-WEST
Westzasdijk 78; Postbus 23025
,,.,--~,,fy^ 3016 AG ROTTERDAM
Ji ï H| Tol.ï 010 - 436.54.53.
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Cirk.nr. 4. PR/TK

Aan onze leden, werkzaam in het Stukgoed.

0£ 5.V.Z. HEEFT WEL HÉÉL VEEL WIJSHEID NODIG IN 1987!!
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De gesprekken in de Kommissie v/d Louw zijn definitief afgebroken; ook de Minister
heeft tiaar niets aan kunnen veranderen. Triton gaat definitief nie£ door, omdat
het qverkompleet niet is opgelost, omdat de CAO niet flexibeler geweieden is, kortdrn, omdat er van de voorwaarden niets terecht gekomen is.
En alsof ze in een kleuterklasje zitten, roepen de goedbetaalde direkteuren in
kodrr "Met ia allemaal jullie schuld".
Iedereen in de haven weet na al onze informatie, dat de feiten anders zijn. Het
is niet meer dan een goedkope poging om de havenwerkers en de bond in een kwaad
daglicht te stellen, vooral in de publieke opinie. Het wordt allemaal.wel heel erg
bedroevend als de heren jullie schrijven, dat het toch wel verontrustend is dat
werknemersvertegenwoordigers (wij dus) zo hun werk doen. Alsof jullie wel aksepteïen, dats
- het v/d Louw-akkoord moet worden opengebroken;
- de CAO mout worden opengebroken;
- de man in de haven zich volledig flexibel moet tonen» waarbij het baasje wel
uitmaakt wanneer je roosten/rij bent;
- SHB'ers in een aparte pool komen (dus ontslagen worden), bij pieken mogen werken binnen en buiten de haven en bij leegloop 70% krijgen;
- de Raam- CAO (A.-artikelen) als zodanig dient ta verdwijnen;
- de werknemers de tol moeten betalen voor het wanbeleid van de afgelopen jaren
waardoor er verliezen zijn opgetreden.
Nee, de S.V.Z. is bezig met het oude liedje van verdeel en heers, van de een tegen
de ander opzetten on een stuk eenheid in de haven te breken.
Het v/d Jouw-akkoord blijft overeind en namen zijn niet nodig!
*
De werkgevers komen steeds duidelijker mot verhalen dat ze zo onder dat akkoord
uit kunnen, ook juridisch gezien. Als zij echt zouden besluiten dat hst akkoord
voor hen niet meer geldt,, gooien ze de knuppel in het hoenderhok. Dan vluchten ze
in paniek. Nu er (nog) geen aanvullende afspraken zijn, wordt het akkoord verder
uitgevoerd. Zo simpel is dat!
Daarnaast hebben wij en de meeste ondernemingsraden inmiddels NEGATIEF geadviseerd
over het reorganisatieplan, waaruit het overkompleet in het Stukgoed moet blijken,
(bij M.T.R. , M.T. Waalhaven, Seaport, Quick Oispatch, S.H.B., Klapwijk, N.T.B, en
Deka). Toch zouden de heren wel oens kunnen besluiten om het hele overkompleet op
naam bekend te maken. Een onnodige»,zinloze en daarmee niet akseptabele bezigheid.
3e gaat toch geen mensen aanwijzen nis uit al onze voorstellen blijkt, dat je over
de werkgelegenheid afspraken kunt maken zonder namen te noemen.
Dit zijn allemaal zaken dxe werkgevers deze dagen overwegen, dus zetspelen met vuur l
Onïe leden zullen eind van de week een uitgebreide brief van ons op hun huisadres
ontvangen, waarin wij iedereen nog eens uitgebreid informeren. |
Wij houden jullie op de hoogte en uiteraard; de Beste Wensen voor 1987.
Kees van Nimwegen en Paul Rosenmöller,
regiobestuurders.
Rot|erdanu 6 januari 1987

DIS
V.'estzeedijk 7R; Postbus 23025
Glfi AG Rotterdam
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Massale gedwongen ontslaaen hebben de werkgevers gisteren aangekondigd, en
daarbij zeggen ze het v/d Louw-akkoord feitelijk op en CAO-voorstellen die er
niet om liegen;
- 4 jaar geen prijskompensatie.
4 jaar bevriezing van de lonen.
Aanwijzen van roostervrije daqen door de werkgever (waardoor de leegloop

per daq met honderden mensen toeneemt !!).
- Semi-volkontinu en blokl^inkties.
- Aparte C.A.O. voor de S.H.B», (zo ontstaat er verdeeldheid).
Ruim een jaar neleden werd het v/d Louw-akkoord ondertekend en we dachten 5
jaar rust te hebben, maar de werkgevers nunnen ons qeen rust en dat zal blijken ook. Terwijl de Goederenstroom zelfs licht stijgt en de maatregelen uit
het akkoord goed werken, zien de heren het niet meer zitten.
Dat et nu bij de SHB en bij MTR, MTV/, Seaport, O.D. en Klapwijk ontslagen
dreigen betekent ook, dat ze bij de andere bedrijven dreigen omdat de werkgevers jaarlijks in elk bedrijf het ovcrkomnleet willen vaststellen om het dus
vervolgens te kunnen ontslaan. Fn wat denk je van de C.A.O.! We willen een
goeie C.A.O. en laten onze arbeidsvoorwaarden niet afknijpen!

jAktiekomitee is aekozen !
Akties worden voorbereid !
Kaderleden hebben gisteravond besloten dat er akties moeten komen. De S.V.Z.
heeft een keiharde opstellinn gekozen. Dat betekent dat akties wel eens lang
zullen kunnen duren en dat we natuurlijk dit eensgezinde werkgeversfront alleen maar kunnen breken door eensgezinde akties.
De akties zullen beginnen met een massale bijeenkomst van iedereen die in het
stukgoed werkt: direkten, indirekten en beambten.
Daarna zullen we verrassingsakties voeren zcals we dat 2% jaar geleden bij
Rotterdam Terminal ook gedaan hebben. Vandaag en de komende dagen zullen we
iedereen nog eens heel goed informeres, de gevolgen duidelijk maken,
ER 21JN ALTERNATIEVEN.
•
Wij hebben gisteren nog een telex gestuurd aan Minister de Koning. Wij hebben
hem daarin gevraagd maatregelen te nemen die hij kan nemen, juist om grote
onrust te voorkomen, zoals; *een landelijke regionale S.H.B.; * verlenging
57%-jarigenregelino; *0oorschuif vost/SIIB: * scholinasplan;
Als dit gebeurt en we met de SV7 de zgn. l op 2 vervanging voltooien en de
hérplaatsing naar de concerns doorvoeren levert dit precies 352 arbeidsplaatsen op, zonder gedwongen ontslag, en zo dat het v/8 Louw - akkoord volledig
wordt uitgevoerd.
DE AKTIfS WORÜEM VOORBEREID.
DE WERKGEVERSVQORSTELLEN MOETEN VAN TAFEL !
We spreken jullie zeker in dp kantines.
Met vriendelijke groeten,
Kees van Nimwerjen.
Rotterdam, 13 januari 19B7.
Paul Rosenmöller.

Dl STRIKT ZUID-WEST
Westzecdijk 78; Postbus 25025
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Cirk.nr. 34 RB/RB

WAT DOEN DE GHAANHEREiM ? ZIJ GAAN WEDEROM STUDEREN
Op 12 januari 1987 ontvingen wij van cL SVZ het totale pakket van
eindvoorstellen. Voorstellen voor de rcorgania-itic bij cle GEM en
Eurojroort-Silo en de graan-c.a.o. inclusief de raam-c.a.o.
ONZE NOTA ER OP OF ER ONDER.
.Werkgevers hadden zes weken nodig om onze nota te bestuderen zeiden ze
in december. Dan Dan waren ze in staat om een totale reactie te geven.
Wij mochten dus heel wat verwachten J
.
Vergeet het maar l i l
Nieuwe functie- opbouw en loonopbouw.
Werkgevers waren het volstrekt oneens met onze voorstellen en zeiden dat
alleen hun voorstellen goed waren voor de toekomst van het bedrijf.
Toen vroegen wat or niet go.it' was aan onze voorstellen. Dat konden zij ons

niet duidelijk maken.
Wij hebben duidelijk kunnen aantonen, vanuit de praktijk, dat zij met onze

voorsteljen zeer goed uit de voeten kunnen. Daar konden ze niet omheen.
Sterker nog ze 'verstelden dat ze ons plan opnieuw moesten BESTUDEREN II
De dc'jc ons voorgestelde loonopbouw was te duur. Dat kon bruint jo niot trokken.
Een inkomensgranatie voor Europoortsilo-mensen deden ze af met het idee om
een sociaal plan op te stellen. Na voor de zoveelste keer aandringen cleden
ze het voorstel om een inkomensgarantie tu geven gedurende de looptijd van du
nieuw af te sluiten c. a. o.. Daarna moet er een afbouwrogeling komen.
PlqegsterktG/organicke storkte
wil een minimale plocgenstcrkte afspreken voor 1990, geen organieke sterkte
Voor 19&7, 1988 on 1989 wilden ze dat niet. Grainwavo en Maashavensilo willen
ook voor 1990 een minimale ploogenstorkte afspreken.
Een werkgelegenheidsgarantio was voor Grainwave en Maashavensilo niet bespreekbaar. Voor GEM wel.
Vjerderp punten uit onze nota.
Werkgevers wildon niet verder praten maar opnieuw de studeerkamer in. Om
15.00 uur einde onderhandelingen terwijl we do hele avond ook nog door wilden.
gaan. Werkgevers hnddon blijkbaar geen haast.

GgAflft|-G:, &JQ. gn ffAAH^C .A. O. .il

Een hele reeks van voorstellen. Alles door elkaar heen.
Dat errt.vir.gen wij van de werkgevers.
Wij hebben gszegd eerst on?' nota te willen uitonderhandelen.
Vrijdag 16 januari 1987 is er een vergadering van alle kaderleden van
de Vervosrsbond FNV uit alle sektorraden. Daar zal besproken worden hoe
we verder moeten met de c.n.o.-s.
Werkgevers hebben namelijk meegedeeld niet meer te willen onderhandelen
over een raam-c.a.o. Da havenwerkers moeten uit elkaar worden gespeeld,
verwor zn rechten willen ze afschaffen. Terwijl bijvoorbeeld in de HES
zoi-oi een machinaalböclrijf als acn containorbcdri ƒ en een graanbedrijf
zitten.
In de voorstellen van c)e werkgevers zitten een paar tegemoetkomingen (kleine)
en een hele reaks van afwijzingen van onze voorstellen (onbespreekbare punten)
We zullen dot mondüning toelichten.
bij Europoort-silo (GEM)
Op 13 januari hebben wcrkr. r- <ïfs bij Europocrtsilo het werk spontaan neergelegd
omdat de GEM hun c.a.o. niet wilde naleven.
Na rtussenkoüBt van de bond : - tr.ri worLv•"• 'c"vr.n GEM en Grainwave die op
dezelfde boot werkten zich solidair verklaard en legden hun werk neer.
Een fantastische eenheid die er toe leidds dat de aktie die om 12.30 uur
begon om 21.oo uur PO-t sukscs kon worden beëindigd.
Onze eisen waren ingewilligd en do niet gevorkte uren worden doorbetaald.
Het volgende ondnrhfindelingsgesprek vindt plaats op 28 januari.
We houden jullie op de hoogte.
Met vriendelijke groeten.

de onderhandelingsdelegatie.

DÏSTRIKT ZUID-WEST
Westzeedijk 78; Postbus 23025
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Cirk.nr. 35 PR/LP

MAAR

VOELEN!

MASSALE BIJEENKOMST VOOR IEDEREEN DIE IN HET STUKGOED WERKT.

Vrienden, de maat is vol.
Oe mededelingen van de 5.V.Z. zijn al weer l week oud. Pen week waarin wij geprobeerd hebben de werkgevers rond de tafel te krijgen. De heren blijven volharden in een botte weigering ook nadat de Minister zich positief had uitgelaten over onze plannen.
DIT

IS

EEN

ZAAK

VAN

IEDEREEN!

ffNu zijn het drsigende ontslagen bij M.T.ft., M.T.W., Q.D., Seaport, Klapwijk en
dé S*H*B. Werkgevers willen dit jaarlijks herhalen zodat ever een jaar andere
bedrijven of funktiekategorieën aan de beurt zijn.
Al jaren zijn we wet z'n allen suksesvol om gedwongen ontslagen tegen te houden,
èezien de keiharde opstelling zullen ws elkaar ook keihard nodig hebben om deze
onzin van de S.V.Z. van tafel te halen.
Veel woorden hebbgn we nu niet meer nodig. Jullie weten waarover het gaat. Daar
hebben we elkaar de laatste weken en maanden te vaak voor gezien.

ma ale bijeenkomst
theater ; z ü i d p l e i n
r- r
3 b

A A N V A N G :

l U U R .

STAKlpïSREGISTRATIE IN CAFE-RESTAURANT "DE RUSTBURCHT" (verzamelgebouw Zuidplein),
DIT K/é ZOWEL VOOR ALS NA DE BIJEENKOMST, VANAF 12.00 UUR !

TOT IN HET T;EATER ZUIDPLEIN.
WE REKENEN OP JULLIE KOMST.
Mat vriendeïijke groeten,
VERVOERSCrO FNV
DÏSTRIKT ZUKMCST:

Rotterdam, 19 januari 1987

Kees van Nimwegen,
Paul Rosenmöller.

DISTRIKT ZUID-WE5T
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Aan onze leden, in dienst van

Mr. 36 CvN/LP
Rotterdam, 19 januari 1987.

Beste mensen,
Zoals ongetwijfeld bekend breken er woelige tijden aan in de Rotterdamse haven.
Inmiddels zijn de gemoederen, de koude ten spijt, behoorlijk verhit geraakt.
Dit is niet zo verwonderlijk als je beseft dat de werkgevers, verenigd in de
S.V.Z.;
- C. A. 0. -voorstellen indienen waartegen onze grootouders noq hebben gestaakt;
der Louw-akkoord openbreken en voor 350 werknemers kollektief ontslag
aangevraand ;
dé Raam-qesprekken te voeren, voorafgaand aan het C. A. 0. -overleg in
toren .
Dit laatste heeft ertoe geleid dat onze strategie voor dit jaar is gewijzigd,
hetgeen betekent dat wij sektoroewijs qaan onderhandelen en daarbij eveneens de
Raam-artikelen zullen betrekken.
In de vergadering van de gezamenlijke sektorraden van vrijdag jl. is uit strategische overweging besloten het eerst te gaan onderhandelen in de machinale sektor. Dit houdt in dat wij de afspraak, te weten: eerst Raam-oyerleg, vervolgens
sektoronderhandelingen en daarna de gesprekken over de bedrijfseigen voorstellen
ViW.b. E. C. T., niet gestand kunnen doen.
Over de thans ontstane situatie zal het vakbondsafdelingsbestuur zich beraden op:
WOENSDAG 21 JANUARI 1987
AANVANG: 19.30 UUR
PLAATS: gebouw "Larenkamp".
*
Bij deze zijn de bestuursleden, alsmede de O.R.-fraktie van de Vervoersbond FNV
Uitgenodigd!
In ons vorige pamflet maakten wij gewag van mogelijke ledenvergaderingen deze
week. Dit is nog niet zeker. De ontwikkelingen in de haven gaan razendsnel. In
tfe bestuuïsvernadering van a. s. woensdag zullen wij dit eveneens bespreken.
Enfin, wie tot op heden nog anders dacht, zal er nu van overtuigd zijn, dat wij
te maken hebben met een massale aanval van werkgevers - verenigd binnen de S.V.Z.
Op de loon- en arbeidsvoorwaarden van een ieder werkzaam in de Rotterdamse haven.
Wij zullen ons hiertegen moeten verzetten of jn nu bij E. C. T., Unitcentre, de
G.E^fJi, in het Stukgoed of waar dan ook in die Rotterdamse haven werkt.
trekenen op u, zoals u op ons kunt rekenen. Immers, ook uw werkgever is lid
Vön de S.V.Z. ! Wij houden u op de hoogte .....
Mot vriendelijke groeten,
VERVQERSBOND FNV
NAMENS HET VA-BESTUUR E. C. T.;
Kees van Nimwegen,
regiobestuurder.
;PiïS>:: Zotg v.anaf nu dat u uw lidntaatschapsfeaeirt bij u draaqt en zet op de achterkant uw bank- en/of oironunmer.

