
'870611 133

*%!

n
l

i;
'S-

i-t

A A N É K O L I. F. n .\ N

De vurra^-sing^eiKtiOti duren p.u .-n oro~vee?r *, <v
, is hoi* nOuvU jk d:U ri<r

WE

kan,
Cj m

OP KOI

x c o :; i

•/„••i. -, 11 oL ',.fe UC1 c

?,Xtlv' •-•--,-• cpveirv
in Jv'-i • •/ rrf '- '- ' i"* Vfir

.'•.on-

'De wst'fccjeyer^s wij3on "3&0 r.KïR <-.obi~i>xl«s-. nis «tok achter
te dwingen de.subsidieïcraöji open te hp

oeur otn ciacsrrree den

n ih onse teven.

iraar
Als dat ItfKt, stikt: het 3.;-; de kortste tij 5 VSGD vati

De werlcgevër wil, een amïert" vemelinj va;: ^ia
dat gaat csns .ws3ercin geld kosten.

De werkgevers wil Ion eer, C.A.O. f fit een lrx>pt.i,.jc tot 1. april 1991 '
hoging en zonder- pri jacanpeiiaatie . . ,
Dit. doet ons toch een bootje 'ion een l apn3. arap denken,
Een óantaL rcxsstcjrvrije d-s-joii liehben Wc^ dco- '-rlt-r.-or.'r-. zc?l£ betaalt en ock
wil df-3 v^-erkgaver één?:ij«ig 'la.-WLjzGri.

: daq&n

werr ^rb?idsplaatseri kosten.
W'irr. --r, <3c arbeadijrlist in ae

vrorden , ofrdat c!o doelstel-

De werkmver wil blokfunfelo:-: irivoereu r-r? <xw'k clar.
ïtet v/'d Louw-akkoord- as tot .'.;i---cid qokot.ien • «;i .ie -a
haven Irot de 90-er- jaren t£j vorzijkercr .
De werkgevers ̂ tellen nu dat het 'akkoord
ling ervan niet lraa,lbaa,r is.
Bén van de oorzaken daarvan is soM^r cle noojr-'ierjd^ korikureritiëstrajd difir de 'stukgoed-

Ifcedtijven onder elkaar uitvochten ei'; T*agr wij nij öe dujx* \<in di-eigén te w

De WÊrkgevers wi'llen eor. z.y. reserve-pc>il (W. K-''
D^t, kurinen wij n<X5it'acc?rrtert~n,
daar passen we voor.
Ais dergelijke toejstarjdeii op ons af
dé akties te verlengen.

n we Anl-wetpse to&stand€ai bintrer. on

d̂ n ̂ n'llyn wij gedwongen ?,-± jn

leden htjoven K-ich tij4on?. aktues ^iWM^!? 'U-: 'H; IATFJT Ï
Als de naandbetalings~lcxirjs] ip binnen i.' Bunnen r:ï.j ^ich b3{j ons Trelden en over -rie
dagen dan gekort dixxr alcties irtó^.t de jr-rrdri-jr^e^ter QGP vastC!&5te] d -bedrag over.

Vocar Januari was dezelvastQestelütj verqct-r-ii-n j ƒ &:>,- per rorfl- q

f!0t kost ons natuurlijk voel geld ;r0;«: b'sof dut, .*5t de weckge^era du v
ook geld kost / ncxj jaren er. j;irer3 na rai.
Blijf dus strijden vóór recht <^p «en rar-r..-;A:óiiïxlin bestaan on -zo lang. '*aj van oordeel
zijn dat de'strij'J rechtvaardig i«, ziXU*.*r v^ jullie ?o^r-el irogclijk'

Veel succes in de korfcreb, tijd.

BestuuV F, l ï. V.
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De Federatieve Havon. /c-k<- r.s:u'j.-',v ï^^ersl ''c-rc ,'ïr'.7 c-J:x.ie fifixSat v:rj~ renen dat

bot een rechtvaaröiqf» ï iMae ü1,. ^ . , , ' . " ' • „ . > . ,

•In de achter'ons li-/jgcjiae nEiancfe'n IR 'Vvr-rdu^cioi ^ _ ? K tjewBKGïi; dat erheen sprake,

JLS van eeii- oworHor^pJect aan ner.Sfa'1, Iir!:;H.je-Mdee] - • '~ *

Nog steeds is er ji3qfiJpv=rUg sprafce vy-, ff t iazatji.;n vr,r, vec-3 personeeï uit

het S.H.B, bèstan;: rn 2>?lfs derden v-ot-x1-" inje-^haRclü o.n hot vork vlot te

laten verlopen,

Mn de hand van cijJT^rr. Uaarwitrcnt Hu-i^én j-vij daf^entoncn sn zullen dat iJi-

aicn nodig ooK zekor ^tx-in- •

Wij staan als ystoJKpms&tie cjX1!' MV.J r-x>.?lli ^hc°cKïii op «ille cjèbj^d.

vTc-K. als dat werkgex^Jao^ilijy^ïoriv n L-.j1n/ allcc-h huntv-n v.r."L-j p.iet tegen crar-cht-

vaardighecïen-en als o«2n we^k->A'f-r -~f -v/üjU ikl7.y3en è?iï2ijdig door'bet,.-perso-

neel wil latsn ofiv^Ty^m, ^vmor. vn ' C:-.ö~ OC'^d ;/-;;<>^geri .rsoe nfr.^n.

Het paKtet van vc^lerhi^rvr.cftsn .--a i. < r J-: '.vL'r'vfv^;; vcxDrgescelcl, jE-geziei) de,

huidige stand van t iVei: 4cot.aaj o---"*Th : 1-3, "'

Deï dïrektie' zal, du^; ep ^~> to t^r/ii I r - •'., bart'jvT'sid ,^'^-V:.i toraari'rocis c-ndcirc",

aanvar.r'JLare vi«rutv'.]£>n ;. . / I . Ü I - A I r.<>..«:. ;\t&?ri> vtx-icn wij ons aent

de door'juil J c sp^rir, jaïi ^c.'-t

•- van c^& /He ..,t\n ohi ,X^s rfe^li-, 'icr; tamnon r^icli op <•«•,>;

Dut kan door zelf, te toiien oi-iar nc-t }on ook tc"-'ir-)n;i..^"h

Sterkter in de. kamende tï ja on c\;n-; r-j.irj cn,~ nuvic' -

JÖCTIE VOERiSI ÜOE Jï-1 fTlJ'.'-T VOOR JJ-; l.£4 M,V^ Al/5 X." I-ïf"T rX"1!"!', ÏXJJ? PJÊT UAM GO£D

OE rarr OP DE F;H.v. :</;sj'i;!i, cl .w./ ;\;r H?T .a-.'U'Jio ..'.".., '..-

-Bastuut- -P.n-v,. ,
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AGt verwacht werd is; werkelijkheid gewerden, o&s zijn, en worden -laat "dat 'duidelijk
zijn;- akties opgedrongen.
v,1 1 j willen ons houden aan genaakte afspraken, San gesloten akkoorden- tussen werkgevers
en werknemers.

'Je -werkgevers denken daar helaas anders over.
Nierend hoeft ons er van te" overtuigen dat het aantal werknemers in de stukgoed aan het
jfnenen is, maar ook niemand kan. eriggal on? overtuigen dnt dit al;leen maar verantwoord
irogelijk is door gedwongen, onfcslagën|

Wij verwachtjen zonder neer dat de werkgeverfe zien houden aan het z.-g. v/d Louw akkoord.
ftfk,

Werkgevers kunnen nu wel zeggen- dat 'de öoêtstellinfcjen van dat akkoord niet zijn bewaar-
heid , maer daar hebben, zij zelf het nodige tos bijgedragen. f
Wat is er t"2recht gekomen van die vervang ingspHcht 'itv.b.t. de 5? '̂ 'jarige regeling in
.•id nj*=>+ ijcukgoedsectox: ? . • .<•
.«or waren toch afspraken dat deze „'bedrij ven de z.g. 2 op l "regeling zouden tóepassen ?
v.̂ lke bqdrijven hebten zith-daaraah .gehouden "op̂ een heel enkele uitzondering- na ?

hebfcjen de werkgevers, het-*akkoótd> al geschcsnde'n;̂  „•- .: ' ., ' • "
nebben de werkgevers de boot afgehouden m.b.t. de pasjesregeliJig ?'

Gok op dat gebied geen énkéie -medewerking cmdat-dit het, zwart en grijs werken tegen zou
qaah en dan zouden die' leegloop' cvjfers nu door de werkgever vermeldt lager uitvallen.

In dat verband is het belangrijk om te vennpldön-dat we éérï-dezér dagen'van de S.H.B.
direktie de officiële mededeling, binnen kregen dat -men de dïrekteur van het G.A.B. in
kennis had gesteld van het voorneiinen- om 208 man te 'ontslaan. .

De2e voorgenomen ontslagaanvraag Wordt o. a. cjëitütiveerd met/ cijfers.
Uit die ptjfers blijkt echter, dat gezien vanai 1'981 ' tofen rnet het jaar 1986, dat laatste
jaar roeti uitzonder-ing van -1984 "de minste Jeegloop- vertoonde;

bekenen' we dan'cok nog het -vele overwerk dat in -die tijd is verricht en trekken 'al die
uren' af Van die z.g. leegloop, dan^ moeten we konklüderen, ddt het jtet die leegloop enorm
hard

ï -het feiten, dat de, •traditionele stukgoedseetör rnst -"verlies ̂heéït- gewerkt. .
dat gunt zijn wij zo als gewoonlijk realist en eerlijk genoeg om ook dat te onder-

kennen, '

kijken we nu. naar een van de, hoof door 2aKeh' daarvan, dan kotren we tot "de konklusie
dat ee*> onverantwoord gevoerd "konkurjantiè teïèid\daar in 'hoge Trete debet aan is*'
Die gegeven kan ons alleen maar sterken in onze mening dat' gedwongen ontslagen niet mogen.
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vers
,n van de zijde van 'de, vakorgahisateias al/diverse alternatieven aangedragen maar tot
: vi»3en die geen gehoor,. bjLj • de werkgevers.
oiister de Korting heeft zich'Wederom bereid .verklaart al het mogelijke te doen om
cwestie redelijk en zonder, gedrongen ontslagen, op te lossen.
» met dit alles rekening houden, dan moet er met goede wil van beide zijden uit te •
zijn.

s de vlerkgevers <$at niet willen, dan, wij snelden het al blijft ons niets anders
dan tSEÖWCMSEN-in statóng7;te gaan.
dat vooral VQpr:1.edereeïï,duidelijk-•aicjn, ,ook vöor-menseri die- difekt-klaar staan net

aeï. van : ""D^verwêrkéré staken, maatf raak"
BIJDERS

als W& uu.stai^fi'dan is dat een reGht^aardige; staking'.
staking die VB- zuilen voeren op een iteniér. di% respect af zal dwingen,'
staking waarbij ̂  hot hoofd'koeirhotiden, én, dat moet, zeker gezien de huidige tempe-
ren tocfc wotjelijlt zijn.
leden, Xunnai:r^keMén op onze

reen kent zo lajJjQ2amer-hand o^ze,werkwij,ze d'.w.z, flat onze leden zich tijdens -de akties
BIJ WIE DW, ÖCK; IK HOEVEN TE LAÏES

ïakte dagen betaïèh wij uit : aan;de,hand/vêcn'getodnae^loonstroken.
: het lang, dan kan er altijd' een -vpprsphöt worden 'verstrekt.
bestuur van de F.H.V. staat indien .n?)dig.dag en nacht voor jullie klaar-; en' het enige,

,vij verzoeken is dat dit wederzijds. zal blijken te zijn.
«ssnsen jullie sterkte in'de' komende, ^ijd, en vragen jullie- het op, de P-.H.V. manier te
d.w.z. doe het korrekt,

hfcs dan zullen we Jtet begrip krijgen dat ,we zo, broodnodig hebben.
*

«ïfM'!

l BESTÜUR.sFiH.'V?
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Rotterdam ' 15 Januari 1987
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liet is wöer zo ver.