* *
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Cirk.nr. 37 CvN/LP

ukUUtko
Aan onze leden, in dienst
van Unitcentre B.V.

Rotterdam, 19 januari 1907

Iteste mensen,
Zoals u ongetwijfeld weet breken er woelige tijden aan in de Rotterdamse haven.
Inmiddels zijn de gemoederen, de koude ten spijt, behoorlijk verhit geraakt.
Dat is niet zo verwonderlijk als je in ogenschouw neemt, dat de werkgeversi

- weigeren defiagm-gesprekken te voeren: zoals bekend de onderhandelingen over
die CAö%artikelen die voor elke sektor in de haven pelden;
- het Van der Louw~akkoord openbreken en voor 350 werknemers kollektief ontslag
hebben aangevraagd;
- inmiddels CAO-voorstellen indienen, waartegen onze grootouders nog hebben gestaakt.
Ook in de containersektor is het bijzonder onrustig. ET.C.T. heeft vanwege uiteenlopende omstandigheden te maken met een fiks verlies van ladingpakketten.
Hierdoor is bij E.C.T. flinke overkapaciteit ontstaan, dit zal tot gevolg hebben
dat de konkurrentie toeneemt en de tarieven zullen dalen. Uiteindelijk krijgen
wij die rekening gepresenteerd! Werkgevers voeren al jaar en dag een ordinaire
tarievenoorlog over de rug van de werknemer. Onze kollega's in het stukgoed, bij
de E.C.T. en de G.E.M, worden hiermee nu gekonfronteerd.
De problematiek bij met name de E.C.T. heeft, hoe je het ook wendt of keert, gevolgen voor u als werknemer bij Unitcentre en dientengevolge eveneens voor ons
sektorbeleid. De direktie E.C.T. vraagt z'n werknemers voor de komende vier jaar
een jaarlijks offer van ƒ 20 miljoen. Daarenboven dient de ECT-er zich aan te
passen aan de werkdrukte, dus werken als er werk is en thuisblijven als er geen
werk is. Hierbij kan hij zich niet meer beroepen op z'n rooster. Voorts staat
het zogenoemde "Herstelproqtr,cimma" van de E.C.T. hel van verslechteringen voor de
werknemers van E.C.T.
•
Enfin, het behoeft geen betooq dot p.e.a. z'n effekten zal hebben op het komend
CftO-oveTleo. De weigering van de werkqevers om over de Raam-artikelen te praten
beeft ons genoodzaakt onze strategie voor dit jaar te wijzigen. Dit betekent dat
wij sektorgewijs gaan onderhandelen en daarbij eveneens de Raam-artikelen zullen
betrekken. In de vergadering van de gezamenlijke sektorraden van jl. vrijdag is
uit strategische overweging besloten het eerst te gaan onderhandelen in de machinale sektor.
Uit het bovenstaande zou er de indruk kunnen worden gewekt dat Unitcentre vooralsnog buiten het strijdgewoel blijft. Niets is minder waar! Wij hebben te maken
met een massale aanval van werkgevers - verenigd binnen de S.V.Z. - op de loonen arbeidsvoorwaarden van een ieder werkzaam in de Rotterdamse haven. Wij zullen
ons hiertegen moeten verzetten of je nu bij Unitcentre, E-.C.T., in het Stukgoed
of waar dan ook in die Rotterdamse haven werkt. Ook uw werkgever is immers lid
ven de S.V.Z.l Wij rekenen op u, zoals u op ons kunt rekenen.
Het vakbondsafdelingsbestüur van Unitcentre zal u van de ontwikkelingen op de
hoogte houden pn u indien noodzakelijk uitnodigen voor ledenvergaderingen, waorvoor tijdstip en plaats noq worden bekend gemaakt.
•f

VERVOERSBOND FNV

NAMENS VA-BESTUUR UNITCENTRE BV:
Kees van Nimwegen, regiobestuurder.

n-ISTRIKT ZUID-WEST
Westzeedijk 78: Postbus 23025
3016 AG ROTTERDAM
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Aan de leden, werkzaam bij
S.Ï.H, en de M.R.S.

Cirk.nr. 38 RB/LP
Rotterdam, 19 januari 1987

Beste mensen,
Zoals jtJllie waarschijnlijk wel al in de krant hebben gelezen of via radio en
TV hebben gehoord, qaan de mensen in de Rotterdamse Stukqoedbedrijven met ingang van vandaag (19 januari 1987) akties voeren.
Deze akties worden gevoerd om het akkoord van de Kommissie van der Louw door
de werkgevers uitgevoerd te krijaen. Dit akkoord heeft als doel gedwongen ontslagen te voorkomen en voorziet in het ontstane en nog te ontstane te veel aan
werknemers in de stukgoedsektor.
Kort gezegd komt het er op neer dat werkgevers dit akkoord niet meer na willen
leven en één konstante aanval op dit akkoord doen. Thans hebben zij meegedeeld
voor 350 stukgoedwerknemers (zowel 5HB als vaste mensen in de bedrijven en beambten) een ontslagverqunning aan te vragen.
Dit wordt uiteraard door de stukaoedwerkers niet gepikt. Hun eis is: onverkorte
naleving van het Van der Louw-akkoord. De vorm van de aktie is dezelfde als in
1985. Dit betekent dat er geen langdurige akties in één bedrijf zullen gaan
plaatsvinden, maar korte akties (gedurende enkele uren) daar waar werk voor de
kant ligt.
Vandaag starten de akties met een massale bijeenkomst in "theater Zuidplein".
Vlij verzoeken jullie om geen schepen te verslepen van die bedrijven die aktie
voeren naar bedrijven waar dit niet het qeval is. Dat werk verklaren wij hesmet!
Zoals altijd rekenen wij en onze leden in het stukgoed op uw solidariteit.

M»»t vriendelijke groeten,
VERVOERSBOND FNV
I3FDRIJFSRROEP HAVENS
DISTRIKT ZUID-WFIST:
j

Ria Bosch,
bestuurder.

Ni;B,t :Als u niet zeker weet of bedrijven in aktie zijn, kunt u kontakt opnemen
met het aktie-centrum. Tel.: O 10 - 436.54.55.
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Aan onze leden, werkzaam bij F.F.C.V.
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Beste mensen,
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Wij hebben het verzoek van de S.V.Z. qekreaen om jullie CAO-positie te integreren in de sektor-C.A.Q. machinaal. De S.V.Z. gebruikt het argument dat de
beide CAO-en daadwerkelijk qeïnteqreerd kunnen worden. De slimmigheid druipt
er vanaf. De S.V.Z. probeert slim nebruik te willen maken van ons streven naar
het te voeren sektorbeleid in de haven. In deze maand willen de werkgevers
proeedure-afspraken net de Vervoersbond FNV maken. Verder stellen zij voor om
eventuele probleem-punten bij de komende CAO-onderhandelingen op te lossen,
zodat vanaf 1-4-1987 sprake zal zijn van één geïntegreerde aektor-C.A.O.machinaal.
Wij hebben ons samen met onze vakbondskaderleden in de afqelopen week beraden'
over deze werkgeversstrategie. Uiteraard hebben wij ook de situatie bij de
CAO-onderhandelingen in december 1985 erbij betrokken, toen zo nodig de Sjouke's,
de Chouffour's en de van Brakel's zich met deze CAO-onderhandelingen moesten
bemoeien.
Door de vastberadenheid en eenheid hebben jullie die slag gewonnen. Zij hadden
het nakijken. Door deze slimmigheid proberen de werkgevers ons dit keer het
nakijken te geven! De EF.CV-,t 'irektie gebruikt het nrqument dat de E.E.C.V. niet
op een eiland zit. Dat we nfet op een "eiland" zitten dot is juist, maar dat
is al zolang E.E.C.V. bestaat en heeft dus niets met de EECV-GAO te maken.
Wij zullen niet in dit werkgeversvalletje lopen >
De bedoeling van deze werkgeversstrategie is dat de werknemers bij E.E.C.V. te
hoop gaan lopen tegen deze CAO-inteqratie om zodoende de eiqen CAO^voorstellen
van de werknemers niet aan bod te laten komen. Op deze manier proberen de werkgevers de gedurende jaren opqebouwde kracht van de werknemers te breken. Wij
vinden deze manier van handelen te doorzichtig, maar bovendien zeer gevaarlijk
voor de arbeidsrust.
Wij zullen als bond niet in dit vierkqeversvaHetje lopen. Wij ^epsen verbetering yan onze arbeidsvoorwaarden d.m.v. het Volle Pond !
Op vrijdag 16 januari 1987 hebben de kaderleden uit de bedrijven zich beraden
over deze werkgeversstrateqie. Zij hebben besloten om op korte termijn de S.V.Z.
uit te nodigen voor de CAO-onderhandelingen voor o.a. de E.E.C.V.-C.A.O.
Wij hebbenide S.V.Z. uitgenodigd om op maandag 26 januari 1987 met de EECV-CAQonderh:andelingen te béoinnen.
Wij houden jullie op de hooqte.
VERVOERSBOND FNV
BEDRIJFSGROEP HAVENS
DISTRIKT ZUID-WEST:

fiöfcterdam, 19 januari 1987.

Joop Verroen.
Han ter Halle.
Wim van Rosmalen.
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Nr. 40 JV/JVE

Aan onze leden werkzaam bij
'Ftang Swarttouw B.V.
T.k.n. leden machinale sekibr SVZ/SVN.

Rotterdam, 19 januari 1987.

Bewaar de mededelingen van de direktie!

Misschien is het zelfs zinvol om de video-band via het infonummer van Frans
Swarttouw aan te vragen!
Over onrust .gesproken!

Over stemmingmakerij gesproken!

8ij de vorige onderhandelingen voor jullie CAO werden we ook al bestookt met niets
zeggend zand in de ogen strooiende informatie van de S.V.Z. en de F.S.-direktie.
Nu is het weer het zelfde liedje. Met het grote verschil dat de informatie-stroom
nu gekob'rdineerd plaats vindt. Door zowel de H.E.S., de E.M.Ü., de E.E.C.V. en de
F.S.-direktie is vanaf donderdag een ware informatie-overval over jullie heen gekomen. Met de toezeggingen dat er op dit moment geen reorganisaties zullen plaatsvinden, dat er op dit moment geen verslechtering van de CAO zal plaatsvinden en
dat er op dit moment de A.D.V. niet zal worden terug gedraaid. Wat er op dit moment
wel gaat gebeuren met jullie arbeidsvoorwaarden en werkzekerheid, daar wordt niet
nader op ingegaan. Dit nopmen wij regelrechte informatie-vervuiling!
Oe bedoeling van deze informatie-vervuiling is dat de werknemers bij Frans Swarttouw
gelaten on gewillig alles over zich heen laten komen en zodoende geen kans meer '
hebben om allerlei fleksibiliseringsmaatregelen tegen te houden. De toverhoéd van
<te direktis met flekisibiliseringsmaatregelen is dan volledig leeg getoverd.
Op deze manier proberen de werkgevers de jaren opgebouwde kraeht van de werknemers
te breken, tfij vinden deze manier van handelen provocerend en arrogant. Maar bovendien zeer gevaarlijk voor de arbeidsrust.
Fleksibilisening van jullie arbeidsvoorwaarden is de inzet van de havenwerkgevers
bij de CAO-onderhandelingen. Dus ook door de direktics van de machinale overslagbedrijven. Misschien een bijkomstigheid, maar jullie direkteur is voorzitter van
het arbeidsvoorwaardenbeleid bij de- S.V.Z. Verder bleek tijdens de onderhandelingen
voor de technologie-overeenkomst dat ook de diroktie van Frans Swarttouw geen afspraken wenste te maken met do Vervocrsbond FNV over jullie toekomst in de haven.
Zie daarom ook het door jullie ontvangen Technologie en Automatiseringsboekje van
de bond, Het ging daarbij oms
1. De Wurkqelegenheidsgarantie
2. De Beloningsgarantie
3. De Belangenbehartigingsrol van jullie bond.
In de direktie-informatie aan jullie adres wordt daar helemaal niets over gezegd,
wel wordt'de werkgelecjenheidaproblematiek binnen de havensektoren door de direktie
afgedaan als een zaak waar jullie buitenstaan.
-2-

-2-

Ala het zo is dat jullie daar buitenstaan, wat is dan nog de waarde en du zekerheid1
voor de werknemers in de haven voor het afsluiten van overeenkomsten voor werkgelegenheid on arböidsvoorwaérdcn met du havenwerkgevers?
'
Zefeot wanneer we,rtii!tcon onbetrouwbare werkgeversklub als de SVZ te maken hebben.
Oe inkt van het v.d. Louw-afekoord is nog niet droo g of de werkgevers willen van
het akkoord af.
Vti.j zijn gn blijven van mening dat een eenmaal afgesloten overeenkomst niet opengebroken mag on kan worden in het belang van alle werknemers in do haven. Want?
welke waarde.kunnen ue dan non hechten aan een afspraak met de werkgevers?
Het lijkt erop dat de directies in de machinale overslagbedrijven ook de F.S.-dïrë'ktie
door middel van de informatie-slag, welke zij hebben ingezet} een sfeer bij jullie
willen bereiken van gelatenheid. Deze gelatenheid moet er tos leiden dat we in het
werkejeversvnlletje lopen. Om te- vurgeten dat do CAO moet worden verbeterd op grond
van onze voorstellen. Zodat we alleen maar bezig zijn met het behoud van de
huidige C.A.O, Wij zullen niet in dit werkgevcrsvallctje lopen als bond._Wij wensen
verbetering vgn onzsj arbeidsvoorwaarden d.m.v. het volle pond!
Op vrijdag 16 januari 1987 hebben do kaderleden uit de bedcijs'en.zich beraden over
daze werkgeversstratagie. Zij hebben besloten om' bp korte térMjn dt£ dirskties van
de machinale overslagbedrijven (F,5.-E.M.0.-O.B.A.) uit te nodigen voor de CAOonderhandelingen.
Wij .hebben de S.V.Z. uitgenodigd om op donderdag 22 januari 1987, de CAO-onderhandelingen te beigihtten';'
'• ••••••'••-^ •.• •.<*• •. • •••
••-,"•'.:<•..-• -:f-:.
Ous donderdag zullen we weten of de direkties bereid zijn om aan hun toezeggingen
inhoud te gevens Afspraak is.Afspraak.
Hij houden jullie op de hocy'te.