Sen staking dreigt. Ue stöTidpufitsn lijder, ver uiteen*

Ondanks de getoonde bereidheid var. onze kant om döcr middel van -goed overleg tot een

voor alle partijen .aanvaardbare oplossing-te -komen, stellen de vierkgëvers zich 'kei-

hard op en houden' de deur gesloten'.

•tok de vervoer̂ sbond F.̂ .V. toonde zich bereid hier en daar wat water- bij, de wijn te

aoen, traar ook, dat is schijnbaar niet genoeg om de werkgevers op:ahdere gedachten te

brengen. . > . "

Daarom, moeten we nu tot onze oprechte spijt konkluderen.dat, als het op een -staking

Uitdraait, dit -dan een ons OTOgRâ Ĵ gT̂ lHG.is.

Een staking" door ons niet gewis*}-. cfet raoet vcof iedereen duidelijk zijn.

Voor de werkgevers inoet het dan ock duidelijk- zijn, dat" mensen die- noodcedivongen eer.

staking aangaan, vanuit deze dobr hen rjiet gewilde situatie eerder -bereid- zijr. cm tot

het uiterste te gaan'.

Wij betreuren deze hele gang van zaken én wi-j -hopen; -dat bij een eventuele 'staking

iedereen het hoofd, er bij zai.hpu&>n. , - .

Wij hebben , er geen behoefte aan cin in xorlogstoestanden .verzeild €e -"raken.

[tocht ons als laatste middel een staking voorden -opgeQrongen, vragen wij 'één' ieder zich

te houden aan de instuctfès-

Dan zullen we alleen daar staten waar het zin- heeft en dat kan van dag tot dag verande-

ren. - * • . ' " • '
Belangrijk is, dat we iedereen in'-cns land/Xühnen tonen,-, dat we "in Pitterdara in staat

zijn om het stakincjswapen efficiënt en --correct-' té hanteren eh ook, dat we als de omstan-

digheden da* eisen het h e- e l lang vol= kunhen houden. ,. • ',

Cfedwopgen 2_ijn"wij bereid de S van sjtakèn vait te spreken, 'maar 'de bereidheid om ock

de volgende letter de T' van -'terug naar hét karwei uit-'te, sprekilft blijft aanwezig

als éérst de O van' overleg , een -rödcli jkê  kans heeft gehad.

' Z'.O.Z.



Tijdens eventuele aktiès zullen wij waa:f tnceslijk Tïèt

sanerïwerken. , ;

Ook rret andere organisaties, z\MLen. «ai, indien-dit in het belang van-de "kollega' s
HU ' , " " , ' •

is fcijdens de akties sanjen vjeirïèn. ' ' "

Op voensdag 14 Januari heeft- bet'bestuur van 'dé ?.H;V. zich d.nuv. een telegram tot

iviniEter de Koning van sociale zaken efl vferkcjelégfenhèid génchc met het' uitdrukke-

lijke verzoek on in de gercaan verschilIfen te .bemiddelen-.
lHet telegram'luidda als volgt:

riet bestuur van-ds Fed- Pav. Va^/srsnicjing-veffeofekt u dringend al-: uw invloed aan
rs 'Jenden ter voorkar.inq vsn een .:eer harde kónf rontatie In de hele Rotterdamse

haven. f - -
vri} beschikken over aónwijzlngenv,aie er op Buiden-dat de 'situatie bij stakinqen
uit de hand zullen-lopen. - ' -ffl / , '- '- . - - . . . - , - '

, ( > ^ ' * -•

Ttofc zover het telegram..'--' ' • *V = ,-. ' ' . •
•* ''~' * ~" ' >~ iL • * ' ' • • '

Fóer,volgen, nog enige instructie.̂ voor de bij-'ons aangesloten leden. , - .

De S".H.V. zal de aktieŜ fi-nancièel onderstsurïeni

Uitbetaling vindt plaats volctêns pns inmiddels, welbekende patroon, namelijk aan de

hand van getoonde lóbnétroken. ' - - *

OH2E LEDE».

•' ; <*;i ;.s'tè£ïèriŵ ^

• : .: . /mè!u•.•ötó;..öïi9(|r̂uëen;i;-i'?;:\/'. ; :; .ïi V:'- •":' '.'"-.. ; • .• :\ -;> 'v;;:̂';..•/J'S'Ŝ ^̂-.'̂ ŜÏSf̂iï̂fê :̂̂^
': /' \;Waa^:;.>n-j^^^f'ïfe^^wem

: -V-' ̂'9fö̂ k;ï'̂ ''̂ î:>3éli%ïï̂ ^
' gijpt' :'^'szlijë^'!;.^ji^ ï;:ï

-aéstuur-.F.H.V,;/'-
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ROTTERDAM, 12 JANUARI 1987.

SVZ i DOELSTELLING VAN DER LOUH-AKKOORD NIET HAALBAAR.

DE WERKGEVERSORGANISATIE SVZ CONCLUDEERT DAT, NA HET MISLUKKEN
WAN HET OVERLEG IN DE COMMISSIE VAN OER LOUW, DE DOELSTELLING
VAN HET AKKOORD (VERMIJDEN VAN GEDWONGEN ONTSLAG IN DE ROTTERÜAMSE
STUKGOÉDSEKTOR) NIET LANGER HAALBAAR IS.

DE SVZ IS DAN OOK VAN MENING DAT DE VERLIESLIJDENDE STUKGOEÜBE-
BRIJVEN SU HUN REORGANISATIEPLANNEN GEDWONGEN ONTSLAG NIET
ZULLEN KUNHEN VERMIJDEN. HET OVERCOMPLEET IN DIE BEDRIJVEN EN
DE GEZAMENLIJKE ARBEIDSPOOL, DE SUB, BEDRAAGT 350 MAN.
ZELF WIL D;E svz SNEL ONDERHANDELEN OVER EEN NIEUWE CAO. IN ZIJN
VOORSTELLEN STAAN EEN LOOPTIJD VAN 4 JAAR, VERDERE LOONKOSTEN-
BEHEERSIN6 ÉN FLEXIBILISERING VAN DE ARBEID IN TUD EN FUNKTIES
CENTRAAL.

DOELSTELLING VAN OER LOUW-AKKOORD.

UIT TUSSEN,WERKGEVERS, WERKNEMERS EN HET MÏNISTERIE VAN SOCIALE
ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AFGESLOTEN AKKOORD IS EEN INSPANNINGS-
VERPLICHTING OM GEDWONGEN ONTSLAGEN IN DE STUK&OEOSECTOR TOT
EN «ET 1990 TE VERMIJDEN. HET AKKOORD GING ER VANUIT DAT ER
GEEN STRUCTUREEL OVERCOMPLEET AAN PERSONEEL ZOU ZIJN EN WAS

GEBASEERD OP VERWACHTINGEN T.A.V, HET LAOINGVOLUME EN DE VERSCHIJ-
NINGSVORM ERVAN. HET TOTAAL VOLUME IN DE HAVEN 13 WELISWAAR
TOEGENOMEN, MAAR HET TRADITIONELE STUKGOED VERMINDERDE IN 1986
MET 10 0/0 EN DE CONTAINERISATIE IS VEEL SNELLER GEGAAN DAN
AANGENOMEN WERD: MEER WERK DOOR MINDER MAN. l TON KLASSIEK STUK-
GOED : l TON CONTAINER = 7 MAN WCRK : l MAN WERK.

HET OVERCOMPLEET NEEMT NIET AF, MAAR WORDT JUIST GROTER EN HEEFT
NU EEN STRUCTUREEL KARAKTER,
MET OVEftCOMPLEET IN DE STUKGOEDflEDRIJVEN (VRS) EN DE SHB BE-
DRAAGT NU 350 MAN EN ZALtfJOT 1990 OPLOPEN TOT ONGEVEER EGO MAN.
DAT BETEKENT TOENAME VAN'fbE NU AL ENORME VERLIEZEN (F 30 MILJOEN
GULDEN SESCHAT OVER 1986*' EN ONDERGANG VAN EEN AANTAL STUKGOED-
BEDRIJVEN OP TERMIJN.
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AANVULLEND BELEID MISLUKT.

i

DE SVZ HEEFT GETRACHT IN DE COMMISSIE VAN OER LOUW TOT AANVULLEND
BELEID TE KOMEN ZONDER DAARBIJ HET AKKOORD ''OPEN TE BREKEN''.
IN HET AKKOORD WORDEN DAARVOOR MOGELIJKHEDEN GEBODEN. DAT OVER-
LEG OVER AANVULLEND BELEID IS MISLUKT.

CONCLUSIES SVZ.

- ÖE DOELSTELLING VAN HET AKKOORD IS NIET LANGER HAALBAAR.
- M STUKGOEDBEORIJVEN %LLEN BIJ OPLOSSING VAN HUN OVERCOM-

PLEET GEDWONGEN ONTSLAG!NIET KUNNEN VERMIJDEN.

WAT NU?

\

OW DIE F 30 MILJOEN VERLIES WEG TE WERKEN EN WEER UITZICHT TE
KRIJSEN OP REDELIJK RENDEMENT EN DAARMEE MAXIMALE WERKGELEGEN-
HEID TE BEHOUDEN, HANDHAAFT DE SVZ ZIJN DOELSTELLINGEN
- OPLOSSING VAN HET HUIDIG OVERCOMPLEET
- OPLOSSM6 VAN HET TOEKOMSTIG OVERCOMPLEET
- FLEXIBILISERING VAN DE ARBEID IN TIJD EN FUNKTIES.