'' Met vrieftÖelijke':groeten,
,I
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Goeman Borgesiuslaan 77, postbus 9208,3506 GE Utrecht;
telaloort 030-73 820

HAVENWERKERS ONDER SCHOT 3

A'dam, 20 jan. 1987

In net kader van de CAO die in april afloopt hebben de werkgevers in de
Rotte rdStose haven een aantal CAO-voorstellen gedaan die er niet om liegen,
te weten;
a. vier jaar geen prijskompensatiej
b. vfèr jaar bevriezing, van de lonen;
c. tttbstervrije dagen aanwijzen door de wergever, uiteraard in periodes van
leegloop;
d. service dag en nacht (late nacht uiteraard) door de week, dag/avondienst
en semi-kontinudienst;
e. flexibele begin- en eindtijden;
f. nog niet te werk gestelde SHB'ers moeten zich tijdens diensttijd beschikbaar houden;
g. afschaffen van mopperen;
h„ pensioenpremie verhogen;
Verder zijn er bij een aantal bedrijven in totaliteit 380 ontslagen aangekondigd, ondanks het "Van der Louw-akkoord" dat ontslagen tot 1991 uitsluit.
Denk niet dat wij in Amsterdam buiten schot zullen blijven.
Ogenschijnlijk is hier niets aan de hand. Hij hebben echter égn,4AO, en een
soortgelijk akkoord als in Rotterdam, het "Van der Lems-akkoörcP1.
Als de grove aanval van de werkgevers in Rotterdam lukt zullen wij het ook
merken in de arbeidsvoorwaarden en in de portemonnee.

Het past ons niet om aan de zijlijn te staan totdat de uitslag bekend is.
Dat 1s wat de werkgevers (S.V.N.) graag willen.
Oè strijd om onze rechtvaardige CAO-eisen zou juist ook hier in Amsterdam
gevoerd moeten worden .
Omdat alles zich konsentreert op Rotterdam hebben kaderleden in Amsterdam
besloten omheen infoteam in te stellen.
Olt team probeert probeert iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden.
Oe arrogante houding van de werkgevers vraagt om afweergesehut.
Aktie blijft geboden onder de leuzes:

H: t Infot.aiu

vcrvoersbond FNV. Dé viikDOnd in hel vervoer.
Goeman Borgesiusiaan 77 poslbus 9208.3506 GE Ulreeh
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A'dam, 21 jan. 1987
MASSALE AKTIES IN DE STUKGOEDSEKTOR IN DE ROTTERDAMSE HAVEN !
•Hfit openbreken van het Van der Louw-akkoord heeft inderdaad, zoals te verwachten was,
tot harde reakties geleid.
De. Rotterdamse havenwerkers verzetten zich grimmig tegen het openbreken van het Van
der Louw-akkootd .... EN TERECHT !
De Rotterdamse werkgevers (S.V.Z.) willen daarmee 380 man de WW in jassen, ondanks
dat zij in het Van der Louw-akkoord zijn overeengekomen dat er tot 1991 geen -gedwongen ontslagen zouden plaatsvinden.
Wat voor waarden kunnen de havenwerkers nog hechten aan dergelij:ke kontrak-ten, die
worden overeengekomen, wanneer ze binnen korte tijd weer te niet worden gedaan.
"WiJ_havenwe.rkers_eisen naleving van overeenkomsten; tenslotte hebben wij niet vóór
Mensen, laten we niet denken, dat dit soort verwerpelijke praktijken niet in
Amsterdam kunnen gebeuren.
"Öe S.V.N, loopt al jarenlang aan het handje van de S.V.Z."
Daarom is in Amsterdam op zijn minst solidariteit met de Rotterdamse collega's
noodzakel i j k .
Daarom is besloten om aanstagnde_ii>aandagavondi_26_^gnuari een vergadering te beleggen
on de stand van zaken door te nemen en te bezien welke stappen ondernomen kunnen
worden.

GEEÜ- HAVENWERKERS GEDWONGEN DE HAVENPOORT UIT !
GEEN AFBRAAK MAAR OPBOUW !

Het Infoteara.
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Cirk.nr, 44 PR/mdb

OE EERSTE KLAP IS EEN DAALDER MAftRD
Als de eerste klap een daalder waard is, kunnen we een groot aantal daalders
ih onze zak steken. Aan onze oproep van qisteren is vanaf 12.00 uur massaal
gehoor gegeven. Ook in het Zuidplein theater was het een volle bak, Duizenden
hebben zich laten registreren als staker, waarvan verschillende zelfs voor
de eerste keer.
DE SVZ SNAPT ER ECHT NIETS VAN
Laat die jongens maar even. Stoom afblazen zeqgen de heren aan de Pieter
de Hooghweg. 2% jaar geleden bij de Rotterdam Terminal akties zei de SVZ
na l dag: " Het zal wel dood bloeden". Het tegendeel was het geval. Nu weer
zo1n domme reaktie zal de aktiebereidheid alleen nog maar doen toenemen..
Als de reaktie van de SVZ iets zegt over de uitkomst van dé aktie zitten we goed
zoals ook in 1984. Het qetuigd meer van machteloosheid, want je moet tcch
wat zeggen als heel de haven plat ligt l!, maar zelfs eer»; ezel stoot zich geen
tweemaal aan dezelfde steen.
*
EEN ZAAK VAN IEDEREEN ÜJll!!!
Dat de verhalen van het SVZ bij iedereen in het verkeerde keelgat zijn geschoten blijkt wel uit de enorme aktiebereidheid. Veel kantoorpersoneel ven b. v.
Q.D, , MTR en MTW hebben ook aan de aktie meegedaan. Laat iedereen uit elke
funktiecategorie zich nog eens heel goed bedenken dat het v. d. Louw-akkoord
ook zijn/haar akkoord is. Dat werkgevers horende doof en ziende blind zijn
(zo zeg je dat) en dat als echt alle argumenten gebruikt zijn er geen andere
middelen meer resten..
'
Zoals het hoort is de aktie zonder incidenten verlopen en dat moeten we ook zo
houden I J
WAT GFSTEKER73E5 . 1 1 '. l '. l
SHB werknemers, in opleiding, kregen van een buitendienst man te horen dat staken
zou kunnen betekenen dat hun opleiding wordt gestopt. Dit soort intimidatie kunnen we niet nemen en most dan ook direkt gemald worden bij het Aktiekommitee
(tel, 010 ~ 436 54 55).
MSP war knemers
Met P werknemers willen we dit afspreken: Als zij in het stukgoed werken
doen ze gewoon mee met de akties zonls alle SHB'ers en laten zich inschrijven.
Bedenk maar dat de werkgevers één SHB-CAO willen en dat veel verslechteringen
ook voor jullie gelden.
Over intimidatie gesproken: de diroktie van Seaport meent de beschuldigende
vinger te moeten wijzen naar één van onze kaderleden bij Seaport. Onder geen
enkele voorwaarde worden onze aktie ve kaderleden de dupe, ook niet in bedekte
tertnein.
OÉ vfeRfiASSiNpSAKTIES ZULLEN VANDAAG BEGINNEN. Het aktiekommitee roept op om
geen vrijwillig overwerk meer te verrichten.
VERGEET NÏETT JE 60NDSKAART EN .IE REGISTRATIEKAART OP ZAK TE HOUDEN II l
HET GEZAMELIJKE AKTIEKGMIITEE
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CirkiWr. 47 JM/LP

Gisteren zijn de werkoevers op hun wenken bediend. Rond 350 havenwerkers werden aan het werk onttrokken door akties aan"het hok", S. P. T, en Klapwijk.
Hetzelfde aantal dat zij willen ontslaan.
Nu schreeuwen zij van de daken dat het werk staqneert en lading weer vertrekt.
Het enige dat zij hoeven te doen is ingaan op onze voorstellen. DaaVmee wordt
op humane wijze het over kompleet opgelost.
Onderhandelen lijkt ons een snellere oplossing te bieden dan deze huilverhslen t
M.S.t*. -i /WERKNEMERS
0oor de akties is het stukgoed steeds uitverkocht. MSP-ers worden daardoor ingezet in het stukgoed .
Wij willen nogmaals herhalen dat zij zich in die situatie als stukgoed~SHB-er
utoeten beschouwen. Dit betekent, gewoon meedoen aan de akties.
STOOM AFBJuAZEN
We gaan nog even door met stoom afblazen. Ook vandaag staan er weer akties op
de rol. Doof de vele druk op de ketel hoef je niet bang te zijn dat jouw loka~
tie niet aan de beurt komt .

Een groot aantal werkers, die hun loon via de banken krijgen, zitten nog zonder poen.
Ons is verzekerd dat dit niet komt door akties van de loon "beambten" maar dat
het een technische fout is.
f |
Het geld is wel overgemaakt naar de banken, maar men is vergeten er bij te

zeggen naar welke rekeningen het moet.

HET GEZAMENLIJKE AKTIEKOMIT€£.

'fio/tterdam, 21 januari 1987.
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II l Cirk.nr. 53 JM/LP

DE ACTIVITEITEN

Ge ggfeeu]?ti&niissen van gisteren
Die aktiefskkel is gisteren niet suksps overnenomen door het hele 0,0.-personeel
en de daar bestelde SHB-ers. Ook de benmbten ven dit bedrijf sluiten de rijen
Bet de werkers. Beambten komen daar vroeg uit de veren om de werkers in te
schrijven» Daar kunnen veel havenbedrijven een puntje aan zuigen en dat mag
besst ééns <iezeQ.d worden.
dok waren er vanaf "mopperen" akties bij Hanno Rotterdam, waar dan ook gisteren op dé dag niet meer gewerkt is.
Ook-voor'vandaag hebben we weer een gevarieerd programma af te werken. Het
aanbod overtreft de vraag en we^willen maar eens benadrukken dat geduld ook
bij akties een schone zaak is.
Het doel moet bereikt worden en dat is: GEEN GEDWONGEN ONTSLAGEN.

Koroertd wee1<endwerk
We naderen weer bet weekend en zoals qebruikelijk zullen weer mensen gevraagd
wprden voor vrijwillig weekend-werk.
Het is natuurlijk duidelijk dat zich wat werk ophoopt naar het weekend. Het
zal ook iedereen duidelijk zijn dat vrijwillig werken in het weekend nu niet
past in het bereiken van ons aktiedoel: gedwonnen ontslagen voorkomen.
Ook naar de aktip voerende kolleqaas en de toeziende buitenwereld zal vrijwillig, weekendwerk dan ook niet te verteren zijn.
Oat doen we dus voorlopig niet

Inzet S.H.B.
De inzet van de SHB-ers is, zoals de inzet van allen in de haven, prima.
Mitrder zijn we te spreken osvr de inzet van het SHB-apparaat. Het blijkt voor
te komen dat SHB-ers op een'later tijdstip dnn normaal, bijv, na stondby-tijd
qestuurtf worden naar bedrijven.
Wij-vragen SHB-ers hiervan melding tr> doen aan het aktie-centrum (436.54.55.).
i
Blijft de S.H.B, dit doen, dan heeft het aktiekomitee wat leuke ideeën om ook
het kantoor van de S.H.B, bij de akties te? betrekken. En hoewel ze dit nu
•weten, kan dat best verrassend zijn.

HET GEZAMENLIJK AKTIEKQMITEE.
'Rotterdam, 22 januari 1987.
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rk. Nr. 60 JM/mdb

ZO GAAT lE.GOtDt ZO GAATJE VERDER

Vrijdagmorgen besloten de kollega's bij N.T.B, die dag niet te werken.
Bij Qr.0 gaf zowel het Q.D.>als de H . I . W . A . mensen de pijp aan Maarten toen
zij opkwamen voor de avondploeg.
De eerste akïieweek werd zaterdag afgesloten door de klosploegen bij S.P.T.
,' Brittanniehaven en Oeka Stuw.
Al bij al kunnen we terugblikken'op een goed verlopen aktieweek.
OPLOSSING GONFUCT

Allerlei instanties zoeken naar mogelijkheden om door middel van bemiddeling
tot eein oplossing van het conflict te,komen.
Vooralsnog is dit geen reden voor ons om gas terug te nemen.

•>

Grimmig ?7??? NIET Bi3 ONS!11 ^
Ook voor vandaag is er weer een- gevarieerd programma opgesteld. Dat ook deze
aktie's naar behoren zullen verlopen is voor ons allen een logische zaak.
Helaas vinden sommige kranten de aktie "grimmig", maar zelf weten we wel beter.
In de eerste weak hebben we kunnen merken dat de aktiebereidheid overweldigend
groot was. We dringen er nogmaals op aan dat er alleen aktie gevoerd wordt
bij die bedrijven waar er door het gezamelijke aktdekommitee hiertoe wordt
• • •• opgeroepen,
*

.
dat er steeds meer afgewerkt dient te worden. De regels hiervoor
dienen strikt te worden gecontroleerd.

ADVERTENTIE

;

Afgelopen zaterdag bonden «e in een aantal -kranten de volgende
lezen- "TOEN WIJ UIT ROTTERDAM VERTROKKEN", een advertentie van net
ïn de advertentie maken ze nel-ding van een omzetverlies van± l miljoen gulden.
Oe VRS vergeet erbij te adverteren hoe ze in Rotterdam kunnen blijven.
En -dat Is dóór de aangekondigde ontslagaanvragen voor 550 man in te trekken
en zich te houden aan de gemaakte afspraken zoals die vermeld zijn in het
v.d. Louw akkoord.
HET GEZAMEL13KE
Rotterdam» 26 januari 1987
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Cirk. nr. 63 JM/JVE

AKT1EOVEHZICHTEN
Gisteren een kalm begin van de tweede week. Achtereenvolgens kwamen in aktie
de SHB, het hok (70 man), M.T. Waalhaven (80'man) en Q.D., alle lokaties (550 man).
In de avond besloot M.T. Waalhaven (70 man) tot aktie en bij Q.D. gingen 225 man
Biet aan de slag. Op dit bedrijf bleek dat inspecteurs besmet werk hebben gedaan
(de nachtindeling gemaakt) en zo was het niet afgesproken.
AKTIEDJDEL
l
Het tegenhouden van GEDWONGEN ONTSLAGEN NU is het doel van de aktiea.
- 350 man bij de SHB, QD,MTR,SPT,MTW,NTB, Oeka Stuw en Klapwijk, variërend van
havenwerker tot beambte.
- 2o'n circus willen de werkgevers elk jaar herhalen, met andere aantallen bij
andere bedrijven, zoals de rekensom uitkomt
Vandaag jij, morgen je maat.

m
m

- Oat moet NU van de baan en voor straks van de baan.
OBLQS^INGEN:
Wij zeggen dat er voor 1987 mogelijkheden zijn om deze ontslagen te. voorkomen doori
a,esn doorlopen van de 57%-jarigen regeling;
bieen landelijke SHB, onder voorwaarden;
c.eert opleidingsplan voor het stukgoed;
dijsnelle invoering 5-ploegendienst;
e.snelle invoering van een pasjesregelinq;
fiwetvulling van nog openstaande vakatures ( l op 2 vervanging)
Voldoende middelen voor de oplossing voor 1987. Een aantal middelen nebben een
doorwerking voor meerdere jaren.

HET GEZAMENLIJKE AKTIEKÖMMITEE
27 januari 1987
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Cirk. nr. 65 3M/MDB

AKTIE OVERZICHT

. .

L'

Gisteren werd er aktie gevoerd bij hst hok van de SHB, de MÏR en bij SPT
Beatrixhaven. In totaal deden er 250 mensen aan mee. De middagploeg van de SHB
besloot ook het bijltje voor die dag erbij neer te gooien.
";

..

HET HOK, EN DE VEGPIRAAT

-

" "

Dinsdagmorgen begonnen een aantal SHB-ers hun aktie om 05.00 uur door het sluiten van de toegangshekken. Omstreeks 05.25 uur stopte er een Ford Scorpio,
.dé.bestyuBder.-yao.deze auto vroeg of hij er door moent, maar de SHB-ers hielden
voet bij stuk, niemand er in dan ook niemand. De SHB-ers wilden op deze manier
voorkomen dat de SHB mensen blijft sturen naar stakende bedrijven. Het wordt
zolangzamerhand een gewoonte bij SHB om hun mensen op het laatste nippertje
vertellen waar ze heen moeten, inmiddels is dan al bekend waar de verrassingsaktie heeft toegeslagen en uitgerekend worden daar de SHB mensen ingezet.
Dit houdt onder andere in dat de SHB praktisch geen leegloop heeft dus geld
bespaard. De mensen die erop uitgestuurd worden kunnen niet weigeren doordat
hun AWF dan gevaar oploopt. De SHB-ers vinden dat deze te late melding afgelopen moet zijn U De Ford moest dus weer rechtsomkeer maken, dit gebeurde met
hoge snelheid richting Waalhaven, rfichts af Pier I op. Daar de Pier dood loopt
keert de auto. terug, zijn"aohtervolgers" volgen hem richting Groene Kruisweg.
Stoplichten die op rood stonden werden door de bestuurder van de Ford genegeerd.
Op de GtDCtnekruisweg werd de weg vervolgd door richting Vlissingen aan te houden, helaas Vlissingen is nooit bereikt. Wel is de bestuurder via een omweg
belandt in Hoogvliet waar de SHB een gastvrij onderdak heeft gevonden bij de
H.8.D* of de ftlfl.G.D..
Wat er nu vooral onduidelijk is WAT 15'; R. 8. G. D. voor instelling, moet je je
daar ziek melden of kun je je daar melden als werkwillig, zieken zijn er genoeg
en werkwilligen zijn ER NIET I I '
De rol vaR H.B.D. is ons al lang duidelijk.
afwerken afwerken
afwerken afwerken afwerken afwerken
afwerken
Wij willen jullie ernogmaals op wijzen dat de afwerkregels nageleefd moeten
horden. Nogmala de regels;
- 1% uur voor einde werktijd - bestellen; - Het schip moet zee klaar zijn voor
die tijd; - Afwerken op hetzelfde object- onder object verstaan we schip,
lichter, wagon of auto,
INTERNATIONALE SOLIDARITEIT
Dinsdag hebben we de secretaris "Havenarbeid" van het I.T.F. op bezoek gehad.
ffet hem en de desbetreffende bonden zijn afspraken gemaakt over het besmet verklaren van uitwijkende schepen, o. m. naar Antwerpen en Hamburg.
PLOEGSTCRKTE / STAKINGSKAARTEN

Z.O.Z.

A

-2.-

PLOEGSTERKTE
Het zal iedereen duidelijk moeten zijn dat de ploegsterkte goed in de gaten
moet worden gehouden-.
Door het ophopen van werk zal de neiging om te weinig mensen in te zetten groter wolden en daaristaken we niet voor. ONOERBEMAND WERKEN - VERGEET HET MAAR K
. .. - . ;
'
\>
STAKINGSKAARtEft STAKINGKAARTEN STAKINGSKAARTEN STAKINGSKAARTEN
*XX1IX*XX»X>IXXX*

****-*» X K XXX*-)Ht-

*XXXKK»»1IXXXXX*

*********#*****

Vanaf vrijdag worden alle stakingskaarten ingenomen.
De kaarten worden geruild tegen nieuwe kaarten.
T/OPR.ÜE SHB- ers ,
Jullie krijgen cte kaarten thuisgestuurd De oude kaart pas inleveren als je de
nieuwe in je bezit hebt. (Deze moet je vrijdag hebben ontvangen) Dus ook voor
jullie geldt VRIJDAG DE STAKINGSKAART INLEVEREN OP VCT BEKENDE ADRES. :
ZORG £R DUS VOOR DAT JE HOE DAN OOK VRIJDAG JE KAART OP ZAK HEBT..
VASTE 1CRKNOCR5 - ..•
Qij de veste bedrijven worden de stakingskaarten omgeruild bij de inmiddels ; . •'
,bij jullie bekende kaderleden.
• i -• :

Rotterdam,! 28 januari 1987

Het gezatnelijke aktiekómmitee
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Cirk.nr. 70 3M/TK

AKTK^OVERZICHT
De dar; hiervoor was de dag van de kleintjes.
De gretigheid was er niet minder om.
Kollega's van het hok bezochten hen op hun bedrijven met als gevolg dat
tegen het koffie drinken het totaal van 200 stakers werd bereikt v Onder
de kleintjes te verstaan: Gosterom, D.S.C., Kühne en Nagel, Uniport en
Spoorhaven fl.V, •
350 ONTSLAGEN
£N O.R.-EN OVER
Wij hebben met de ditekties van de 6 bedrijven die: ontslagen hebbén aangekondigd: M.T.R. (28), H. T. Waalhaven (26), Seaport Terminals (38),
{Juick Oispatch (46), Klapwijk Rapide (5) en S.H:B. (208), totaal 350 man,
gesproken.
Wij nebben bij alle bedrijven aan kunnen voeren dat de ontslagen tot nul
kunnen worden teruggebracht indien de door ons aangevoerde alternatieven
worden uitgevoerd.
Deze zijn:
a) een doorlopen van de 57^ jarigen-regeling;
•••:;; -•
t>) een landelijke S.H.B., onder voorwaarden;
e) een opleid ingsplan voor het stukgoed;
d) beperkte invoering 5-ploegendienst;
e) snelle invoering van een pasjesregelinq;
F) vervulling van nog openstaande vakatures (l op 2 vervanging).

ftDVIES
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Voldoende middelen voor de oplossing voor 1987 (352 man), waarvan een aantal middelen een doorwerking heeft voor meerdere jarqn.
De ondernemingsraden hebben geen advies uitgebracht.
2ij zijn van mening dat door de wijziging van het voorgenomen besluit van
bemiddeling in ontslag het noodzakelijk is, dat meer informatie moet wordert verstrekt om tot een advies te kunnen komen.
Deze informatie spitst zich toe op de overgeslagen tonnen per produkt over
1986. Dit moet kunnen, omdat de V. R. S. na een week akties exact kan aangeven hoeveel omzet-verlies, per produkt gespecificeerd, is ontstaan en dit
in een levensgrote advertentie aan den volko kan vertonen*
In de wetenschap hiervan heeft de bond aan de direkties laten weten haar
advies uit te stellen totdat dezo informatie beschikbaar is.

- 2-

- 2-

S.V.Z'. CAO-VDOR5TEUJEN STUKGOED;
*
Werkgevers zeggen dat zij de 350 ontslagen
als stok achter de deur houden
Voor de CAO^onderhandelingert.

BéteLjk je die voorstellen, dan zullen ze zeker meer stokken nodig hebben.
Daar gaan we>
••:

1. Looptijd CAO 4 jaar.
2. Binnen die 4 jaar geen loonsverhoging, geen prijskompensatie.
3. Premie pensioenfonds op 50/50 brengen (kost rond 500 gulden per jaar).

4» Alle roostervrije dagen aanwijzen door bedrijf (l dag van tevoren).
•
~
\•
•
, < ,-|, 5.: Invoering weekend-verplichting (zaterdag en zondag maximaal 17 x per
jaar).
Betalingr tijd voor tijd + toeslagdeel in loon.
17 roostervrije dagen voor D-cyclus vervallen; deze dagen worden terugbetaald door slechts 4,54?ó (toeslagbetaling) op het loon te korten.
.<§>:. 2 nieLjWB schema's l op l en semi-kontinu.
.
*1ogBiijkheid tot verplichting van late nacht in het l op l en het
2 op ^ (F-cyclus) systeem.
7. Verandering van werkschema als service-verlening dit nodig maakt (nu
om dé-6 maanden).
.
8. Geen mopperen meer.
9.

•:•.-•.:

Blokfunkties invoeren.

.

10. Schematoeslagen terugbrengen:*
2 op l dienst (F-cyclus) 6?ó
l op l dienst
9X
semi-kontinu
17%.

. .
•.

•
' ,'-•

11. Geen koude geld meer (vriesgoed).
Geen koude toeslag (- 5° vorst) meer,

i

12. Eén CAO voor de S.H.B.- (stukglied en m.s^p* samen), waarbij de meeste
verslechteringen ook voor de m.s.p. gelden.
;
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Rotterdam, 29 januari 1987.
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Gisteren zijn <h v.vr!<n;jmfjrs vnn
werk gegaan. In do cvond is dit
S.P.T. Merwehaven, Fruitpier on
Totaal 275 ctnkcrs op de dog en

Cirk.nr. 73 JM/LP

H.T, Waalhaven en Dcka Rotterdam niet aan het
voorbeeld gevolgd door de werknemers van
Hiwa M.T. Waalhaven.
170 in de nncht.

VANDAAG EEN KLAPPER. EEN SPECIALE SH3-DAG
Wij roepen alle SH8-ers op zich morgenochtend te verzamelen bij het kantoor
van de S.H.B, op de Sluisjesdijk.
*

We willen hiermee de S.H.B, straffen voor de manier waarop zij met haar mensen
omgaat door hen te laat in to zetten bij stakende bedrijven.
De aktie is volkomen geslaagd als alle SHB-ers naar de Sluisjesdijk komen en
de vaste werknemers op de bedrijven blijven. Dot zal veel effekt geven!
De SHB-ers worden aan de poort van het bedrijf opgevangen door kaderleden en
doorverwezen naar de S.H.B.
- Bij de S.H.B, vindt de registratie plaats.

- Niet op het terrein van de S.H.B, parkeren.
- Volg de aanwijzingen van de kaderleden op, zodat alles vlot verloopt.
HEEKEND-VCRK
Het spreekt vanzelf dat vrijwillig weekend- of welk ander overwerk dan ook
anders dan in de C.A.O. overeengekomen is, uit den boze is.
PtgEGSTERKTE
Bedrijven die proberen de ploegsterkte terug te brengen, moeten bij het
aktieeentrum (435.54.55.) v/orden gemeld.

Zij komen bij voorrang in aanmerking om in het aktieprogram te worden opgenomen.
REGISTRATIE

Indien de nieuwe kaart bij aktie niet op de lokatie aanwezig is, moet de
registratie op de oude kaart gedaan worden. Deze wordt dan niet ingenomen.

HET GEZAMENLIJKE AKTIEKQMITEE.

ff.
Rotterdam, 30 januari 1987.!
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Oe da" hiervoor was de dag von do kleintjes.
De gretigheid was er niet minder om.
Kollega's van het hok bezochten hen op hun bedrijven met als gevolg dat
tegen net koffie drinken het totaal van ZOO stakers werd bereikt. Onder
de kleintjes te verstaan: Oosterom, D.S.C., Kühne en Nagel, Uniport en

Spodrhaven B.V.' ' '

'

-

:

ftDVlES BOND EN 0.R,~EN OVER AANGEKONDIGDE 350...ONTSLAGEN
Wij hebben met de direkties van dé;6 bedrijven dié ontslagen hebben aangekondigd: M.T.R. (28), M.T. Waalhaven (26), Seaport teimïnaas (38),
Quick Dispatch (46), Klapwijk Rapide (5) én S.H.B. (208), totaal 350 man,
. gesproken,
ifi
' ' ' -i• 'i •
<
. '•(!
'
Wij hebben bij alle bedrijven aan kunnen voeren dat de ontslagen tot nul
kunnen worden teruggebracht indien de door ons aangevoerde alternatieven
worden uitgevoerd.
Deze zijn:
.
a) een doorlopen van de 57-j jarigen-regeling;
b) een landelijke S.H.B., onder voorwaarden;
c) een opleidingsplan voor het stukgoed;
d) beperkte invoering 5-ploegendienst;
e) snelle invoering van een pasjesregeling;
f)i vervulling van nog openstaande vakatures (l op 2 vervanging).
Voldoende middelen voor de oplossing voor 1987 (352 man), waarvan een aan^tal middelen een doorwerking heeft voor meerdere jaren.
Oe ondernemingsraden hebben geen advies uitgebracht.
Zij zijn van mening dat door de wijziging van het voorgenomen besluit van
bemiddeling in ontslag het noodzakelijk is, dat meer informatie moet wordene verstrekt om tot een advies te kunnen komen.
Deze informatie spitst zich toe op de overgeslagen tonnen per produkt over
1986. Dit moet kunnen, omdat de V.R.S. na pen week akties exact kan aangeven, hoeveel omzet-verlies, per produkt gespecificeerd, is ontstaan en dit
in een levensgrote advertentie aan den volks kan vertonen.
In de Wetehschap hiervan heeft de bond aan de direkties laten weten haar
advies uit ,te stellen totdat dezfi informatie beschikbaar is.

- 2-

~ 2—

S.V.Z. CAO-VOORSTELLEN STUKGOED;

Werkgevers zeggen dat zij de 350 ontslagen als stok achter de deur houden
voor de CAO-onderhandelingen.
Bekijk ju die voorstellen, dan zullen ze zeker meer stokken nodig hebben.
Daar gaan we?
1. Looptijd CAO 4 jaar.
2. Binnen dit- 4 jaar geen loonsverhoging, geen prijskompensatie.
3. Premie pensioenfonds op 50/50 brengen (kost rond 500 gulden per jaar).
A. Alle roestervrije dagen aanwijzen door bedrijf (l dag van tevoren).
5. Invoering weekend-verplichting (zaterdag en zondag maximaal 17 x per
jaar).
Betaling: tijd voor tijd + toeslagdeel in loon.
17 roostervrije dagen voor D-cyclus vervallen; deze dagen worden terugbetaald door slechts 4,54?ó (toeslagbetaling) op het loon te korten.
6. 2.nieuwe schema's l op l en semi-kontinu.
.Mogelijkheid tot verplichting van late nacht in het l op l en het
2 óp l (F-cyclus) systeem.
7. Verandering van werkschema als service-verlening dit nodig maakt (nu
om de 6 maanden).
8. Geen mopperen meer.
I:

9. Blökfunkties invoeren.
10. Sehetnstoeslagen terugbrengen?
2 op l dienst (F-cyclus) &&
l op l dienst
9%
semi-kontinu
17%.
11. Geen koude geld meer (vriesgoed).
Ceen koude toeslag (- 5 vorst) meer.

•

12. Eén CAO voor de 5.H.B. (stukgoed en m.s.p. samen), waarbij de meeste
verslechteringen ook voor de m.s.p. gelden.

o oooo

.

Rotterdam, 29 januari 1987.
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AKTIEJ)VRR7I_CHT
De dajtploegen van vrijdag zijn allemaal gewoon aan het werk geweest, het verliep
bij de bedrijven erg chaotioch, de kantines waren tijdens het schaften opvallend
stil. Be grote afwezigen war^i de SHP-ers, die met xijn allen naar de Sluisjesdijk zijn gekomen om de direk%ie van SHB duidelijk te maken dat zij het spuugzat
zijn dat de SHB mensen na de normale meldingstijd naar stakende bedrijven stuurt.
Alle stakers zijn het er over eena: Het is a-sociaal en dat pikken we niet!.V
Ondanks de pittige kou, een prima bijeenkomst op de Sluisjesdijk, waar Paul in een
toespraak alle zaken r.op eens op een rijtje zette.