BAAROfl NOflDEN NU DE VOLGENDE MAATREtELEN SENOHEN:
ft, DE t> BEDRIJVEN (VRS-LEDEN EN SHB) DIE AL EEN ADVIESAANVRAGE

BIJ HUN OR HADDEN INGEDIEND OVER EEN REORGANISATIEPLAN CONFORM
DE AFSPRAKEN IN DE COMMISSIE VAN DER LOUW, DIENEN NU EEN
ADVIESAANVRAGE VOOR ONTSLAG !N.
ADVIESTERMIJN: 2 WEKEN;

B. DE SVZ WIL OP OE KORTST MOGELIJKE TERMIJN DÉ ONDERHANDELINGEN
OVER DE STUKGOED-CAO STARTEN. DE CAO-VOORSTELLEN WORÜEN HEDEN
AAN DE VERVOERSflONDEN FNV EN CNV VERZONDEN. DAARIN ZIJN EEN
AANTAL PUNTEN T.A.V. LOONKOSTENBEHEERSING EN FLEXIBILISERING
OPGENOMEN.
DE VOORSTELLEN BEHELZEN O.M.:
- LOOPTIJD CAO VAN lA/87 TOT 1/4/91» DUS VIER JAAR
- 5EEN SALARISVERHOGINGEN EN GEEN PRIJSCOMPENSATIE GEDURENDE
OE LOOPTIJD

- .AANWIJZING VAN ALLE ROOSTERVRIJE DAGEN DOOR DE BEDRIJFS-
LEIDING

- INVOERING VAN EEN NIÉUWE FUNKTIELIJST HET HET OOS OP EEN
BREDERE INZETBAARHEID VAN WERKNEMERS CBLOKFUNKTIES)

NAMENS DE SVZ,
C. ZEfBftËGfS, DIRECTEUR ARBEIDSVOORWAARDENBELEID.

JMJTET VOOfl PUflL IKATIE J

DE HEER ÏEEBREGTS IS TE BEREIKEN OP QïO - 476 Ui 00
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NOODZAKELIJKE MAATREGELEN
VOOR Dfc STUKGOIDPROBLËMEN

3|Ë In 1986 fs veelvuldig overleg gepleegd om de
stukgoedsector op poten te houden.

•-HÈ- —Dat overleg is mislukt. Zelfs voorstellen van de
onafhankelijke voorzitter van de commissie Van der
Louw werden door de Vervoersbond FNV van de tafel
geveegd.

$t In feite vond de bond alle voorstellen op essentiële
punten niet bespreekbaar.

3|t Nu niets doen is kiezen voor de definitieve ondergang
van het stukgoed.

«i, *
.Ut Alleen al in 1986 werd 30 miljoen verlies geleden.

3|t In 1987 wordt tenminste een zelfde verlies verwacht
i

3$ Het water staat dus aan de lippen. De keuze is
duidelijk: afslanken én overleven of niets doen én
afsterven.

Z.O.Z.



VOOR DE STUKGOEDPROBLEMEN
ZIJN INGRUPENDE MAATREGELEN

NOODZAKELIJK

l

Dat de slukgoedseclor zich in een rampza-
lige situatie bevindt, behoeven wij aan nie-
mand utt te leggen. De laatste vijf jaar wend
zeventig miljoen gulden verloren, het algeto-
pen jaar alleen alderüg miljoen. Het is duide-
lijkdater geen toekomst is voor de sector, als
dB» ontwikteling niet wordt gekeerd. Het
ovwfeg hdaComrfKssw Van der Louw was
daarvoor een instrument. Dal overleg is mis-
lukt Nu (Be weg van overleg door de Ver-
voersbond FNV ie geblokkeerd, moeien de
bedrijven andere maatregelen nemen.

Hel stukgoed had en heeft een plaats in Rot-
terdam. Enzal o^plaals houden! Voor de ha-
ven als geheel en voor zoveel mogelijk men-
sen die in het stukgoed werken.
Om die plaats te behouden, moet het stuk-
goed ook zelf zorgen dat het overeind blijft.
Dal is düs&enzaak van overleven, gezien de
huidige verliezen en de Concurrentie van an-
dere havens. Het overleven van een bedrijl is
in eerste instantie een verantwoordelijkheid
van derirekfie. Die moet kunnen én durven
beslissen in zaken die dat overleven in ge-
vaar brengen. Die verantwoordelijkheid
wordt rtu genomen door de direklies van de
stukgoedbedrgven.

En het Van der Louw-akkoord
dan?

Het totaal volume in de haven is weliswaar
toegenomen, maar het traditionele slukgoed
verminderde in 198fe met lisn procent en de
containerisatia is veel sneller gegaan dan
aangenomen werd: meer werk door minder
man. 1 ton klassiek stukgoed: 1 Ion. contai-
ner = 7 man werk: 1 man werk.

Het overkompleet neemt niet af. maar wordt
juist groter en is niel lijdelijk, maar blijvend.
Het overkompleet in de stukgoedbedrijven
en de SHB is nu 350 man en zal tot 1990 op-
lopen tot ongeveer 800 man.
Dat betekent toename van de nu al enorme
verliezen en ondergang van een aantal stuk-
goedbedrijven op termijn.

Aanvullqnd beleid mislukt
De SVZ heeft getracht in de Commissie Van
der Louw lol aanvullend beleid ie komen
zonder daarbij het akkoord 'open te breken'.
In het akkoord worden daarvoor mogelijkhe-
den geboden. Dat overleg over aanvullend
beleid is mislukt.
Dat Van der Louw-akkoord blijft overigens
gewoon beslaan!

Dit lussen werkgevers, werknemers en het
Mirislerfe van Sociate Zaken en Werkgele-
gsriheid afgesloten akkoord is een inspan-
ningsverplichting om gedwongen ontsla-
gen in cte stukgoedsector tot en met 1990 te
vemqden. He» akkoord ging «r vanuit dat er YVat nu?
geen structureel overkompleet aan perso-
neel zou zijn en was gebaseerd op verwach-
tingen ten aanzien van het tadingvotume en
da verscMjningsvorm ervan.

Conclusies van de SVZ
• De doelstelling van het akkoord is niet lan-

ger haalbaar.
* De stukgoedbedrijven zullen bij oplossing

van hun overkompleet gedwongen ont-
slag niel kunnen veimijden.

Om die dertig miljoen gulden verlies weg te
werken en weer uitzicht te krijgen op redelijk
rendement en daarmee maximale werkgele-

genheid te behouden, moet de SVZ zijn doel-
stellingen handhaven.
' Oplossing van het huidige overkompteet;
* oplossing van het toekomstig overkom-

pleet;
* flexibilisering van de arbeid in tijd en lunk-

ties.

Daarom worden nu de volgende maatrege-
len genomen.
* De zes bedrijven (VRS-teden en SHB) die

al een adviesaanvrage bij hun OR hadden
ingediend overeen reorganisatieplan con-
form da afspraken in de Commissie Van
der Louw, dienen nu ook een adviesaan-
vrage voor ontslag in.
Adviestermijn: twee weken.

* Vanzelfsprekend blijven zij proberen men-
sen via bemiddeling aan een andere baan
te helpen. Dat was zo ook afgesproken.

* De SVZ 'vil op de korst mogelijke termijn
de onderhandelingen over de stukgoed-
CAO starten. De CAO-voorstellen zijn al
aan de Vervoersbonden FNV en CNV ver-
zonden. Daarin zijn een aantal punten ten
aanzien van toonkostenbeheersing en
flexibilisering opgenomen.

De voorstellen behelzen onder meer:
* tooptfcl CAO van 1/4/87 tot 1/4/91, dusvier

jaar;
' geen salarisverhogingen en geen prijs-

compensatie gedurende de looplijd;
' aanwijzing van alle roostervrije dagen door

de bedrijfsleiding;
* invoering van een nieuwe (unktielijst met

het oog op bredere inzetbaarheid van
werknemers (btok(unkties).

* Een andere verdeling van de pensioenpre-

-
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W A T U W E T E N M O E T !

Aan alle Seaport Medewerkers

1

De afgelopen Pfeek heeft een O.R.-lid van Seaport Terminals
gemeend om riet personeel in de kantine van de
Brittanniehaven en de Merwehaven te moeten informeren.
De direktie heeft ook altijd de volle vrijheid gegeven aan
de OR en Vakorganisatie *om informatie te geven aan het
personeel.

nu echter blijjkt dat de OR niet op de hoogte was van
initiatief en de vakbeweging (de FNV in dit geval) pas

een later tijdstip aktie aankondigd, dan kan niet anders
geconstateerd worden dat dit een persoonlijk initiatief

Als
dit
op
dan
was.

j--
Tot top heden heeft de direktie het eigen overcompleet nog
niet openbaar gemaakt, omdat de OR en de FNV nog geen
positief advies hadden uitgebracht. Nu^ een OR-lid het
initiatief neemt om u te informeren en dan| ook nog onjuiste
gegevens verstrekt (60 man overcompleet) dan rest ons niets
anders dan dit met de juiste informatie te corrigeren.

Het huidige overcompleet bedraagt op dit moment geen 60
maar 38.
De onderverdeling is als volgt:

Direkten : 15, te verdelen over 11 stüTïers-
stuwers/dek en 4 kraanmachinisten.

Indirekten : 14, te verdelen over 5 objektleiders/
ass.obj.leiders stuwadoor, 5 obj.-
leiders kontrole, 2 loodsbeheer, 1
materiaalbeheerder en 1 terminal over-
head.

Centrale overhead : 9.

De voormelding bij de Direkteur van het GAB bedraagt 50,
zijnde het overcompleet op het moment van de eerste advies-
aanvraag d.d. 1 oktober 1986, en correctie d.d. 13 november
1986.
Het verschil tussen de 50 en 38 is ontstaan door vertrek,
herplaatsing, etc. Oplossingen dus!

-2-
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Seaport heeft steeds getracht om een oplossing na fee
Streven waarbij gedwongen ontslagen voorkomen kunnen
worden.
Het was dan ook noodzakelijk om het overcompleet op naam
vast te kunnen stellen om echt tot bemiddelen over te
kunnen gaan. Met te! naam stellen wordt niet bedoeld dat de
namen op de borden worden gehangen maar dat de afdeling
P.Z. de mogelijkheid zou krijgen om het overcompleet
individueel te benaderen en te zoeken naar oplossingen.

stuurt al geruime tijdHet bemiddelingsbureau
baneninformatie toe.
Ook op de baneninfo-borden hangen regelmatig vakatures.
Zo is er al geruime tijd vraag naar kraanmachinisten en
kunnen er 2 bulldeurs geplaatst worden bij Grainwave en 1
lasser bij DSW.
Er is een sociaal plan van toepassing, waarbij o.
vertrekpremies, tot 12 maanden, mogelijk zijn.
Bij verlenging van de 57 1/2-jarige regeling met 1 jaar,
kunnen 20 medewerkers vertrekken en bij verlenging met 2
jaar nog eens 15.

ü ziet, er zijn oplossingen voor een groot deel van het
overcompleet maar door het advies van de OR en het FNV-
standpunt, voor wat betreft het aanvullend beleid op het
Van der Louw akkoord, zijn wij gedwongen om de
ontslagprocedure op te starten.

*
Seaport Terminals heeft steeds op oplossingen aangedrongen
en 'juist daarom doet het Seaport geen goed als ons bedrijf,
als eerste, tot aktie overgaat.

Nogmaals doet de direktie van Seaport Terminals een beroep
op u om, juist de komende weken, het voortbestaan van ons
bedrijf niet in gevaar te brengen.

Wij rekenen op u en houden u op de hoogte.
i

De Direktie

tterdam, 19 januarV)1937
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'NIEUWS /ƒƒ
26 januari 1987

Want:

1. Er zijn gewoon 350 man teveel in de
bedrijven en de SHB.

2. Werk of geen werk, de loonkosten
lopen door.

3. Er wordt f l. 30 miljoen verlies geleden
in de sektor.

4. Het overleg over andere oplossingen
dan ontslag is mislukt.

5. Als we nu liets doen, kunnen binnenkort

een paar stuk goedbedrij ven voorgoed
sluiten.

ss-
•s

DE STUKGOEDSTUWADOORSBEDRIJVEN.



VRS-NIEUWS /ƒƒ
30 januari 1987 l

= is
i l

Wie wint er wat bij verrassingsakties ? | f

De club die ze organiseert of de club tegen wie ze ge- | l
organiseerd worden. |
De organiserende club probeert zijn gelijfk|af te dwingen. I
Er is niemand die de Vervoersbond FNV het recht ontzegt |
om akf ie te voeren. l
Haat'vÉlnt het; PKV er iets mee ? i

1. Set sekt orver lies van ƒ 30 miljoen wordt alleen =
; maar groter. |

2. Daarmee komen er nog meer arbeidsplaatsen dan de I
350 man van nu op de tocht te staan. |

3. Minister De Koning en de Gemeente Rotterdam zeggen |
dat ze geen geld hebben voor oplossingen. I

4. De stukgoedbedrijven hebben ook niets meer weg te |
geven. i

"Siemand heeft geld ! ^ |

En de "bestaakte" stukgoedbedrijven ? l

verliezen alleen maar: lading, klanten, omzet.
En hun werknemers zullen de toekomst somber inzien:
grotere verliezen, dus nog meer banen in gevaar.

Daarom:

tfRS is en blijft befreid om onmiddellijk CAO-onder-
handelingen te beginnen of een informatief gesprek
aan te gaan.
Zjonder voorwaarden vooraf.

DE STUKGOEDSTUWADOORSBEDRIJVEN.
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'ii?otor Vervoer
Aan de \ervoersbond FNV
t.a.v, bedrijfsgroep Havens
Vostbus «208
SïJOG GE Utrecht

51 3 februarj.

Geachte collega's,

Hoewel wij als Vervoersbond CNV de huidige staking in de Rotterdamse haven
nirtt steunen, hebben wij onze leden geadviseerd zich passief op te stellen
en niet onnodig te provoceren.

De eerete week van de staking bereikten ons dan ook geen vervelende berichten.
Helaas krijgen wij de laatste dagen een aantal keren het signaal dat werkwil-
lige leden van ona geïntimideerd worden en zelfs verhinderd worden het terrein
op té tomen.

Naarmate de étaking langer duurt gaat de weerstand toenemen en zullen eerder
incidanten plaatsvinden. Wij verzoeken u dan ook dringend ai het mogelijke
M? doen om dit soort ongeoorloofd zaken te voorkomen. Wij wijzen hierbij
<•{•• het vonnis van de president VOT| de Utrechtse rechtbank contra':de Vervoers-
nd FNV naar aanleiding van de rij|jjaarsstakingen bij het busvervoer in 1983.

iierin wordt gesteld dat poortblokkades e-i intimidatie niet geoorloofd zijn.

..ij gaan ervan uit dat bij u ook geen bohoe-f Lf> i:-j aan escalaties
«Jat u goede nota zult nem«n van het hiervoor

vertrouwen

de Sector Vervoer

* --
.secretaris

Vcfiotkc Jilj IIP! Antwoord kenmerk rn ü-num '•'•••» <!•' 'vin i\--vn ti- wrirn-lilin ..l n-n omin .. •?,-' ;>sr brirl \



Waar praten we nou eigenlijk over?

We hebben nu voor de vijfde keer geprobeerd met de vakbond te
praten over:

1. het acute probleem in ons bedrijf:
-200.000 containers minder =
-25 miljoen gulden verlies.

2. Hóe lossen we dit probleem met z'n allen op? .

De 'makkelijkste' manier om 25 miljoen verlies op te vangen is: 250 man eruit
Eit da* willen we niet en doen we niet.
Tenzij we niet anders meer kunnen, t *
Dat tijdstip komt nu steeds dichterbij.
Door de vertragingstactiek van de FNV. Die keurt alleen maar af, stelt de zaak uit
en neemt standpunten in die geen oplossingen brengen.
En ïwe langer we wachten, hoe moeilijker het wordt.

t

Er zijn meer partijen die in ons Herfiblplan moeten inleveren.
Wat zyn de belangrijkste zaken die v|cn de ECT-er gevraagd worden? ^

1. Een tijdelijk offer: inleveren van de kerstgratificatie (gemiddeld fl.
per man, of minder als het beter gaat).

2. Fleübelermzet van mensen: minder overwerk, minder inhuur, beter opvangen
van de 'pieken en dalen'.

Laat u niks wijsmaken met kreten als 'niet nodig', 'paniekvoetbal', 'eind '87 is
vroeg genoeg' e.d.

We moeten iets doen. Nu.

Directie
13 finari 1987
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Rotterdam, 27 november 1986.
IvdYv'18/320/MvG

Aan de Vervoerabond FNV, t.a.v. de beer P. Rosenmöller
Aan de Vervoersbond CNV, t.a.v. de b«>er C. Zwljnenburg

Mijne 'heren,

condities tewerkstelling SHB-ers in Amsterdam.

Wij hebben kennisgenomen van de condities voor de in Amsterdam tewerk te stel-
len werknemers, die een dienstverband hebben met de SHB Rotterdam, zoals over-
eengekomen op 25 november 1986 tussen de Vervoersbonden FNV en CNV en de
Scheepvaart Vereniging Noord.

Indien en voorzover deze condities ai'wijken van de sector-CAO stukgoed, zoals
Is overeengekomen tussen de Vervoersbonden FNV en CNV en de SVZ, gaan genoemde
partijen met deze condities akkoord.

Hoogachtend,
SVZ,

6. fceebregts,
Directeur Arbeidsvoorwaardenbeleid.

voor akkoord: voor akkoord:

Vervoersbond FNV Vervoersbond CNV



SCHEEPVAART VERENIGING NOORD
(Vereniging van ondernemingen 4n de haven- en aanverwante bedrijven)

Kantooradres "Havengebouw" (1 U verdieping), do Ruyle'Kado 7, 1013 AA Amsterdam

Teleloon 22 21 11 • • Tele» 16691 • Telegramadres: „Shipnorth"

Corr adres : Postbus 19405 ,

iDOOGKAmsierdam Amsterdam, 25 noveniber 1986
S/mb

Aan de Vervoersbond FNV, t.a.v. do heer P. ftosenmöller
Aan d.e Vervoersbond CNV, t.a.v. de heef C. Zwijnenburg

Mijne heren,

Pleksit-uatierege ing

Ter ondertekening treft u bijgaand aan de definitieve tekst van de
pieXsituatieregeling, zoals deze door c,a.o.-partijen te Amsterdam
is overeengekomen, alsmede, eveneens ter ondertekening een exemplaar
van de tussen c.a.o.-partijen overeengekomen regeling, waarin de
condities zijn vastgelegd voor de in Amsterdam te werk te stellen
werknemer die een dienstverband heeft met de S.H.B.-Rotterdam.
Onzerzijds zijn de betreffende stukken reeds ondertekend.

* Hoogachtend,
SCHEEPVAART VERENIGING NOORD

rxs

Inschrijving r K v K Amsterdam Nr. 5300O3



SCHEEPVAART VERENIGING NOORD
(Vereniging van ondernemingen in de haven- en aanverwante bedrijven)

i
Kantooradres "Havengebouw" f 11 e veiriieptnoi. OP Ruylerkade 7. 1013 AA Amsterdam

Telefoon 22 21 11 ' - Tele* 18691 • Telegramadres: ..Shipnorth"

Corr.adres . Postbus 19405
1000GK Amsterdam

Tussen partijen bij de c.a.o. te Amsterdam is overeengekomen dat de bestaande
pieksituatieregeling zal worden gecontinueerd, hetgeen inhoudt dat in extreme
pieksituaties gehandeld moet worden als onderstaand:

1. Service-aspekt

Partijen onderschrijven het standpunt dat te allen tijde de kwalitatieve en
kwantitatieve dienstverlening geboden moet kunnen worden, teneinde behoud van
werk en dus werkgelegenheid te waarborgen, daarbij rekening houdend met hetgeen
terzake in het akkoord Commissie Lems, de c.a.o. en de piekregeling is overeen-
gekomen .

2. PieksituatieregelLing_

2.1. Allereerst wordt het eigen in vaste dienst zijnde en S.H.B.-personeel
ingezet.

2.2. Indien de toewijzing van S.H.B.-personeel onvoldoende is dient waar moge-
lijk overdracht van werk tussen leden van de Scheepvaart Vereniging Noord
plaats te hebben binnen de gestelde richtlijnen.

2.3. Per l december 1986 zal, conform de in dezen tussen c.a.o.-partijen ge-
maakte afspraken, op basis van vrijwilligheid tewerkstelling van werknemers
der S.B.B.-Rotterdam in Amsterdam mogelijk zijn en wel voor de periode tot
l mei 1987. Deze tewerkstelling, welkefplaatsvindt via de S.H.B.-Amsterdam,
zal geschieden
a. ten behoeve van de ̂ tgjppMÉstuwadoorsbedrijven op basis van een daar-
~~ toe maandelijks vast te stellen garantie, oplopend tot circa 60 man

netto;
_ ten behoeve van de betreffende veembedrijven, eveneens op basis van

een maandelijks vast te stellen garantie, oplopend tot maximaal 40 man
netto.

De desbetreffende veembedrijven zullen daartoe voor bepaalde tijd toetreden
tot het garanderend deelnemerschap der Stichting S.H.B.-Amsterdam.