Ook de inschrijvingen en de thuisreis verliepen vlot door goed samenspel.
Be vrijdagavond begon voor de Q.D. mensen met staken, ook de late nacht ging niet
aan het werk. De Q.D-ers hielden een 'long long weekend"want ook de zaterdagploeg
(dag e,n avond) lagen stil.
Zaterdagmorgen om 09.00 uur, tijdens het koffiedrinken, zijn de werknemers van
S.P.T,. Brittanie haven en Merwehaven aan een lang weekend begonnen.
VANDAAG
We gaan de derde stakingsweek in, weer een dag vol verrassingen. Het werk hoopt
zich op. Het is overal druk en de neiging- om onderbemand te werken wordt steeds
groter. Bij Kunne en Nagel, een bedrijf waar sociaal beleid nog moet worden uitgevonden, maken ze het wat ons betreft te gek. Door de handelswijze van de direktie
bij Köhne en Nagel zetten ze het bedrijf in een hoge positie op de aktielijst,
uiteraard zullen ze dat '.ook merken.
Ie BESPREKING
A>s. Woensdag t februari zal om 1U.QO uur een Ie bespreking plaatsvinden over
mogelijke oplossingen. ¥e zijn vastbesloten door te gaan met de akties totdat er
resultaten liggen.
STAKIKG3KAARTRN
geen oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt.
geldt zeker voor de stakinpskaarten.
"SBEUers krijgen hun nieuwe kaarten via de post thuis gestuurd.
Vaste werknemers krijgen hun nieuwe kaarten via hun bedrijf, bij de kaderleden.
Zodra de nieuwe kaart in je bezit is kan je de oude kaart inleveren bij de
kaderleden op het bedrijf.
HFT GEZAMELIJKE AKTIECOHMITEB
, 2 februari 1987

-
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OVERZICHT AKTIES
Gistermorgen akties bij H.T.R. en 5.P.T. Etentrixhaven. Door de avondploegen werd dit overgenomen, zodat die kant erq rustig was.
S.P,T. Merwehaven + fruitpier hebben overdag niet qewerkt.
Hetzelfde gebeurde bij Klapwijk/Rapide. Totaal rond 420 man/vrouw gingen
er om 09.00 uur uit.
CARE HBPE
Een schip dat ligplaats heeft qekozen bij Klapwijk, uiteraard met de
bedoeling normaal gelost te worden.
De stuwadoor (Klapwijk Rapide) kon tot grote ernernis van kapitein en
reder niet meer dan l ploeg stellen. Hiervoor konden zij geen begrip opbrengen. Een haven met een overkompleet van 350 man, die niet in staat
is een schip behoorlijk van pioenen te voorzien dat kan niet, zegt de
kapitein en hij besloot een andere haven op te zoeken.
Dat ging niet door, het bedrijf qinq in staking en het schip werd besmet
veïkiaard. Smit-slepers zullen het niet van de kant trekken en om te
zorgen dat anderen hef ook niet doen, worden 2 slepers "stand-by" bij
het schip gehouden. "ÖfVT IS SOLIDARITEIT".
:

f'

STAKiNGSKAARTEN
Vele SHB-ers hebben via de post een nieuwe stakingskaart ontvangen. Als
dat zo is moet de oude kaart ingeleverd worden bij S.H.B.- of vaste
kaderleden.
Vandaag begint om 14.00 uur een eerste overleg over mogelijke oplossingen tot voorkoming van de 350 gedwonqen ontslagen. Zodra mogelijk hierover meer nieuws.
Omdat Antwerpen in het konflikt nogal eens wordt genoemd en ook wel aanbevolen nis mogelijke oplossing, raden we een ieder aan om te luisteren
naar V.A.R.A. 's "Rode Draad", vandaag tussen 08.15 en 08.30 uur op
Radio l, een programma van Bas Linders.
In deze "Rode Draad" naat het over de Antwerpse haven in vergelijking
met die van ons.
Niet om de omroep, maar om eens te horen hoe onze Antwerpse kollega's
dïlt voelen en ervaren.
HET nEZAMENlÉJKE AKTIEKOMITEE,

, U februari 1987.
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LAATSTE NiEUlAlS

' DEN HAAG VANDAAG
In Den Haag-hebben we gisteren kunnen konstateren dat werkgevers nog kunnen
praten. Overigens voor het eerst in ?.\. In de kommissie Van der Louw
zijn standpunten uitgewisseld. Kierbij is in ieder -geval duidelijk gebleken
dat het Hinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid-met de Vervoersbond
FMV Op één lijn zit als cezegd wórdt dat oplossingen voldoende kunnen zijn om
de gedwongen ontslagen van tafel te krijgen. Werkgevers zijn hier-rtog niet zo
<van overtuigd, zij zeggen tenminste t«een de pers dat er mogelijk, enkele tientalie, arbeidsplaatsen gevonden kunnen worden.
• -Natuurlijk is gosproken over Antwerpen, '-'ij hebben in ieder geval "meerdere
raalen vastgesteld dat praktijken zoals die in Antwerpen gehandhaaft worden,, in
rotterdam Ot'AAWAARDBAAR ZIJN :'.!
Dinsdagmorgen 10 fcbrauari a.s. om 10.00 uur wordt er verder overlegd.
Wij zijn niet pessimistisch over het resultaat van gisteren.*Wat ons betreft
zijn de 'gedwongen ontslagen van tafel. ''!erkgevers hebben dit nog niet gekonsta^
töerd.
VANDAAR DAT T>E AKTIES VOORLOPIG *'OG ONVFRMINDEFD DOOS ZULLEN GAAN'.
Vandaag zal getracht worden zoveel mogelijk mensen in kantines, uitgebreider
voor te lichten.
AKTIF OVKPZICHT

Bij K.T.E. kreeg de Rode Draad van de Vara gisterochtend de volle aandacht.
Ket één uur •radio-stakinp" luisterden onze kollepaas van tf.T.R. naar het verhaal
over de Antwerpse haven. Ruim 180 man bij Ü.T.'-'. lieten op de dag het werk
voor wat het was. Hun kolleraas van de avondploeg volgden dit voorbeeld.
De S.K.B.-ers lieten nopiraals aan de S.H.E. diroktie weten hoe zij denken over
de itfdeelpolitiok. 't Hok word versperd «n de schaapskudde vluchtte naar de
r^servekooi. Vergeefs, want onze S.H,R. kollegaas hadden ook daar de hekken gesloten. Hierdoor verliep de indeling van de fi.H.B, mensen 2Seer verrassend.
Vandaag
Zoals boven al pezerd; HE VEPRASSI^GoAKTIFS GAAM DOOP, wel willen we jullie nogreaals verzoeken de parol«n van het rezamelijke oktiecoaraitee op te volger..
Dit om alles goed te laten verlopen. Aan v^rwarrinp onder onze eigen mensen
hebben we, niets..

Rotterdam, 5 febrauri T)87

HST GEZAKELIJKE AKTIEKOt-SKITEE
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AKTIE OVERZICHT
De dagploegen van Q.D. zette gisteren de aktie voort, de gehele dag zijn alle
lokaties van Q.D. plat gelegd. Zoals we al bij Q.D. gewend zijn op een zeer
effectieve wijze. Ook het S.H.B, kantoor bleef gisteren tot half tien onbereikbaar
voor het kantoorpersoneel. Ook na die tijd zijn zij niet verschenen. Wij zijn benieuwd of zij nu ook geen loon over die 2 dagen krijgen doordat zij verhinderd
zijn te werken. In ieder geval hebben zij niet de opdracht van de direktie gekregen
om zich als stafeer te laten inschrijven, wij hebben ze niet gezien. De S,H.B.
direktie maakt dus duidelijk verschil tussen het personeel. Maar daar waren we al
van overtuigd Iï
Deze aktiedag werd besloten met akties bij Hanna Rotterdam waar de mensen van de
avondploeg -het werk neer legden.
Het pakket met verrassingen heeft vandaag weer oen druk programma*
Dat verrassingsakties nog steeds nodig zijn blijkt wel uit het feit dat S.V.Z.
tegenover de pers nogal duidelijk laat blijken dat zo niet voldoende overtuigd zijn
dat de 350 gedwongen ontslagen voorkomen kunnen worden.
HET OVERLEG VAN DINSDAG 10 FEBRUARI A.S.
Dit overleg zal gaan over de suggesties van het Ministerie van Sociale Zaken en
werkgelegenheid.
l
* uitvoering l op
op 2 vervanging
* Beambten bemiddeling naar andere concerns-j
uitvoering bestaande
* studie 32- urige werkweek x
Van der Louw akkoord,
* Landelijke S.H.B, onder voorwaarden
* scholifigsplan
* vrijwiliig weekend werk in tijd voor tijd
^aanpassing roostersysteem
* 57^-jarige regeling a 80% netto of 58-jarige regeling è 85?ó netto
* bevriezing van gemeente tarieven
* afspraken om tarievenslag tegen te gaan
Bovengenoemde maatregelen zijn volgens het Min. van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
en ons voldoende om gedwongen ontslagen van nu tot 1991 te voorkomen. Tevens leiden
deze maatregelen tot rendementsverbeteringen voor de bedrijven.
DRUK OP DE KETEt BLIJFT NODIG? DESNOODS VOEREN WE DIE OP l II Hl'.

Rotterdam, 6 februari 1987

Het Gezamelijk aktiekomitee
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Aan onze ïeden, in dienst van
Europe Container1 Terminus B.V.
E.C.T. - HERSTELPLAN ONAANVAARDBAAR

Beste mensen, .

.:

'Wij-kunnen ons niet aan de indruk onttrekken, dat de E.C.T.-direktie misbruik
maakt van het vertrek van U.T.L., alsmede het wegvallen van U.S.L.
De gevplgeo.ier van worden opgeblazen en gebruikt om de inkomens te verlagen,
de werktijden te verslechteren en de funkties te verbreden. Iedereen moet weef
alles doen op tijden, die de direktie aanwijst: flexibilisering heet dat!
En als E.C.T,-ers dit niet aanvaarden dreigt de direktie met ontslag voor 250

mensen.

•':

Het ver trek "van U-. S. L. en straks. wellicht ook U.T.L. kan pok anders worden opge vangen:
-l

- zonder gedwongen ontslagen;
- zonder flexibilisering;

- zonder loonsverlaging.
,,
De gevolgen1 van<het vertrek van U.T.L. en U,5.L. zijn tijdelijk, want-Ë;C.T.
groeit en nieawe pakketten zullen worden aangetrokken.
".. ;
•
!
Het echte probleem van E.C.T., maar ook van andere stuwadoors, is de tarievenslag in de havens als gevola van een teveel aan kades, kranen etc.: overkapa«
citeit dus»
Precies hetzelfde probleem als in het stukgoed. Zo'n probleem los je niét op
met loonsverlagingen en flexibiliseringen.
Wet kan anders, het moet anders: want het E.C.T.-herstelplan in deze vorm is
onaanvaardbaar !
Oe oplossing van de problematiek kan alleen door samenwerking tot stand komen
van alle bedrijven in de containersektor.

De Vervoeï'sbond FNV heeft daarvoor een alternatief plan aan de direktie van
E.C.T. aangeboden. Dit plan, het sektoraal werkgelegenheidsplan containers,
is noodzakelijk, omdat:
1. Het verschuiven van problemen binnen de sektor moet worden voorkomen.
2. De aanpak van tarieven/overkapaciteit alleen sektoraal mogelijk is.

f

3. De fliedewerking van het Ministerie van SÜZAWE slechts mogelijk is bij een
sektorale aanpak.
Net sektoraal werkgelegenheidsplan containers onderscheidt zieh in een kwantitatief en een kwalitatief gedeelte.
— 2 •*

- 2-

I« Arbeidstijdverkorting plus herbezetting = werk delen.
2« Een uiftredirigsregelitiq voor 57Vjarigen.
3. , Eén 55+ - regeling.
4. Aanpassing SHO-naranties.
5« Struk&jreél overwerk in tijd voor tijd.
6, Selektieve vrijwillige vertrekpremie-regeling.

1

Ad 1. In ons CAtkvoorötel terzake claimen wij 2% % loonruimte. Een deel daarvan kan voor A. T. V. worden aangewend.
Ad 2. Een verlenging van de 57%-jatigènreqeling op basis van 85% netto.
Ad 3. Een 55-t- regeling, waarbij deelnemers intekenen op 55-jarige leeftijd en
akkoord gaan met 10/ó A. T. V. tot aan de 60-jarige leeftijd, waarna kan
worden uitgetreden op basis van 90% van het alsdan geldende van toepassing zijnde funktieloon.
De financiering vsnr de Ï0?ó A. T. V. is op basis van 50?» werkgever en 50%
werknemer en levert 27 roostervrije dagen op.
Ad 4. De E. C. T. -garant ie bij de SUB vinden wij al jaar en dsg te schraal.
Toepassinci van het werkgelegenheidsplan in de sekfcor zorgt vóór "ruimte"
waardoor de totalp SHB-garantie in de sektor tenminste gehandhaafd kan
blijven. Dus. feitelijk, een herverdeling van ds SHB-garanties in de sektor containers.,
.( ,,
Ad 5. In héts CAO- overleg.,r ^at' los moet worden gezien van de gesprekken oyer
het EfC.T.-herstj^ïplan, v/illen wij bespreekbaar stellen dat struktureël
overwerk alleen ;ifï,,tijd voor tijd kan worden opgenomen.
Berekeningen hebben aangetoond dat dit werkgelegenheid schept voor ca.
50 personen.
W 6. De vertrekpremieregeling kan selektief per bedrijf worden toegepast.
E. C. T. biedt reeds de mogelijkheid om van deze regeling gebruik te :.
maken.
Kwalitetief
Mét name in de sektor containers en in het bijzonder bij E.t.T. schrijdt de
technologie voort. Hiervoor dient kontinu-scholing van E.C.T.-erö plaats te
vinderv. Dit heeft ook werkgeleqenheidseffekten. Immers ten tijde van scholing
worden deelnemers uit de sterkte genomen.
Natuurlijk biedt bovenstaande niet . voldoende soelóas voor het behoud' van 250
arbeidsplaatsen. Dat willen wij ook niet bewijzen omdat hét door de £.C.;T.direktie genoemde aantal van 250, volgens ons volkomen uit de lucht is gegrepen.
il hoof t nog, van ons !

• ' Met vriéndelijfceï groeten,
VERVOERSBÖND ~¥M
NAICNS HÉT VAkfiÓMDSAFDELrlMSBÉSTUUR E.C.T.j

Rotterdam, 6 fébruai-i 1967.