De uitgangspunten waarop de tewerkstelling van genoemde werknemers te
Amsterdam zal geschieden, zullen in een separaat terzake te treffen over-
eenkomst worden vastgelegd.

De Vervoersbonden F.N.V. en C.N.V. hebben toegezegd hun volle medewerking
te zullen verlenen inzake de realisering van de tewerkstelling in Amsterdam
van de hiervoor genoemde werknemers. y

f

2.4. Indien desondanks sprake blijft van tekort aan personeel kunnen geregi-
streerde werknemers van de Zaanse los- en laadploeg "'t Kappie" worden
ingeschakeld voor alle voorkomende werkzaamheden in het stukgoed en ten
behoeve van de lossing van autoboten, een en ander zowel administratief-,
salaris-, besteek- en controletechnisch via de S.H.B.

Inschrijving VereniginBvee'Sr'e' K v K Amsterdam Nr 530003
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VERZOEKSCHRIFT

ex art. 26 Wet op de Ondernemingsraden

De Ondernemingskamer van het

Gerechtshof te Amsterdam

Prinsengracht 436

1017 KE AMSTERDAM

Edelgrootachtbaar College,

Da ONDERNEMINGSRAAD VAN DE STICHTING "SAMENWERKENDE HAVENBEDRIJVEN".

gevestigd te Rotterdr :, ten deze vertegenwoordigd door zijn voorzitter,

de heer J. NtuneierJi wonende te Spijkenisse, domicilie kiezende te

3512 LB Utrecht aan;de Nieuwegracht 3, ten kantore van de advocaat

en procureur Mr R.F. Ruers, alsmede te Amsterdam aan de Jan Luyken-

straat 100 (postbus 50556, 1007 DB), ten kantore van de advocaat

en procureur Mr K.H.Q. Abeln, die ten deze tot procureur wordt gesteld;

stelt bij deze beroep in tegen het besluit van de Ondernemer, de

Btichting STICHTING "SAMENWERKENDE HAVENBEDRIJVEN", geveftigd te

Rotterdam en aldaar kantoorhoudende aan de Sluiajesdijk 109 (3087 AE)

gedateerd 30 oktober 1986, inhoudende dat door de Ondernemer, verder

Óók te noemen: SHB, minstens 100 werknemers in de haven van Amsterdam

te werk zullen worden gesteld over de periode van l november 1986

tot l mei 1987.

1. Nadat het voorgenomen besluit van de SHB d.d. 23 oktober 1986,

waarvan, een afschrift wordt overgelegd, ter advisering krachtens

art. 25 WOR was voorgelegd aan verzoeker, verder ook te noemen

de O.R., heeft de O.R. op 29 oktober 1986 negatief i geadviseerd;
f

van dit negatieve advies wordt eveneens een afschrift'overgelegd.
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2. Bij brief d.d. 30 oktober 1986 (prod, 3) heeft de SHB gereageerd

op het negatieve advies van de O.R,. Daarop heeft de O,R. geantwoord

bij brief van 3 november 1986 (prod. 4) en heeft het zijn standpunt

onverkort gehandhaafd.

ê

t

3. Nu het advies van de O.R. ten aanzien van de tewerkstelling in

de Amsterdamse haven negatief was, het advies van de O.R. door

de SHB niet is gevolgd, de SHB besloten heeft om, net inachtneming

van de wachttijd van één maand, toch over te gaan tot de tewerkstel-

ling in Amsterdam, wordt door de O.R. beroep ingesteld aangezien

de O.R. van oordeel is dat de SHB bij afweging van de betrokken

belangen niet in redelijkheid tot zijn besluit had kunnen komen. •

4, Voorts verzoekt de O.R. de Ondernemingskamer bij wijze van voorlo-

pige voorziening aan de SHB een verbod op te leggen om haar voor-

nemen tot tewerkstelling van werknemers te Amsterdam net ingang

van l december 1986 uit te voeren, zolang de Ondernemingskaaer

niet op het onderhavige beroep heeft beslist. ••

Wanneer de SHB de voorgenomen tewerkstelling vanaf l december

1986 zou mogen uitvoeren -welke tewerkstelling volgens de planning

van de SHB loopt tot l mei 1987- zou de uitspraak van de Onderne-

raingskamer op het beroep, gezien het te verwachten tijdsverloop,

nutteloos worden en zijn doel voorbij schieten, aangezien tegen

de tijd dat de uitspraak van de Ondernemingskaaer bekend is,

een groot deel, zo niet het geheel van de tewerkstelling al achter

de rug is.

S. Ter toelichting van het beroep brengt de O.R. net betrekking

tot zijn ontvankelijkheid het volgende naarvoren.

De O.R. is met betrekking tot de ontvankelijkheid van oordeel

dat het voorgenomen besluit van de SHB, waarover advies is gevraagd

aan de O.R., aan te merken is als een besluit waarop art. 25

WOR het oog heeft. Met name art. 25, lid l, sub e: "belangrijke

wijziging in de organisatie van de onderneming" is volgens de

O.R. in casu aan de orde.

Qok kan worden aangenomen dat art. 25 lid l sub b van toepassing



/
-3-

ia, alsmede art. 25 lid l sub c. A contrarie geredeneerd kan

art. ?5 lid l sub g van toepassing worden geacht, nu het in feite

gaat om het groepsgewijze uitlenen van arbeidskrachten. Nu ook

de SHB blijkbaar van oordeel ia dat haar besluit tot de tewerkstel-

ling te Amsterdam aangemerkt dient te worden als een besluit

bedoeld in art. 25 MOR, is de O. R. van oordeel dat hij ontvankelijk

geacht dient te worden ten aanzien van zijn beroep , ex art. 26

jo art. 25 lid 5 WOR.

6. Op de arbeidsovereenkomsten van de werknemers van de SHB is van

toepassing de Sector CAO voor werknemers in dienst van stukgoed-

stuwadoorsbedri jven , veem- en opslagbedrijven in net havengebied

van Rotterdam. Deze CAO is van kracht tot 31. naart 1987. Relevante

passages uit deze CAO worden hierbij in het geding gebracht (prod.5)

met name art. B 3O over de ploegsterkte en de daarbij behorende

bijlage B V.

7. Als materieel bezwaar tegen het besluit van de SHB voert de O. R.

in de eerste plaats aan dat door de voorgenomen tewerkstelling

in Amsterdam de SHB handelt in strijd met de vigerende CAO, die

slechts van toepassing is op het havengebied van Rotterdam. Door

werknemers te werk te stellen buiten het Rotterdarase? havengebied,

wordt de CAO opzij gezet en uitgehold. Dajacaee wordt in feite

de deur opengezet naar een landelijke SHB, jeen atreven dat reeds
t — '

jarenbij de SHB leeft, maar dat door de vakbonden niet is geaccep-

teerd.

8. Als tweede bezwaar van de O.R. geldt dat de arbeidsvoorwaarden

met betrekking tot de ploegsterkte in de haven van Amsterdam,

waar notabene een aparte haven-CAO geldt, nadelig afwijken ten

aanzien van de onderhavige Rotterdamse CAO. Bij het lossen van

een cacao-lading is in de Rotterdantse haven gebruikelijk en gangbaar

een ploeg van 12 havenwerkers, 6 man binnenboord en 6 man op

de wal (6-6).
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In Amsterdam geldt echter een ploeg van 6-4; dat wil zeggen zes

man binnenboord en vier man op di wal. De O.R, heeft het sterke

vermoeden dat de door de SHB in Amsterdam te werk gestelde werkne-

mers in ploegen van 6-4 mouters gaan werken. Daarmee zal dan de

Rotterdamse CAO worden overtreden, hoewel de SHB uitdrukkelijk

het tegendeel beweert.

Op de concrete vraag van de O.H. naar de ploegaterkte van het

Rotterdamse personen, werkzaam in Amsterdam, heeft de SHB geen

concreet antwoord gegeven. Daaruit moet volgens de O.R. geconclu-

deerd worden dat de SHB voor de tewerkstelling in Amsterdam afwijkt

van de in Rotterdam gebruikelijke ploegsterkte van twaalf man.

Het is evident dat een ploegsterkte van tien raan voor de.werknemers

van • de SHB een aanzienlijke verzwaring en verslechtering van

de arbeidsomstandigheden oplevert.

9. Als derde bezwaar van de O.B. geldt de opvatting van de SHB over

de werkgelegenheid in het Rotterdamse havengebied. De SHB meent

dat er een structureel gebrek aan werkgelegenheid is, hetgeen

door de O.R. met kracht bestreden wordt.

Ten aanzien van de werkgelegenheid dient volgena de O.R. centraal

te staan dat daarvoor het zogenaamde "Van der Louw-accoord" ia

gesloten, waaraan partijen gebonden zijn. Dit accoord heeft een

looptijd tot 1990,

Het Van der Louw-accoord is de neerslag van de onderhandelingen

tussen werkgevers- en werknemersorganisaties, terwijl ook de

rijksoverheid en het AWF er bij betrokken zijn. De SHB kan dan

wel stellen dat naar zijn mening er een onverantwoord hoog leeg-

loopcijfer geregistreerd wordt, maar dat ontslaat de SHB niet

van de verplichting om het Van der Louw-accoord naar de geest

en de letter uit te voeren. Mocht de SHB menen dat er goede gronden

en argumenten aanwezig zijn om het Van der Louw-acUrord open

te breken of op te zeggen, hetgeen de O.R. bestrijdt, dan is

het de taak van de SHB om de onderhandelingen daarover te openen

en de contractspartners te verwittigen.
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4 Het gaat echter niet aan dat de SHB het werkgelegenheidsaccoord

zo ruim interpreteert dat het in feite ontkracht wordt, waardoor .

de rechten van de werknemers op losse schroeven konen te staan.

10. Aansluitend aan het derde bezwaar brengt de O.R. naarvoren dat

de SHB onbehoorlijk handelt door tegenover de werknemers te

spreken van een "overcoraplett" van aanzienlijke omvang, waardoor

een reorganisatie noodzakelijk zou zijn. Het dreigen net reorgani-

satie, met de reële kans op ontslag, wordt door de SHB gebruikt

ala een drukmiddel om de werknemers te dwingen accoord te gaan

met een afwijking van de CAO, een verslechtering van de arbeids-

voorwaarden en het terzijde stellen van het Van der Louw-accoord.

Deze houding van de SHB is des te verwerpelijker omdat nu juist

het Van der Louw-accoord bedoeld is om de problemen van de werkge-

legenheid op te loWtten c.q. in goede banen te leiden, maar kenne-

lijk wil de SHB dit accoord negeren.

11. Daar komt bij dat de O.R. moeilijk kan inzien hoe de tewerkstelling

van minstens zes maanden in Amsterdam nog als een incidentele

zaak, een piek, kan worden beschouwd.