Kees
Regiobestuurder.
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M,T.R. claimde gisteren een special. De lokaties Beatrixhaven Pier I
en Pier 6, besloten, inclusief de 5HB, het doodrustig op hun bedrijven
te laten.
SPT Metwetiaven kwam ook in het nieuws door een interessante discussie op
te zetten in de kantine met hun terminalmanager over het al of filet verlenen van snipper dagen . Op den duur kwam het hoge woord eruit: hit was niet
goed gegaan en er is beterschap beloofd. S.P.-ters, althans aan de Mérwehaven, krijgen tot het afgesproken kwantum hun snipperdagen toebedeeld.
Mie volgt?
SOLIDARITEIT
Een breed opgezet salidariteitskommitee van klein links tot buurtgroepen
gaan een aantal demonstraties opzetten. Op het voorlopige programma
staan demonstraties bij de SVZ en Concerns in de loop van deze week.
In Terneuzen zijn plannen om via de plaatselijke FNV-afdeling aandacht
te geven aan de Rotterdamse havenakties, o. m. met een forum met haven, staker s *

iWndaag om 10.00 uur begint een 2de overleg van de commissie v. d. Louw.
IGezïer» de perspublikaties van de S.V.Z. verwachten we niet dat dit g&.sprek erg vlot zal verlopen.

Voor ons dus geen aanleiding voor rust aan het aktiefront. Voor vandaag
«taan «r «eer een aantal aktiviteiton op het programma.
W tiet Wél of niet lukt verder of er tot resultaten gekomen gaat worden
zal je zeker spoedig weten.
fn af'iraCsnïiing gaan we gewoon verder op de ingeslagen weg.
ONTSLAGEN?

ZE KUNNEN ()NS WAT!!

Rotterdam, 20 februari 1987

HET AKTIËKÜMMITEE
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Kommissie Van der Lpuw Overleg
Mislukt?
Nou, nee niet echt, of wel???

.'jCK

ï

Waar ging het om? Gisteren om 10.00 uur startte de 2e tonde in het nieuwe Van
L der Louw overleg. Na afloop van het Ie overleg afgelopen woensdag waren we re[ delijk optimistisch en hebben jullie dat ook verteld.
Zo begonnen we ook deze onderhandelingen, en ja hoor, het liep wel. Niet echt
vlot maar dat haddeh we ook niet verwacht.
Over een aantal punten leek zelfs overeenstemming mogelijk o.a. een SBi-jarigen^
regeling met 85& netto, een regionale SHB en scholing e.d.
Vol qoede moed werd na een eerste schorsing het overleg hervat. Na een poosje
vonden de werkgevers het kennelijk allemaal wat te vlot gaan.
Hoewel de gesorekken plaatsvonden op basis van door het Ministerie van Sociale Zaken gedane suggesties, werd ineens tjoor de werkgevers de eis op tafel
gelegd dat alleen nog kon worden gesproken over een totaal pakket, waarin
ook GAO-zaken geregeld dienden te worden.
De CAO groepsraad had al eerder bepaald en met jullie is het in de kantines
doorgesproken, dat we pas dan CAO-onderhandelingen zouden voeren als de
350 gedwongen ontslagen van tafel zouden zijn.
CAO-onderhandelingen horen niet in de commissie Van der Louw thuis en dat
moet zo blijven CAO-punten zijï*;vaor ons in de Commissie Van der Louw niet
bespreekbaar.
'H
l Wij hebben tot op het laatst (tpt 2.00 uur vanmorgen) geprobeerd het overleg
9 op gartg te houden.
Jammer maar we zijn daarin niet geslaagd De werkgevers bleven op hun standpunt, (eerst CAO-onderhandelingen en daarna commissie van der Louw)
Het overleg in de commissie van der Louw is hiermee van de baan, tenzij
de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid middels aparte gesprekken
tussen pari;jjen probeert het weer op gang te brengen.
In het kader van de strijd tegen de gedwongen ontslagen zal, namens de
betrokken QRen, een kort geding bij de rechter worden aangespannen tegen
het door de directies genoppn besluit over te gaan tot het op naam stellen
van werknemers, ter bemiddeling en tot voordracht voor een collectief ontslag.
We laten geen middel onbeproefd.
Z.O.Z.

Waarover wilden,werkgevers-en konden wij niet praten?
- Het overhevelen van86 beambten en indirekten naar de QHP, om hen van dSfaïuit te bemiddelen, of nadat het potje van 5 millioen op .ia, de overblijvers
ontslaan.
- Het aantal direkten terugbrengen tot 14? en deze 143 voordragen voor
collectief ontslag Efl/GF BEMIDDELING
- SHBers bij "echte leegloop"855i uitbetalen.
Verder willen zij 13 CAO-punten overeenkomen en we herhalen ze nog maar
eens Verkort:
' !'
1. Looptijd CAO tot l april 1591 (neen mop)
2. De prijscompensatie tot l april 1991 buiten werking stellen.
3. Pensioenpremie op 50/50 brengen.
.
4* Een .nieuwe regeling voor RV-dagen (allemaal aanwijzen, werkgever)'
5* Een nieuwe, klosverplichting voor het hele weekend (zaterdag en zondag)
ó.JUeuwe .werkschema-s er hij ( l op l en-semi-continu)
7. Verplichtötelling schetna-s (late nacht "bij 2op l en l op l, cyclüs- -wijzigingen naar behoefte van service verlening aan de- klanten)
.fl „..Schrappen van de beperkingen, bij af (verken
.., . ,
9. Een Feestdag beperken tot 3 diensten.
'10. Mopperen afschaffen (kankeren en lachen np het werk wordt ook .verboden)
11-- Introductie van blokfuncties
12. Verlaging van vakbondsbij*rnn,e.

13, Verlaging van avond- en nachttoeslagen (2 op l 6%; l op l 9SS:
- semi-continu 17S)-.
Alle reden om de nodiqe verrassingen voor te bereiden.
Let vandaag en vanavond op f1rw>ersberichtcn en op mededelingen van
kaderleden
[f;
' ;
j

•

:

•

- .

-

Aldus het vorslan van ;de delegatie
2l^

VendaaQ .worden de geplande akties normaal uitgevoerd.
'
De Delegatieleden-gaan nu even slapen maar zullen -;.er vree _.weex vroeg aan de slag qaan om wat dingen te regelen..

-

HET CENTRAAL AKTIEKOMMÏTEE
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Aktie overzicht.
DE QD-erg on uiteraard de daarwerkende SHBers besloten gisteren
op de dag maar ook op de avond en late nacht niet aan het werk te gaan
Het voorbeeld we^d gevolgd voor c!e dag door M.T. Waalhaven en N.T.3.
De dag is verder afgeoloten door hst nist werken door de avondploegen van
Kühne & Nagel (2 lokaties) en HIWA

VANDAAG EO-J 24-UURS AKTIE VOOR HET GEHELE
STUKGOED*

WEER 0F BEEN WEER, va.vl.-v.cj nulien we ann de SVZ en de CONSERNS
laten blijken dat ;.avfinwerk.3rr, niot akkoord kunnen gaan met de wijze
van ondethandeleri die zij . -o-;iasaen in de commissie Van der Louw
Zo ga je in 1997 niet msei- on -mat ds belangen van 350 werknemers en hun
gezinnen...
Morgenochtend, verzamelsn aan hat bsgin van de Sluisjesdijk
Vandaar wordt in een stoet vertrokkan na.ir een bestemming in de stad.
Pendelaars gaarne meelopen in do stoet, afspreken met de chauffeur zodat de bus in de stad komt...
Registratie vindt plaats na afloop van de demonstratie.

Solidariteit.
Het sölidariteitscanrnitee met de havenstaters houdt een demonstratie
(picket-line) voor het kantoor van do SVZ van 8.30 - 10.30 uur
Ondersteuning wordt op prijs gesteld.

HET CENTRAAL AKTIEKOMH1TE
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AKTIE OVERWICHT
Behalve het weer liep gisteren alles mee in de demonstratieve tocht via de
-mess-tunnel naar het concern Nedlloyd, niet alleen eigenaar van Q.D. maar ook de
feitelijke smaakmaker binnen de V.R.5.. Een concern met 20.000 werknemers welke zegt
geen kans te zien een handvol beambten en directen te herplaatsen. Overigens
geldt dit ook voor de concerns International Muller, Furness en Pakhoed. Deze zullen
we dan ook in de akties moeten gaan betrekken. Hoe ? dat is de verrassing.
:
De aktie van gisteren richtte zich ook op de S.V.Z. die namens de V.R.S. (lees
concerns) de onderhandelingen frustreerde..
We zijn dik tevreden over h]W^ verloop van deze 24-uurs aktie.
WEEKEND
Uiteraard blijven dezelfde consignes van kracht voor het weekend werk. Vrijwillig
weekend werk is uit den boze wat natuurlijk ook geldt voor alle overuren welke
buiten de C.A.O. vallen.
S.H.B.
t
Bij de S.H.B, werkt een nieuwe indeler, jnet een zachte onvaste stem stuurt hij erq
laat de S;,H.B.-ers naar stakende bedrijven. Onze nieuwe indeler heeft zijn taken^i
pakket moeten uitbreiden omdat de echte indelers zich niet meer lenen voor deze
onkiese zaken.

SHB-ers die dpor deze gelegenheids indeler (er zijn er nu twee) naar stakende
bedrijven worden gestuurd moeten dit even bij de registratie kenbaar maken. De
inschrijvers kunnen dit dan notoren zodat we er zicht op houden.
VANDAAG
Na een zeer geslaagde 24 -uurs aktie welke de nodige drukte met zich mee bracht
het andere uiterste, we gaan er weer eens goed tegenaan. Dat er overal maar
fflet veel plezier gewerkt mag worden.

Het zal voor iedereen wel weer even wennen zijn, ook voor de bazen, want die
WEFtert natuurlijk niet wat ze zien.
Vanavond komt het centrale aktiekommitee weer bijéén om verdere akties voor te
berétderu WANT AKTIES ZIJN NOG STEEDS NODIG, ZOLANG ER 350 GEDWONGEN
WÖftDENDE POORT VOORGOED TE SLUITEN.

, 13 februari 1987
HET CENTRALE AKTIE COMMITEE
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Gróte verwarring bij de bedrijven.

<

.

.

Wordt er nu wel of niet gestaakt? .
De paniek was het grootst bij de SHB, die zat gisteren met een dikke 150 man
leegloop .en-ot waren 's morgens qeen stakende bedrijven waar ze heen: gestuurd
.konden worden,
:
.
:
Aktie is er wel gevoerd bij Q.D. gingen alle lokaties plat na de schaft., Dat
gebeurde ook bij SPT Merwehaven en fruitpier. Beide bedrijven gingen met de .
avond door. Volkomen legagl zoals de SHB-direktie dat noemt werd de avondleegloop
naar Q.D. besteld. Hét is de functie van de1 SHB om daar mensen ,heen te sturen waar
werkis, 8ij; een .stakend bedrijf is veel werk en dus moeten daar SHB-ers heen.
Dat is de stelling van do SHB-direktie. Het A.W.F, betaalt niet, de bedrijven
betalen niet en de SHB heeft geen geld. De SHB-ers worden gewoon voor de .leeuwen
geworpen. Hoe ze dat'gisteren hebben opgelost? Het A.W.F, betaalt gewoon natuurlijk.
•*

VANDAAC

•

,

''•'..

l • • . :

'

Vandaag zullen vele SHB-ers een vreemde bestelling krijgen want zij, zullen proberen
de leegloop in de stakingskas te krijgen. We zien wel hoe we dat weer opvangen.
ECT
De ECT is weer begonnen, niet omdat de akties zijn afgeblazen, maar omdat er niet
zoveel werk is. .En ze willen dezelfde taktiek toepassen als wij doen, toeslaan als
het druk is. Want de keus tussen 250 gedwongen ontslagen of 20 miljoen inleveren
is ongeveer hetzelfde als bij ons.
•
eEOaiaFSAKTIEKOHITEE' S
Sommige bedrijfsaktiekomitee's <jaan met pamfletten op een eigen toer. Dab is erg
onduidelijk voor de mensen vooral als je niet vermeldt uit welke hoek de wind waait.
Duidelijk moet zijn dat de middelen waarmee onze bond de 350 gedwongen ontslagen
wil voorkomen niet veranderd zijn. Wij zijn ook van mening dat akties uitsluitend
door FNV-kaderlëden kunnen worden uitgeroepen, die gepland zijn door het centraal
aktiekoraitee op basis van de middelen die wij van begin af aan hebben aangegeven
en die niet zijn veranderd.
Schrijven dat je eenheid wil en gelijk aangeven dat je andere eisen nastreeft,
kweekt alleen maar verdeeldheid en dat kunnen we niet gebruiken.
Tenslotte krijgen alle FNVleden straks de gelegenheid vóór of tegen een bepaald
akkoord te zijn. Zo werkt dat nou éón maal.

Vandaag gaan we verder met de akties. Voordat je ja of nee kan zeggen moeten er
eerst resultaten zijn.

Rotterdam, 17 februari 1987

Het Centraalaktiekomitee

H0£ SEAPORJ MET DE 8ËL.ANGEN VAN ZIJN MENSEN OMSPRINGT.
Sensatie in de krant,
In de 5e week van de aktie, lijkt er echt iets te gaan gebeuren.
Voor de directie van Seaport lijkt de spanning wat te veel te worden.
Iedereen weet, dat we op een strategische manier aktie voeren, met ons
Ijioppie er bij.
Zo ook bij Seaport mét de Westwood lijn. Alle Seaporters en het centraal
aktiecomite weten dat.
Westwood hfeeft zijn boot naar Antwerpen gestuurd op basis van de informatie
van de Seaport-directie. En de rederij heeft ons laten weten zeer boos te zijn
op> Sëapott» omdat dit niet nodiq was.
Haar als op deze manier.boten uitwijken naar Antwerpen kan dit ons
natuurlijk nooit verweten worden. Of het ons verwijten afspraken niet na
tekomen.... als die al zijn gemaakt.
We weten dat de directie van Seaport een ongelooflijke hekel aan de bond heeft
en els énige lak heeft aan afspraken doof de pers op te zoeken,
ttear onze uitnodiging om de ware feiten met alle Seaporters te bespreken
en te bediécusieren, durft de directie niet aan
DAT ZEGT EIGENLIJK GENOEG...
WftT MIL DE SEAPDRT-DIRECTIE BEREIKEN?