Indien er in Amsterdam een zo groot en zo langdurig tekort is

aan arbeidskrachten, ligt het voor de hand dat door de desbetref-

fende Amsterdamse werkgevers vast personeel wordt aangetrokken.

(Op grond van'de thans beschikbare gegevens is het arbeidsaanbod

in Amsterdam ruim voldoende. Tegen die achtergrond is er dan

ook geen enkele reden om personeel uit Rotterdam in Amsterdam

te werk te stellen.

12. Op grond van het bovenstaande is de O.R. van oordeel dat de

SHB bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid

tot zijn besluit had kunnen komen om werknemers van de SHB in

de Amsterdamse haven te werk te stellen. Voorts is de O.R. van

oordeel dat er voldoende grond is om op voet vanhart. 26 lid
i

8 WOR bij uw College om de navolgende voorlopige voorziening

te vragen, \
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REDENEN WAAROM de Ondernemingsraad voornoemd aan de Onderneningskamer

verzoekt:

I. bij beschikkin,̂  te verklaren dat de Ondernemer voornoemd niet
SRin redelijkheid! tot zijn besluit, waarvan beroep, had kunnen

komen en aan de Ondernemer derhalve de verplichting op te leggen

om het besluit geheel in te trekken;

II, bij beschikking een voorlopige voorziening te treffen, inhoudende

dat aan de Ondernemer de verplichting wordt opgelegd oa het

voorgenomen besluit vooralsnog niet uit te voeren, totdat de

Ondernemingskamer over het beroep ten gronde heeft beslist;

1X1* de Ondernemer te veroordelen in de proceskosten.

Aasterdan, november 1986.

procureur.
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Sekretariaat Ondernemingsraad van de
Stichting Samenwerkende Havenbedrijven

:T*; TTW *

SiuisjesdijK 109 ' |
30S7 AE fioue<öain
Telefoon oto - 2810 44 Aan alle werknemerskin dienst
SuKöa™ van de SHB-Rotterdam
Pcstgiro 1534B94

Onzeret: Uw rel: Rotterdam. J 2-11-'86

WAAROM NJET IN AMSTERDAM BERKEN

29;$}tt'öber j.l. is in de - ondernemingsraad de advies-aanvraag van de
SHB-direktie besproken over het naar Amsterdam sturen van zo'n 100
SHB~ei:s. Voor een half jaar en met als argument de 6 maanden durende
cacao-^aanvoer in Amsterdam.
•De meerderheid van de ondernemingsraadsleden heeft deze direktie-plan-
nen afgewezen.
'Waarom? Deze brief is geschreven om dat goed du.i-delijk te maken.

.-„,.,,15,JSS r~FK WTP.K i.irT.B_ "'3 ROTTERDAM?

Als je alle berichten zou geloven staan we aan 3e r=r:<5 van de afgrond.
Wij zijn het daar niet mee eens.

. VöOr de werkgelegenheid is in het verleden aktie gevoerd. We hebben inge-
leverd voer arbeid,F,tijdverkorting. De SVZ hfteft haar handtekening onaer
tiet Van d'er Louw-aKkoord gezet, waamiee ws Se garantie gekregen zouder.
hebben dat er tot 1991 geen man gedwongen de poort uit zou fga=ïn.
En nu vordt er van ons vervacht dat we zeggen; Sj&t̂
'er zijn teveel mensen; haal ze n.aar weg uit 3e RotterdarosJpbven en
stuur ze een half jaar naar Amsttrcian1 . Dat J.s het Van. der Louw-akkoord
aanpassen.
Wij zegoen:
als de havenbedrijven ploecan volledig volgens de ploegeïisterkte-cijfers
inzetten, komen ze nensen tekort. Bovendien zullen er ploeger.sterkte-cij-
fers voor nieuwe ladiiigpeJïetten vastgesteld moeten worden en dienön de be-
drijven minder*overwerk te latsn doen,
Zo kan je de werkgel»c;'?r:;ifeiü nit'r--traden. Wordt er /ea-atca^-iseorc, c r, n Van
ÏJT Sorter wor̂ .;" 7.-- '.'».-- ;-.- - = -•- -.! vcc. i r-, I* re e r. r.̂ t «-:ÏA v?rlic1,ü.

ZI.'H ER ,IH A

Jawel, en waarschijnlijk ook genoeg die in qe haven willen werken.
In de AriSterdamse haver, is er hst hele jaar door een tekort aan havenarbei-
ders, niet alleen in ce cacao-periooe. Dat wordt r.u opgevangen door inhuur
van buiten de haven. X'oorkora je dat door SKB-ers naar A?.sterdan! te sturen?
Itóe: volgens afspraak zouden alle-en 6e Xontraktwerkers verdwijnen,.ASB en
het 'Kappie' (uitzend-lieden) kur.r.en hun werk blijven doen.
Ons voorstel: laat bonden en werkgevers onderhandelen over het aanrieden van
mensen in Amsterdam; dat is de beste verdediging van werkgelegenheid,

z.o.z.



VERDEDIGER

De OH is van mening dat werken in Ansterdan in strijd i's net onze CAO.
De Cfiö is afgesloten voor "het havengebied van Rotterdam" (pag. 1).
Aiasterdasi valt daar buiten.
De SHB*direktie heeft- een tegengestelde mening. Daarmee akkoord gaan
zou betekenen: de direktie de vrije hand geven SHB-ers in iedere ha%'en
in te zetten,
Ook over ploegensterkre verschilt de OR -,et de direktie van aier.ing
In Amsterdam wordt er in de ctcav en srviore balen met 4 man buitenboord
en 6 .-sar. binnenboord gewerkt. De Sh'3-cir*Xtie zegt dat voor Rottercar-.se
SHS-ers in Amsterdan het bruine boekje (CAO i blijft gelden. De onderne-
mingsraad heeft verscheidene keren gevraagd of dat kankr^et 6 ora 6 in de
balen betekent. De direktie heeft cia.ar geen duidelijk antvoord op willen
geven.
Onze konklusie: blijkbaar geen_ juiste ploegensterkte,

NIET BEWERKEN AAN EEN 'PIEKPOOL '

— — XHet uitzenden van SEB-ers naar Amsterdam is een stap in de richting van
één landelijke SHB. De SHB-direktie maakt al jarenlang geen geheim van
haar planrien met de SHB. Het werkgebied van de SHB zou -uitgebreid moeten
worden j niet alleen buiten Rotterdam, naar ook buiten de havens. De direk-
tie wil SHB-ers die overal naar toe gestuurd kunnen worden 'waar er ver-
voerd en opgeslagen wordt' .

Ctt zover te komen moeten er twee zaken worden aangepakt. ,
E€n: 4e bedrijven willen op de loorJcosten besparen. Bedrijven buiten de
Vinden de SHB te duur. Bedrijven binnen de haven vinden ïe S:IB te «i'jur.
Afschaffen van het garantie-systeem; alleen betalen als er gewerkt wordt:
dat is de SVZ-oplo^sing. *̂ *
'Voorlopig' voor 200 man, maar dat is alleen Kaar het begin.

. Voor ons zou dat betekenen: in de Soos als er geen werk is, verplicht op
konen draven voor nonsaal loon als een bedrijf iemand nodig heeft.
Hu zeggen: jawel meneer de direkteur, er zijn Sh'3-ers'Steveel, stuur ze
maar naar Aasterdaa, betekent het bovenstaande voorbereiden.
Twee: de havenarbeiders moeten dit aksepteren. Daaroiri wordt er geprobeerd
van alle kanten nenser. bar.g te is aker. door voortdurend over overkonpleet
en mogelijke ontslagen te praten.

.
De ondernemingsraad is van laening dat door gezamenlijk optreden havenwerkers
Inkomen en werkzekerheid kunnen verdedigen en uitbreiden. Maar dan niet bij
voorbaat al onze ujjtgawjspositie verslechteren.• .
Daarom heeft de on^rneÉingsraad ^tan de SH3 in aeerderheii een negatief
advies uitgebracht. De OR zal naar- de Onderr.eair,gskajner van het Gerechts-
hof te Amst^j^aai vstappetv oa in beroep te gasr< tegen het-bes?.uit van de"

De ploegï|«^B benaderd zijn voor het werken in Amsterdam: praat er onder.-.
elkaar, noc; eens over. Als het werkelijk een vrijwillige 'zaak is, moet je
ook nee kunnen zeggen.

met vriendelijke groeten,

namens de ondernemingsraad SHB,

J. Tcussaiht
2e sekretaris.
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Inzet havenwerkers
in Amsterdam mag
AMSTERDAM (ANP) — De

Intet van de honderd Rotter-
damse havenwerken* uit de
arbtildgpool SUB tijdens de ca-
caoplek In de Amsterdamse
haven kan gewoon doorgaan.
De on f- rnemlngskamer van
de rechtbank In Amsterdam
wees gisteren het verzoek van
de- ondernemingsraad (OR)
vaa de SHB at om dit te ver-
blfden.

"Volgens de ondernemingska-
meï la de beslissing van de
SHB de Rotterdammers in te
zetten in Amsterdam, niet In
strijd met de cao, zoals de OR
beweert. De verslechterde
werkomstandigheden die de te-
werkstelling van de SHB-era In
de '• Amsterdamse haven met
ilbh meebrengt, zijn daarbij
niet van doorslaggevende
aard, aldus de ondernemings-

kamcr. Zij wij»t er in dit ver-
band op dal do Inzet van do
SHB-era op basis van vrijwil-
ligheid gebeurt.

De OR ia van mening dat het
besluit van de SHB wel in
strijd la met de cao, omdat de-
ze alleen is afgesloten voor het
havengebied van Rotterdam.
Bovendien is door een kleinere
ploegensamenstelHng en lan-
gere reistijden sprake van een
duidelijke verslechtering van
de arbeidsvoorwaarden, be-
toogde mr. R. Ruers gisteren
namens de OR.

Daar komt volgens hem nog
eens bij dat het SHB-besluit
een opzij schuiven van het Van
der Louw-akkoord over de
werkgelegenheid In da stuk-
goedsector betekent De onder-,
nemingskamer zei echter ook
dat niet aannemelijk te vinden-
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CE'BEIJN - A, SRUIN - L. BUYTENDUK -k. C R I N V H S - H. HERSLEVEN -
VA SCHOUWEN - J. TOUSSAINT - P. QUAAK, 'LEDEN OR-S H B ROTTERDAM.

- .FEBRUARI 1987
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f
Aan alle medewerkers van de S.H.B.

Rotterdam, 26 februari 1987.

*>,!

Dames en Heren,

De werkcjey-grsdeleaatie heeft
vervoerabonden overhandigd:

. l<sn

VAN DE, STÜKGOEBWE RKGE VERS ^
"> ŝ

Geen .gjB'Ayonq'fi" ontslag n&!