'
;

:

- werknemers tegen over elkaar uit spelen ;ëfi onze bond onbetrouwbaar
i
noemen
. • • • . • • <
- de oplossing van het conflict niet willen, door te dreigen met
50, 1QO of 150 extr|fbntslagen
, - het lijkt zo wel of de Seaport-directie van de Westwood afwil»
terwijl wij vinden dat hij moet blijven
•
'
- een sfeertje scheppen door voor te geven dat l bestuurder (Paul dus)
het op een akkoordje gooit met een rederij of directeur
Iets waaraan wij de grootste hekel hebben.
Enfin, het lijkt allemaal bij een aktie te horen, het blijft triest dat
dit soort werkgevers nog steeds in de haven rondloopt, f
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AKT1E OVERZICHT
i
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:
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'

;

•

Tot 09.00 uur wachten was wel een zware opgave voor M. T. Waalhaven, maar het lukte
prima, zo goed dat besloten werd de aktie in de avond te prolongeren.
In het pamflet van gisteren heeft u al het een i*n ander kunnen lezen over de
onduidelijkheden van het al of niet. onderhands maken van afspraken over het
Westwood pakket. Het Seaport personeel wilde tekst en uitleg over hoe en wat ! er .
zich heeft afgespeeld. Paul»in de pers aangewezen als de bestuurder die geheime ;
afspraken zou hebbon gemaakt, heeft de zaak voor het S. P. f. personeel uiteen gezet.
De Seaporters- eisten dat' ook de "havenman van het jaar" de S. P T; manager• met 'de ':
billen bloot kwam. De man van het jaar had hier niet zoveel trek in, nadat het' !
de raanagei duidelijk werd dat de Seaporters niet eerder aan het werk zouden
gaan voordat ze haring of kuit zouden hebben, kwam de !lbig manager" in do kantine.
Het moet gezegd, de discussie is vooral gevoerd tussen de Seaporters en hun
direktie. Hier en daar aangevuld met opmerkingen van de bestuurders.
De eindkonklusie van de Seaporters was dat duidelijk onzo bond/bestuurders goen
kwalijke rol heeft gespeeld. Toen de direkteur toch bleef beweren dat de bond
afspraken had verbroken werd dit onthaald met een luid BOE -geroep.
Eén van de Seaporters stelde vast dat na de diskussie, bleek dat de direkteur
geen poot had om op te staan, du direkteur ging dan ook af als een gieter en
verliet de kantine via een zijdeur.
Westwttod en de aandeelhouder (s) moeten maar bepalen of deze manager door kan
gaan. Met een paar interne promoties is dit probleem op te lossen en kunnen wij
at wéér één afschrijven van het overkompleet van Seaport.
S«H,B.
Oe S.H. 8. heeft weer een nieuwe klant in de havenstad Geertruidenberg, De
firma Oe Poorter Industrial Minerals, 5 man en een VT rijder hebben daar zakken
gevuld en opgeklaard .Wat er in de zakken qing was niet duidelijk, (kleurstof ? )
Wel duide.lijk was rlat mensen van een uitzendburo na een uur de pijp aan Maarten
gaven. De O.R. is nog niet op de hoogte gesteld, ''daarvoor is noq geen gelegenheid
geweest"» Alweer een mananer die aan vervanging toe is. De O.R. leden hebben het
te druk om de S.H.B.-ers bij te staan die zonder pardon bij stakende bedrijven
warden ingezet.
Enfin de akties qaan ook vandaag gewoon door.

Rotterdam, 18 februari 1987

Het CENTRALE AKTIECOMMITEE

-2.-

J,AAT5n: NIEUWS S. F. T. / WES?W0GD#
Inmiddels is duidelijk geworden uit de mond van Dhr. Kuiper zelf dat Westwood
in Rotterdam blijft. Gedurende cle akties zal per schip bepaald worden of !
Rotterdam wordt aangedaan. Dus ongeveer zoals wij qistermorgen in de kantine
al vertelden.
Opmerkelijk is dat dhr. Kuiper nu qeen enkele behoefte heeft om de pers te
informeren. Wij hebben deze taak nu maar overgenomen. Dat Dhr. Kuiper nu de pers
niet informeurt is noq .verbazingwekkender als je weet dat de pers hem niet gebeld
heeft over publicaties van maandag, maar dat dhr. Kuipers inmiddels aan ons
heeft toegegeven dat hij het zelf was die Het Vrije Volk gebsld heeft mat de
vraag om langs te komen voor een interview,
Gistermorgen in de kantine vertelde hij nog dat de pers hem :belde en de
infofmstiö u i t h o m heeft getrokken .
.
. ' . - , . ,
Dat dhr Kuiper zijn personeel niet vertrouwt blijkt uit het feit dat hij overweegt
iedereen een brief te sturen waarin een verklaring ondertekend moet worden dat
ioder individu op de Westwood schepen ,zal werken. Je zou denken dat de warknemets hun verantwoordelijkheid niet kennen. Q f weet de heer Kuiper het alleen
niet ?
.
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Gisteren akties bij Seaport Brittaniëhaven, M. T. R. Beatrixhaven en Sesport
Margriethaven. Ook Hanno Rotterdam bracht een bijdrage. Multi Terminals ging
er 's-middags uit.
Het was een drukke dag, ook op andere aktie-fronten.
Oe ondernemingsraden van S. P. T., M. T. W., M. T. R., Q.D. en S.H.B, kwamen bijeen om 2 processen voor te bereiden. Beide processen hebben betrekking op
het tegenhouden van het bekend maken van de namenlijsten van de 350 gedwongen ontslagen.
Een kort geding, indien werkgevers op 3 maart besluiten de namenlijsten bij
het G. A. K. in te dienen en een kollektief ontslag aan te vragen,
Een proces bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam, omdat
het besluit tot kollektief ontslag zonder advies van de ondernemingsraden
is genomen.
In de gemeenteraad van Rotterdam is gisteren door Klein Links geprobeerd
door middel van een interpellatie en het indienen van 2 moties B. & W. van
Rotterdam te bewegen een voor de havenstakers positieve stellingname in te
nemen en zich aktiever op te stellen ter oplossing van het werkgelegenheidsprobleem. Beide moties zijn verworpen. Alleen Klein Links (2 stemmen) was
vóór.
OVERLEG
Tijdens een gesprek met ds minister van Sociale Zaken hebben wij nog eens
uitvoerig onze standpunten ten aanzien van de oplossing van het overkompleet
zonder gedwongen ontslagen uiteen gezet. De minister zou, na alle partijen
nogmaals gehoord te hebben, in een brief zijn standpunt aan partijen mededelen. Die brief hebben wij gisteravond rond 18.00 uur ontvangen. Hierin staat
dat de minister van mening is dat, op grond van zijn eerder gedane suggesties
iiv de Kommissie v/d Louw, zijns inziens voldoende maatregelen voorhanden zijn
om tot reduktie van ds melding kollektief ontslag tot O te komen. Hij doet
een dringend beroep op werknemers on werkgevers het overleg te openen, om te
proberen vóór 2 maart a. s. tot overeenstemming te komen. Indien dit lukt is
hij bertid de PFQ tot l juli 1987 te blijven financieren. Indien nist, dan
wil hij dit na l juli 1987 stopzetten.
Wij hebben inmiddels de S.V.Z. en de Vervoersbond CNV uitgenodigd het overleg te hervatten op basis van de suggesties door SoZaWe in de Kommissie v/d
, Louw gedaan en de daarbij behorende werkgelegenheids- en rendementseffekten .
Voorgesteld is dit overleg aan te vangen op vrijdag 20 februari 1987 om
14.00 uur.
DE AKTIES GAAN INTUSSEN GEMON DOOR
Roltterdam, 20 februari 1987

i
HET CENTRAAL AKTIEKOMïIEE.
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AKTIEPVEftZICHT
|
f

Bij Qp,is top . vrijdag , dag en avond niet gewerkt. Deze aktie.
naér het hele weekend.
.,

doorgetrokken

Bij H. T. Waalhaven zijn vrijdag de dag- en avondploegen niet aan de slag .
gegaan. Ook bij S. P. T. Merwehaven en fruitpier is vrijdag overdag niet
gewerkt,
OVERLEG
"
"
...... ...
In het pamflet van vrijdag is gemeld dat wij de 5VZ en het CNV hebben
uitgenodigd het partijen-overleg te hervatten op basis van jde suggesties .
door SOZAWE gedaan en de daarbij behorende werkgelegenheids- en rendementseffekten. Öit overleg heeft inmiddels plaatsgehad en hoeft geleid tot
procedure afspraken, (hoe en waar.' over je overleg gaat voeren).
Die procedure-afspraak laten we hieronder volgen;
•**•-:"
,. -i „ ^ _
Sociale partners spreken air om ter voldoening aan de wens vap Minister da Graaf
om overeenstemming te bereiken over een totaalpakket aan maarregelen (gericht
'"op reduktie Melding; Collectief Ontslag en op rendementsherstel) de volgende
procedure te volgen van in samenhang te beoordelen 'stappen.
..
I. Overleg over. -en nadere kwantificering van de SQZA-suggesties en de
daaruit voortvloeiende en daarmede verbandhoudende CAO-zaken, zowel in
1
termen van flexibilisering en kostenbesparing.
2» Cer» .nadere kwantificering van de mate waarin het rendement moet worden
verbeterd.
3, Overleg over de overige CAO- voorstellens die deels voortvloeien uit
de onder l genoemde suggesties en deels rechtstreeks tot flexibilisering
en/of kostenbesparing leiden (alle partijen zijn vrij om hun voorstellen
dieaangaande in te dienen en bespreekbaar te maken).
4. De vraag of partijen er in kunnen slagen om het totaal-pakket aan maatregelen overeen te komen kan niet eerder worden beantwoord dan nadat
de onder l t/m 3 genoemde stappen zijn afgerond.
,5, Indien overeenstemming over l t/m 3 is bereikt, is spraken van het
aan de Minister voor te legqen "totaal-pakket van maatregelen".
Z.O.Z.
o.o.v. gaat het overleq maandag, dinsdag en woensdag verder

Toelichting op de procedure- a fspraak.
1. We hebben(.altijd gezegd geen onderhandelingen over de CAO te willen
voeren in dé Commissie Van der Louw, of met het mes van 350 gedwongen
ontsieren op tafel. We gaan nu eerst praten over de suggesties van
het Ministerie van Soc. Zaken en Werkgelegenheid, die tot reductie
moeten leiden (tot 0) van -de Melding Collectief Ontslag.
Bij de middelen die hierbij zijn aangegeven zitten er ook die betrekking
hebben oprde , stukgoed-CAO, (b. v. RV-dagen en tijd voor tijdregeling voor
overwerk)
2» Wij willen weten (onderbouwd met accountantsverklaring) hoe groot nu
in- -werkelijkheid het verlies bij de stukgoedbedrijvon is. Werkgevers
.noemen steeds.. een bedrag van.. 30 millioen zonder dit echt aan. te tonen,
3i Hierna wordt er gesproken over do stukgoed-CAO, waarbij, de overig'SjSVZ
voorstellen en onze eigen voorstellen aan de orde komen.
=
,'"•'•"
-4».0an komt de-hamvraag vooc...de SVZ, die- een andere opvatting:, heeftJover- ^
het begrip "totaalpakket"' dan wij en volgens ons het Ministerie of _,. •-"- heij..eindresuJLLaat voor -de SVZ voldoende is" om het "totaalpakket''-^^
noemen.
" • -._
„5. Baa pas- is- et een totaalpakket van maatregelen, wat.,aan het ministerie
zal worden voorgelegd, m
Et ia -dus noq een weg te gaan en vooralsnog is er geen ;énkele reden om de
akties te stoppen, die gaan qewoan door..
'

.

kort -geding

'••'".' ' ",'

Vandaag wordt bekend of SPT, MTR, MTW, QD en de SHB ovei?ciaary"t6t; uitvoering
-van hun besluit met betrekking tot hun "bemiddelings-éri ontslagbesluit.

H.a.w. de namenlijst bekend maken en de Melding Collectief Ontslag indienen.
Gebeurt dit .dan zullen de ORen middels een kort geding de President van de
Airündissementrechfcbank vragen hierop een verbod te leggen.
.

.
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nr. 152

Het was gisteren zo druk aan hot aktiefront.
»
De aannamezaal van de SHB kon niet v/orden ingedeeld op de dag omdat
de SHB-ers besloten in aktie te qaan. Voor de avonddienst werd hetzelfde
besloten door de werknemers van M. T. Waalhaven.
_
.Gedinc
Vandaag öft 14. 00 uur speelt er een kort geding tussen fruitimporteurs en
onze borïd.

Inzet van het kort geding is dat de fruitimporteurs stellen door de akties
niet in de gelegenheid te zijn (belemmerd te worden) hun fruit te ontvangen
uit de loodsen bij S, P. T. Merwehaven.
Het kort geding dient aan öe Noordsingel waar belangstellenden (en wie is dat
niet?) gelegenheid krijgen dit juridisch steekspel op de publieke tribune
bij te wonen.
Een goed gevulde publieke tribune is nooit weq en degene die morgen de gelegenheid heeft (of krijgt) verwachten we dan ook.
Korjt Geding II
Zoals wo gisteren al .:-l-Jd;n zou er vandaag een besluit vallen bij MTR, QD,
SPT, MTW en SHB of zij al dan niet op 2 maart hun besluiten (bemiddelingsen ontslagbesluit) zoudsn uitvoeren.
Vandaag kunnen we mededelen dat de bedrijven hun besluit uitstellen tot 12
maart a. s. Op die dag vindt behandeling plaats van een verzoekschrift,
ingediend door de Ü.R.-en van bovengenoemde 5 bedrijven om de "besluiten"
terug te draaien en een verbod tot uitvoering op te leggen. Dit op grond van
onvoldoende verstrekte informatie.
Dit verzoekschrift wordt behandeld bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam.
ffi
De Ö.R.-en hebben ingestemd pet uitstel van het kort geding, zoals dat ook
was afgesproken in een gezamenlijke vergadering in de Larenkamp.
Het Overleg
Gisteren heeft overleg plaats gevonden over de suggestie van het ministerie
vsn.Soc. Zaken. Knalpunten hierbij zijn duidelijk de cansernyérplichting om
86 indïrekten en beambten te herplaatsen (niet door concerns ^gegarandeerd)
de taakverruiming (blokfunkties) de manier waarop met RV-dagen wordt omgegaan
en de arbeidstijden. De knelpunten hebben te maken met "flexibilisering",
waarover we vandaag verder in de slag gaan.
Laten we elkaar goed begrijpen: het zal zaker niet zo zijn dat we gedwongen
ontslagen afruilen tegen algehele flexibilisering.
Wie daar vanuit gaat slaat de plank goed mis.
en -de akties gaan gewoon door .
Rotterdam, 24 februari 1987
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fteTl£-OVERZÏ€HT
Gisteren besloten de SPTers van de Brittanniëhaven overdag niet aan het
werk te gaan,
Een zelfde besluit is ook genomen door de mensen van MTR pier 6, die
hiermee in de avond vervolgden.
Verder gingen ook de mensen vat} M. T. Waalhaven niet aan de slag.
«Et OVERLEG
Hét overleg is gisteren om 10.00 .uup voortgezet.
Met begon met een nogal geïrriteerde opmerking over het pamflet van die
dag, waaruit de SVZ kennelijk opmaakt, datuwij a.s. vr.ijdag_een "feestje"
bouwen»
'
••••'•••
*..•.:••••
.•.-.•..Een misvatting, want a.s. vrijdaq gaan wc bloedserieus in op de problemen
waarmee we vandaag de dag-te maken hebben.
Weliswaar, is het programma afgewisseld met muziek, maar daarom is het nog
geen feest.
; • ":;': ::. .
;
Werkgevers kondigden aan met een teqenpamflet te komen en daar wachten we
dai* maar. op-.
Enfin het moeizame overleg (Sjef) is door óns'.".om 10.45 uur geschorst.^ •
Werkgevers kwamen om 12.00 uur zeggen, dat zij om twee uur terug zouden
komen na het eten.
-v
Dm half drie kwam de mededeling, dat zij tot vandaag 13.00 uur zouden
schorsenen Weg waren ze...
'..
. •öüï Het teqenpamflet te schrijven?????
Wij gaan door zo ook de acties..... en a.s. vrijdag is de open dag, waarvoor wij iedereen uitnodigen en wij. willen alle belangstellenden in de
gelegenheid stellen h e t b i j t e wonen ook.
• • • • ' • .
••••
Voor de niet-Rotterdammers: De Doelen vind je in het Centrum ("de stad")
zoals wei-Rotterdammers zeggen. In ds omgeving van het Centraal Station
{tijnbeankwattier).
Voor het programma, zie de achterkant van het pamflet.
Vèjöt tot vrijdag 26 februari,

Het Centraal Actiecommitee
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VRIJDAG 27 FEBRUARI A.S.
M A N I FE S T A T I E

GEORGANISEERD DOOR;

V E R V O E R S B O N D

FNV

EN

S O L I D A R I T E I T S C O M M I T E
H A V E N A C T I E S
GRWE HAL VAN DE D O E L E N

SCHOUWBURGPLEIN TE ROTTERDAM

08,30 UUR

OPENING DOOR PAUL ROSENMOLLER

PE.vGEHEL£ DAG EEN CULTUREEL PROGRAMMA EN DIVERSE SPREKERS WAARONDER;
JÖHAN STCKELENBURG
VïCE VOORZITTER FNV

l

TOT léyOO UUR BENT U VAN HARTE WELKOM

AREND DRENTH
VOORZITTER VERVOERSBOND FNV
(ZAAL OPEN VANAF 7.30 UUR)

KOK OOK, SAMEN MET UW COLLEGA'S, BUURVROUWEN, ENZ.

W E E S o Q K s o L i o A i R : ; : :i :
IN DE EDUARD FLIPSEZAAL WORDEN DIE DAG ENKELE DISCUSSIES GEHOUDEN OVER
DE PROBLEMEN IN DE HAVEN, KOM LUISTEREN EN MEEDISCUSSIEREN.
' • '

ü&aA^aiaBas

(T ZUIDWestzeedijk 78; Postbus 23025
3016 AG Rotterdam,
Tel,: 010 - 436.54,55.
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| OPEN HAVENDAG IN DE DOELEN OP VRIJDAG 27 FEBRUARI 1987 |

!

De Vervoersbond FNV organiseert in samenwerking met het solidariteitskomitee
met de havenarbeiders een open haven-dag in De Doelen in Rotterdam. Aanstaande vrijdag 27 februari zal De Doelen in het teken staan van de akties in de
haven en de solidariteit daarmee.
IEDEREEN IS WELKOM
In de hal van De Doelen is een grote aolidariteitsmanifestatie met onder andere:

Triq Cor Witjes
Tante Stien
De Aardappeleters
en ails sprekers o.a.: h
Johan Stekelenburg (FNV), Henk Krul (Industriebond), Ds. Hans Visser (Pauluskerk), Maria van Veen (Vrouwenbond FNV) en vele anderen.
Daarnaast zal tegelijkertijd in een kleinere zaal het volgende forum-diskussieptogEamma plaatsvinden?

s
10.00 uur - 12.00 uur:

Da herstrukturering van de Rottard^trae haven. Verandering van de goederenstromen en de konsekwenties daarvan voor de concerns en werkgelegenheid. Met onder meer: Martin Spanjers (Vervoersbond FNV), Theo Bouwman
(St. Technologie en Zeggenschap) en vakbondsakderleden van de verschillende concerns.
12,30 uur - 13.15 uur:
Arbeidsrecht en stakingsrecht; bekeken naar aanleiding van de gebeüïütenissen bij het containerbediijf ECT met: Prof. Teun Jaspers.
13.30 uur - 15.30 uur:

Flexibilisering, automatisering on de gevolgen daarvan voor de werkgelegenheid sn arbeidsvoorwaarden.
Met onder meerï Ruud Vreeman (Vervoersbond FNV), Maartje van Putten,
havenarbeiders uit Antwerpen en Hamburg, en Voedingsbond FNV over de
situatie bij CoL^roo.
Met steeds een ruime Cjplegenhcie! voor deelname aan de diskussie vanuit de zaal.
VRIJDAG 27 FEBRUARI; OPEN HAVEN-DAG IN DE DOELEN
BEGIN 09.00 UUR TOT 16.00 UUR
TOEGANG IS GRATIS EN IEDEREEN IS WELKOM?

RotfeeEdam
2$,2.87.

DISTR1KT ZUID WEST
Westzeedijk 78, Postbus 23025
3016 AC ROTTERDAM
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Cirk. hr. 170 JM/JVE

Aan beide Maasoevers gisteren akties.
Op de dag giftgen aruit Kuhne en Nagel Lloydkads.
Üpipöott (Ook K*N)
Aan de overkant gevolgd door M.T. Waalhaven, MTR Beatrixhaven en SPT Margriethaven, ook SPT Brit.haven ging eruit. Q.D. nam het over voor de avond, alle
lokaties.
MET DVERtlEG
Vfat moet je daar nu over zengen. Het is gisteren wol begonnen, maar al heel snel
werd duidelijk dat niet de afspraken (dus een vervolggesprek) zou plaatsvinden.
Werkgevers stelden al heel snel, dat zij geen inhoudelijke gesplekken mser wensten
té voeren. Zij hadden kant en klaar een eindbod in hun tas: Daar konden wij.nog
vragen over stellen, maar aan de inhoud zou dat niets veranderen^We hebben de vergadering toen maar rjeslpten en daarna het stuk meegenomen.Uitgebreide informatie
hierover vandaag in de DOELEN.
Wij roepen u op tot een
24-uurs staking.
begint vanmorgen om 07. 3Q uur.

,

Bet inschrijven gebeurt in de Doelen, waar een open dag wordt gehouden» waar
allerlei informatie wordt verstrekt aan stakers en belangstellenden.
s

Het is absoluut nodig dat allo stakers daar aanwezig zijn.

r

t

Parkeergelegenheid in het Hertenkamp, vlakbij de Doelen, te bereiken langs het
Bouwcentrum, pendelaars neem een Rotterdammer mee als gids.

\

27 februari 1987

Het centraal aktiekomitee.

Programma hal van de Doelen.
07.45 uur ' Muziek Lazy Bones
08.30 Uur

Opening door Paul Rosenmöller

Q9.00 uur

Muziek Lazy Bones

O9.ï5'\iur

Openinq door het solidariteitscomitee met de havenwerkers door
Mitian Zimmerman en George Klassen.

09.45 uur

Muziek Lazy Bones

10,30 uur

Hans Hekking, havenwerker uit Amsterdam

10.45 «at

Muziek aardappeleters

11.45 uur

Daan Keiler Sugba

11.50 uur

Vrouwencomitee spreekster

11.55 uur

Stolk spreker

I2ïQ5 uur

Muziek trio Cor Witjes

12*50 uur

Henk Krul distriktshoofd Industriebond FNV Rotterdam

13.00 uur

Muziek trio Cor Witjes

13.35'uur

spreker/ster Rotterdatns overleg bewonersorganisaties,,.

13*45 uur

Muziek tante Sien

IA.15 uur

Maria van Veen, voorzitster vrouwenbond F.IW

3:4,25 uur

Muziek Ska Masters

15.00 uur

Hans Visser Diakonaal centrum Pauluskerk

1:5.10 uur

Johan Stekelenburq, vice voorzitter FNV

15,25 uur

Muziek Ska Masters

1^.00 uur
.i
16.15 uur

Afsluitingr door Arend Drenth en Mirian
' • Zimmerman .
Moziek Ska Masters

.'.

. ,, .
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AKTIE OVERZICHT
5, P. T, Merwehaven + Fruitpier heeft gisteren zowel overdag als in de avond
niet gewerkt.
0<n 09,00 uur gingen Hannc Rotterdam en M. T. Waalhaven plat.
Vahdaag komen alls S.H.B,-ers naar de Sluisjesdijk 109, waar de direktie
van de S.H.B, in degeleqenheid wordt gesteld een toelichting te geven op
du brief van 26 februari, het eindbod van de S. V. 2.
De bedoeling is dat alle SH3-ers zich verzamelen op de parkeerplaats
achter het qebouw. NIET PARKEREN OP HET TERREIN, MAAR DE AANWIJZINGEN
VAN DE POLITIE VOLGEN.
Het inschrijven gebeurt niet op de bedrijven maar na afloop van de bijeen^
komst op de Sluisjesdijk.
EXTRA EDITIE

a» 3. -Maandag komen wij met een speciale krant, waarin wij uitgebreid in
zullen gaan op de huidige stand v-p.n zaken, achtergrond informatie, meninaen
van stakers, de brief die MJnsster de Graaf gisteren heeft geschreven, T
een onderzoek naar do echta vcrliescijfers in de stukgoedcijfers. Een kta;ni
om mee naar huis te nemen.
'
HET VERDERE AKTIE VERLOOP
Er zijn nogal Jat geruchten dat de aktie strateaie gewijzigd zou zijn.
Het Eentraal Aktiekomnütee v/il nogmaals nadrukkelijk stellen Hat de strategie van verrassing? akties, zoals wij die tot nu toe gevoerd hcbbena
wordt voortgezet en cpaktualiseerd.

Botter.-Jam, 6 maart 1987

Het Centraal aktiecommitee
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Cirk. nr. 188 NS.

Aktie overzicht.
Na de aktiekrant gaan we weer over op onze pamfletten.waarin in ieder geval
te vermelden is, dat M.T.R.-Beatrixhaven en S.P.T.-Margriethaven gistersn in
aktie waren. Ook de kolleaaas van S,P„T,-Merwehaven en de Fruitpier volgden
dit voorbeeld.
Na de schaft is hierbij door M.T.W.-Pier 2 aangesloten.
Vandaag.

m

l

'S

m

De verrassingsakties worden voortgezet,
Gtö half elf vanmorgen is er in Den Haan in het parlementsgebouw aan het Binnenhof een openbare vergadering van de vaste commissie voor sociale zaken en
werkgelegenheid. De sociale partners in het stukgoedkonflikt krijgen elk een
half uur de gelegenheid hun standpunten in het konflikt en hun oplossingen er
vpor uiteen te zetten,aan de Tweede Kamerleden van de verschillende politieke
partijen.
Achtereenvolgens zullen de F.N.V., het C.N.V. en de S.V.Z. dit doen.
Onze inzet zal hierbij zijn de parlementsleden te overtuigen, dat de overheid
als ondertekenaar van het v.d. Louw Akkoord, hierin haar verplichtingen heeft.
Oe suggesties van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn voor ons akseptabel.
Deze suggesties voorzien in voldoende mate in een oplossing voor het huidige
en toekomstige overkompleet em maken qedwongen ontslaqen volkomen overbodig.
Inhuur derden.
_W*:_£
ü~
>.—
Geheel in tegenstelling met dataene wat de S.V.Z. verkondigd, dat er zonodig
350 man ontslagen moeten worden, is de wildgroei van de inhuur van derden bij
de- diverse stuwadoorsbedrij ven.
Hoe zit het hiermee ?
Artikel A9 van de geldende stukgoed-caoóHet bruine boekje) is hier zeer duidelijk
in. Alle ledon van de S.V.Z., die onder deze cao vallen, kunnen alleen vaste
.werknemers en werknemers hun door de S.H.B, ter beschikkingqesteld tewerkstEllen.
Tenzij anders is overeenqekomen en dat is niet het geval.

Een paar voorbeelden;
Een stuwadoorsbedrij f kan bijvoorbeeld niet eon aantal werknemers van Baks
Lashing Service of Rijnmond B.V. inhuren om een boot
te laden en lossen.
De Firma Brandsma, een vorktruckbedrijf kan wel een vorktruck met of zonder
chauffeur verhuren aan een stuwadoorsbedrijf. Indien met een chauffeur verhuurd
dan moet deze indienst zijn van Branr!smn of indienst zijn van de 5.H.B.
Zander chauffeur gehuurd, kan nr op een Branrismatruck alleen oen vaste werknemer
van het inhurende bedrijf of van de S.M.B, rijdun.
Zit er in zo'n geval een FUjmmondchauffeur np, dan zit de zaak fout.
Het moraal van riit verhaal: " Op (5e inhuur van dorden moet meer en beter worden

gelet".
ïndïon er zich situaties voordoen of twijfels zijn over de gosde gang van zaken,
dan je.en kadnrlid in het bo^rijf waarschuwen of ons. Tel. 436.54.55.

ïtotterdëm, 11 maart 1987

Het Centraal Aktiecommité.
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AKnCDVERZICHT.
Gist&ren geen demonstratie in Don Hang, we komen hierop terug, wél akties bij
Kühne en Nagel, Lloydkade, S.P.T. Brittaniöhaven en het Hok voor de dag.
De avondploegen van K & N , M,T.R. Beatrixhaven, S.P.T, Margriethaven,
i
Transtolage en 5.P.T. Brittannihaven ningen niet aan de slaq.
PEHWSTftATIE DEN HAAG
Een demonstratie moet massaal zijn en breed gedragen worden om te slagen, dit is
';
de opvatting van het Centraal aktiicommitee. Dit moet eerst vastgesteld worden
]
voordat je de zaken zoals bussen organiseerd. In de ! )en bleek in het algemeen
j
|
|
| weinig animo , met uitzondering van 2 lokaties (SHB Hok en MT Waalhaven) te be%5 staan. De demonstratie ging n'.ot door.maar op ds genoemde lokatie bleek het of
i
niet juist overgebracht, of verkeerd berjrepen. Hier waren mensen voorbereid om
l
naar Den Haag te qaan en dat gaf nogal wat problemen.. Ook bij M.T.R. Beatrix!
haven deed deze situatie zich voor. Deze problemen zijn opgelost en laten we
'
hopen dat zij zich niet herhalen. Het is misschien goad hierbij te zeggen
radio Havenstaking , esn piratenzender die in Rotterdam te beluisteren is,
geen enkele binding heeft met onze bond. De inhoud van de programmas maakt dit
l
ook wel duidelijk.
\E HOORZITTING
:
De kamerleden van de veste kamercommissie SoZaWe zijn gisteren in Den Haag door
l
de 3 partijen qeini'orrceerd. Binnen de nestelde tijd (een half uur)hebben wij en
't
het CNV ons verhaal gedaan en do gestelde vragen beantwoord. De S.V. .Z.woord1
voertier was niet Zeebrechts maar de voorzitter Schcuffour die het woord voerde.
De echte onderhandelaar tr.ocht het woerd voeren waar de kennis van de zegsman
te kort schoot. De qesteldo vragen werden door het S.V.Z. niet in de tijd die hun
gegund was beantwoord, maar nsen nood, zij mochen het schriftelijk doen. Dat, dat
wel eens lann kan duren, hebbben wij ervaren maar de kamercommissie nog niet.
ZWART HAKEflU
"EÉi GEEL BIC3ET VULT HIO NIET IN"."Hij is er alleen op uit het bedrijf kapot
te maken-" zept een ditekteur teqen een paar werknemers die na het uitroepen van
een aktie bij "zijn" bedrijf noq even in de kantine zitten. Het gaat hier niet
om "Ans" uit de stakinnskrant maar om "Cor" een zeer aktief kaderlid die inderdaad
gaan gele isaar witte kaarten gebruikt. Verder zijn dit zeer lage_ opmerkingen van
de "havenman van het jaar 1985", die zeker dan weten dat wij onze kaderleden
NOOIT LATflN VALLEN.. Hij weze gewaarschuwd. Dat wij het ower Seaport hebben zal
iedereen wel begrijpen.

t

Vandaag om half twee dient een rechtzaak, ingesteld door 5 ondernemingsraden
(QiD.,M,T.R.rM.T.W.,5.P.T,,S.H.B.) tegen hun direkties, die hebben besloten een
"bemiddelingsvoorstel" (namenlijst) en esn ontslagvoorstcl (COLLECTIEF ONTSLAG
VUQR, 350 man) uit te voeren. Uiteraard is het de bedoeling om de rechter van het
Gwechtshof in Amsterdam (waar de QK een onderdeel is) te bewegen hierop een verbod
te leggen
Ql*'dit lukt weten we mogelijk over een week. Onze akties gaan natuurlijk gewoon
flpar J l .
i, -i£ maart 1987

Het Centraal Aktieeommite