De "ti jd-voor-ti jd" regeling bij overwerk en de regionalisering van
de SHB (en een nieuwe beschikbaarheidsstelling) verminderen het
overcoi&pleet aan directen

van 274 tot 134 man.

Voor die 134 is WW misschien te vermijden.
Zij kannen "bemiddeld" worden.

Stighfeing Arbeidsbemiddeling Stukgoed

0« Stichting heeft als doel actief te bemiddelen nair functies in
andere sectoren en naar functies buiten de haven. ̂

In 4e stichting krijgen de 134 man overcompleet aan directen + de
86 in*n overcorapleet aan beambten en indirecten een ̂ i j del ij k
dienfftV-erband (9 tot 12 maanden maximaal).

riéMr<rafelTiiTg"én~eeri" bra-, He"r- en bijscholingsprogramma moeten er
voor Zorgen dat de betrokken mensen een goede baan vinden buiten
het fffcsikgoed.

3 . Haj-f ja-arli jkse meting van het overcompleet.

De snel veranderende markt doet het overcompleet de ,komende drie
jaar verder oplopen.
Dat is bekend. *

Elk half jaar zullen de VRS-bedrijven kijken of de personeels-
sterkte nog steeds aangepast is aan het ladingaanbod.
Als er dan overcompleet blijkt te zijn, zal ook een dienstverband
bij de stichting worden aangeboden.

Om dat toekomstig overcompleet zo klein mogelijk te houden, stelle;n
de werkgevers een nieuwe 58+ - regeling voor-
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l4 . De CAO = niet financieel "inleveren"

Öe belangrijkste punten uit het CAO-voorstel zijn:

- looptüd van 4 iaar

- de werkgevers trekKen huu voorstellen tot "inlevering" terug

- PNV en CNV moeten alle CAO-voorstellen intrekken die tot kosten-
verhoging leiden

- bevriezing van de lonen tijdens die 4 jaar looptijd

- een aantal flexibiliseringsmaatregelen zoals

* de roostervrije dagen die betaald worden door de werkgevers,
ook aan te wijzen door de werkgevers

* ti jd-voor-ti jd-regeling bij weekendwerk

* afschaffen mopperen

5. Tarieyencommigsie

Werkgevers willen een einde maken aan het prijsbederf.
Daartoe stellen zij een commissie voor, bestaande uit 3 man:
1 lid aan te wijzen do^r werkgevers, 1 lid door werknemers en 1
onafhankelijke voorzitiier door beide andere leden' aan te wijzen.

voorwaarden ' '•• ' -
i

- Bemiddeling kan alleen als namen bekend zijn.
Het cü̂ r-er compleet moet dan ook eerst op naam worden gesteld.

- Voor werknemers die een dienstverband met de stichting weigeren,
wordt het ontslag doorgezet.

- De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet bereid zijn
fïnancieringsregelingen mee te geven aan de stichting.

*.

houden O steeds op de hoogte .
Hoogachtend,

S.H.B. - ROTTERDAM,
A. G. Elshove-direkteur .
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ARRQNDISSEIffiNTSRECHTBANK TE ROTTERDAM

In het kort geding rolnummer

128/87 van:

de rechtspersoonlijkheid bezittende

vereniging LANDELIJKE BEDRIJFS-

ORGANISATIE "VERKEER",

gevestigd te Rotterdam,

EISERES IN KORT GEDING

bij exploiten van dagvaarding van

26 respectievelijk 25 februari 1987,

procureur mr. A. Rhi,jnsburger,
?•'

advocaat mr. R.F. Ruers te Utrecht,

—tegen—

1. de rechtspersoonlijkheid bezittende

vereniging VERENIGING VAN SAigEMMERKE

VERVOER- EN ZEEHAVENONDERNEMINGEN,
gevestigd te Rotterdam,

GEDAAGDE IN KORT GEDING,

procureur mr. A.D. Kiers - Becking,

2. de rechtspersoonlijkheid bezittende

vereniging VERVOERSBQHD F̂ M̂ ..

gevestigd te Utrecht,

en:

3. de rechtspersoonlijkhe-id bezittende

vereniging VERVC«RSBÖN&jG^N^V..

gevestigd te Woerden,

GEDAAGDEN IN KORT GEDING,

procureur mr. W.G. Poiesz,
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Spreekt de president het navolgende vonnis uit:

De president van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam;

Gehoord partijen, verder ook te noemen de L.B.V., de S.V.Z.

en de Vervoersbonden;

Gezien de stukken;

OVERWEGENDE:
Ten aanzien van de feiten:

De L.B.V. heeft ter terechtzitting van 2 maart 1987 doen

concluderen van eis overeenkomstig de dagvaarding^ waarvan

één fotocopie aan de minuut van dit vonnis is gehecht.

De S.V.Z. en de Vervoersbonden hebteen ieder voor zich doen

concluderen van antwöofd tot afwijzing van de vorderingen•
i

De raadslieden van partijen hebben nadere toelichtingen

gegeven, waarbij producties in het geding zijn getracht.

Nadat de stukken waren overgelegd voor het wijzen tfan vonnis

is de uitspraak daarvan bepaald op heden.

apen aanzien van het gecht;

De L.B'V. heeft bij dagvaarding gevorderd:

" gedaagden te bevelen eiseres binnen een uur na betekening

« van het ten deze te wijzen vonnis toe te laten tot de

n besprekingen betreffende het Van der Louw-aceoord, c.q.

«i het voorgenomen ontslag van 350 werknemers in de stukgoed-

» sector;

" Sqbsj.diair: gedaagden te bevelen binnen acht uur na betekening

" van het ten deze te wijzen vonnis de onderhandelingen betreffende

i' het Van der l,ouw-accoord, c.q. het voorgenomen ontslag van

»' 350 werknemers in de stukgoedsector te heropenen en eiseres

'« tot deze onderhandelingen toe te laten"

alles op straïjle van een dwangsom.
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De subsidiaire vordering heeft de L.B.V, bij debehandeling

van dit kort geding ingetrokken.

Blijft derhalve slechts over de vraag of bevolen moet worden

de L.B.V. toe te laten tot de besprekingen betreffende heti
zogenaamde Van der Louw-accoord c.q. het voorgenomen ontslag

van 350 werknemers in de stukgoedsector. *

Gedaagden hebben zich tegen toewijzing van deze vordering

verzet. Zij betwisten dat er enige rechtsgrond is voor toe-

wijzing van deze vordering en hebben er voorts op gewezen dat

het toelaten van de L.B.V. tot het overleg over helt Van der

Löüw-accoord en de daarmee samenhangende problematiek van 35®

ontslagen in dit stadium gegeven de langdurige en ingewikkelde

besprekingen, die daarover in de afgelopen maanden zonder de

t,«B.V. zijn gevoerd, mede in aanmerking genomen de grote

hoeveelheid stukken die daarbij tussen de gesprekpartners

werden gewisseld, een onevenredige belasting voor verder overleg

betekent en in ieder geval tot heilloze vertraging bij het

zoeken naar oplossingen leidt.

Bé raadsman van de L.B.V. heeft daarop met zoveel woorden

gezegd "dat de L.B.V. niet zo nodig midden in het gesprek over

het Van der Louw-accoord hoeft te springen" en voorts "dat

het niet de bedoeling van de L.B.V. is het overleg over het

Van der Louw-aeeoord te blokkeren, terwijl de L.B.V. ook niet

van plan is stapels papieren (lees: over de thans door gedaagden

gevoerde besprekingen) door te nemen en daar een eiijeii

standpunt over in te nemen".

Daarmede heeft de L.B.V. de beslissing over de vordering, zoals

deze bij dagva^ding i§ geformuleerd zelf al gegeven. Kennelijk

zal de L.B.V. lij] de niet eenvoudige besprekingen over het Van

der Louw-aeeoord geen eigen inbreng geven om tot een oplossing

v.an de bestaande problemen te geraken.
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IJerhalve moet vastgesteld worden dat de L.B.V. dan ook een

onvoldoende belang heeft bij de gevraagde voorziening en

zulks zeker in verhouding tot het belang dat alle gedaagden

er bij hebben dat in de situatie waarin zij verkeren zich

geen nieuwe complicerende factoren voordoen. Er kan geen

twijfel over bestaan dat het een complicerende factor is,

indien de L.B.V. nu nog in de besprekingen betrokken moet

worden, omdat zij daar slechts serieus aan kan deelnemen

nadat zij volledig op de hoogte is gesteld van en zich heeft

ingewerkt in alles wat zich de afgelopen maanden heeft af-

gespeeld rond het Van der Louw-accoord.

P Overigens volgt uit het namens de L.B.V. gehouden betoog,

/ 'het datyde L.B.V. er ook in het geheel niet om begonnen is deel

f.1. te gaan nemen aan het over-leg over het Van der Louw-aecoórd,

. doch dat zij slechts betrokken wil worden bij de c.a.o.-

|' onderhandelingen in de stukgoedsector.

De L.B.V. wijst er in dit verband op dat het jin hoge mate

waarschijnlijk is dat gedaagden bij hun onderfjïandelingen
•i"",

zich nu reeds zullen vastleggen op punten, die later in de

c.a.o.-onderhandelingen ter sprake zouden moeten komen en

waarmee deelname van de L.B.V. aan die c.a.o.-onderhandelingen

op voorhand reeds wordt beperkt.

Het is weinig reëel aan te nemen, dat bij de besprekingen,

die gedaagden voeren over de problemen die gerezen zijn rond

de uitvoering van het Van der Louw-accoord> niet ook punten

ter sprake komen, die bij de c.a.o.-onderhandelingen een

rol zullen spelen.
i

Dit betekent evenwel nog niet dat besprekingen over het Van

der Louw*aceoord gelijk gesteld mogen worden met c.a.o.-

ondfirhandelingen, terwijl bovendien nog niet vaststaat dat
*
de L.B.V. rechtens er aanspraak op kan maken bij die c.a.o.-

ónderhandelingen te worden betrokken.
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00k in dit betoog van de L,B,V. kan dus geen grond gevortdën

worden de vordering van de L.B.V. toe te wijzen.

Daarbij moet dan voor*zoveel nodig tevens vastgesteld worden, •-,

dat.het - zo de L.B,V. zulks gevorderd zou hebben - op basis !

van de thans beschikbare gegevens geenszins aannemelijk is ƒ

dat een vordering om toegelaten te worden tot de c.a.o.-

onderhandelingen in de stukgoëdsector wel toegewezen had kunnen
•"-" • • •

worden.

Niet alleen heeft de L.B.V. sedert januari 1985, toen haar

deelname aan de toenmalige c.a.o.-onderhandelingen geweigerd

werd, niets meer ondernomen om herhaling van die situatie te

voorkomen, doch daar; komt bovendien nog bij, dat de S.V.2. op

een brief van dé raadsman van de L.B.V. d.d. 30 januari 1987,

waarbij om toelating tot de c.a.o.-onderhandelingen - ohniet

tot de besprekingen in zake het Van der Louw-accoördl - werd

? verzocht, voorgesteld heeft daaromtrent een informatief gesprek

te voeren met alle betrokkenen. Op die suggestie heeft.de L.B.V.

nog niet gereageerd.

Gezien al het vorenstaande moet de vordering van de L.B.V.

worden ontzegd.

IN KORT GEDING:

ONTZEGT aan de L. B. V. haar vordering.

VEROORDEELT deflL.B.V. in de kosten van dit kort geding tot op

deze uitspraaklaan de zijde van de S.V.Z. begroot op f 250, —

aan verschotten en (f 1.500, — aan salaris voor de ||rocureur

en aan de zijde van de Vervoersbonden eveneens begroot op

f 250,— aan verschotten en f 1.500, — aan salaris voor de
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ATJBÜS-geweieti Goor mrv.- F. JvM;. Mvardy )^^Ó^^^-^f\^^pf^e^t

ter opènb;are: terechtzitting van 4 maart -ig^;-fe^i|Ê^%ïÈ^)^l

ïvèin: de grif f ÖK - ' S^ ;v|. •'• '". . . . ' . , ':'':,%.;-::;-'f^

Voor EERSTE

Bé-
E?- ^Toeür



V E R K E E

LANDELIJK SECRETARIAAT:
MATHENESSERLAAN 385 - 3023
ROTTERDAM TEL . 0 1 O - 477 3777

DE OORLOG IS UITGEROEPEN !
TEGEN ALLE AFSPRAKEN, GEMAAKT IN HET VAN DE LOUW-AKKOORD TN,
BESSEN WERKGEVERS DE AANVAL OP ONS "WERKNEMERS1' GEOPEND.

350 MENSEN DUMPEN ALS VUIL, FLEXIBELER INZETTEN VAN DIE GENEN DIE
NOG OVERBLIJVEN, DE KLOSZATERDAG UITBREIDEN NAAR KLOSWEEKENÖ MET
DIE VERSTANDE, ALS JE WERKT TOESLAG BETALEN EN DE DAG UITKEREN IN
TfïJD VOOR TIJD, TE BEPALEN DOOR DE WERKGEVER.

AANWIJZEN DOOR DE WERKGEVER, DIT TERWIJL DEZE IN HET
LEVEff ZIJN: GEROEPEN OM DÉ LEEGLOOP TE BEPERKEN.
KORREKTE -BEREKENINGEN HEBBEN UITGEWEZEN DAT WANNEER DIT GEBEURT, DE
LEEGLOOP 2$L TOENEMEN MET ±250 TOT 300 MAN.
DE 'WERKGEVERS -WILLEN VERDER EEN CAO MET EEN LOOPTIJD VAN k JAAR,
I*ET DAARIN; OPGEKOMEN HET BEVRIEZEN VAN DE LONEN EN HET INPIKKEN VAN
t>E PRIJSCOMPENSATIE.
VERDER EEN' GRÓTERE BIJDRAGE VAN WERKNEMERS IN DE PENSIOENKOSTEN.
VERVOLGENS HEBBEN ZIJ NOG VÉÉL MEER VAN DEZE A-SOCIALE-VOORSTELLEN
VOOR ONS' IN PETTO.
AL DEZE VERSLECHTERINGEN HEBBEN DE BEDOELING OM VAN DE WERKNEMERS IN
DE HAVEN, BUS NIET ALLEEN IN DE STUKGOEDSECTOR MAAR OOK BI^J DE E. C. T,
-ö£ GEM EN FRANS SWARTOUW WERKWILLIG "SLACHTVEE" TE MAKEN, OOK BIJ
HEN STAAN REORGANISATIES VOOR DE DEUR.
MENSEN, IN HET VAN-DE-LOUW-AKKORD STAAT DAT ER GEEN .GEDWONGEN ONT-
SLAGEN ZULLEN VALLEN TOT 199 U '\E TWEH RESTRIKTIES DIE .ER IN STAAN ZIJN NU NIET VAN TOEPASSING:

TE WETEN, EN LET WEL; 4
!. DE GOEDERENSTROOM NEEMT TOE IN PLAATS VAN AFÏ f
2k ER ZIJN GEEN FAISEMENTEN IN HET GEDING. *
DUS GEEN ENKELE REDEN OM DIT AKKOORD OPEN TE BREKEN ZOU JE DENKEN,
MAAR NIETS IS MINDER WAAR VOLGENS DE WERKGEVERS.
WENSEN ÓÏT, KUNNEN EN ZULLEN WIJ N_I_ET PIKKEN.
OP 12 JANUARI 1987 HEEFT ER EEN KADERVERGADERING PLAATS GEVONDEN,
UITGERQiEPEN DOOR HET FNV WAAR OOK WIJ, HET OVB VOOR WAREN UITGENOr
DIGD. TIJDENS DEZE VERGADERING IS ER EEN SAMENWERKINGSVERBAND VOOR
DE KOMENDE AKTIES AFGESPROKEN. DIT HOUD IN DAT ER GECOÖRDINEERDE
AKTÏES ZULLEN KOMEN IN DE VORM VAN -1984-, WAAR HET DRUK IS PLAT,
MAAR GEEN WERK IS GEWOON OP JE BEDRIJF BLIJVEN. VERDERE INFORMATIE
KUNNEN WIJ OP DIT MOMENT NOG NIET GEVEN, MAAR DIE KOMT ZO SNEL
MOGELIJK NAAR JULLIE TOE.
SCHRIJF IN BIJ ONZE KADERLEDEN, DIT VOORKOMT ONNODIG WACHTEN OP JE
UITKERING." VOOR JULLIE DE BESTE OPLOSSÏNG GEZIEN DE PROBLEMEN IN HET
VERLEDEN. VEROER NOG EVEN DIT, A. S. ZATERDAG. 17 JANUARI 1987 HEBBEN
WIJ EEN LEDENVERGADERING GEPLAND AAN DE MATHENESSERLAAN 385 OM
10.30 UUR. HIER KOMEN DE BOVENGENOEMDE PROBLEMEN AAN DE ORDE, PLUS
ONZE CAO-E l S EN. KOM ALLEN, IN HET BELANG VAN JE EIGEN WERKGELEGEN-
HEID. BLIJF WAAK2AAM EN STRIJD MET ONS VOOR ONZE/JULLIE EISEN. WIJ
WILLEN BEST PRATEN, MAAR DAT GAAT ZO MOEILIJK MET EEN MES OP JE
STROT. DEZE STRIJD ZULLEN WE MOETEN WINNEN DOOR DE EENHEID VAN
WERKNEMERS TE BEWAREN.,

Rotterdam 14 januari 1987 OVB-VERKEDR



RF.OKGANISATIE-OVEKLEC HAVE?! IN DIEP MOERAS,

Nieuwe voorzitter De B.jor, vorvanger
voor de naar Pakhoed verdwenen v.d. Louw,
heelt een reeks voorstellen neproduce.erd
waaruit naar /.i j n mening uo oplos.'; ing
r.'ioot k o !"-;•:; voor !v:t ov ̂ rkor.jp'lcyjt in de
i-.tuhno<-(i ;ektor var- d<t ::;nttr-i dapse haven.
I" n zo.il;: 'net een f jood r^r.btennar betaamd,
hè CM •,. li i i vooraf! <•:,''• •: ;•:• lu.in!;ord naar het
v.'or l'.qever ïïst>,uiduui! i. <,:n '.ia.u r zijn visie uu

Cen veiliqc keuze dus die zowel past in
-uinigingsv/oode van het kabinet

Lubbers, als in het verlengde daarvan
liggende standpunt van de haven baronnen.
De uitkomst is er dan ook naar.
Om het geschatte verlies over 1986,
30 miljoen, voor het grootste deel weg te
werken en daarnaast het overkompleet
terug te brengen, stelt De Boer de vol-
gende maatregelen voor.

1. De werknemers zullen
zijn tot een flexibeler
Nederlands; werken als

bereid moéten-
inzet. In gewoon

er werk is, thliis
blijven op kosten van de eigen portemon-
nee als het stil is.
2. Werkgevers moeten het recht krijgen
roostervrije dagen voor de werknemers
vast te stellen. Let wel:
Dit zijn dagen waarvoor de havenwerkers
zelf het geld hebben opgebracht, dus op
dit mojftent er ook zelfstandig over kunnen
beschikken. Indien dus zoals het voorstel
aangeeft, de werkgevers het recht krijgen
deze voortaan vast te stellen, zou dat
niet alleen een openbreking van het CAO
in slechte zin betekenen, maar bovendien
het "overkompleet" nog eens met honderden
doen stijgen.
3. Weekend-werk dient voortaan voor alle
havenwerkers varplicht te worden gesteld.
Ook moeten de verschilLen tussen het
stukgoed-CAO en die voor de "multi- pur-
pose"-sekwr verdwijnen waardoor iedere
havenwerker in de avond en/of nachtdienst
inzetbaar is. Om de overwerkkorrten hier
van 20 laag mogelij!; te houden stolt
De Boer vWr, deze uren NIET uit te
betalen do)ph in vrije tijd (stille peri-
ode ) op té i ! la te n n omen.
4. Het dan j nog overtollig personeel wil
de voorsteller wegwerken via verplichte
tewerkstelling in andere havens en de
SHB (Samenwerkende Haven Bedrijven) als
uitzendingburcau te gebruiken, zodat
h&venwerkers ook bii bedrjjven button de



haven, i ugo zo t kun-- :n worden,
Wa tr^rh.i jnl i.j k i;-.; i>.'-i. !u..' eer r even ont~
ij a..in dat or !:-.nt--r. (̂  • hav-n no<; 700.000
WC'::k zookonden r,t..-:-:.;n -.iVjC-^cn reeen b i. j ch •
arbe.lcl..ïburc..iu ' ;;, die ci..> ;•;- 'e-n >•!•:• ̂ e-.iidc
baan K taan t o w;.ïeh' - i -r1..
'"j. 7\ls laatste et - l i., h.i.j voor CM.-U nic.---.iwo
VHRPTjIC:ITE rt.-i'si.-!] i i;q voor f > ' / } . - j aricjen, op
basi'; va 30', Y . - . I - ;. ;.in I t x - n . Vf ' rd ' :v v/i]
h i j via Iffcn pa;3 j ee - / ^ t . e ' - n i /.v.'art- er;
qr.i - j :.>-,vrHën {dor,!.- - i. v i r - r d f - t , - ikr -^n)

N i u t vorv/ondorl i j k j:.;, t i < U . do v/<:'rkgevcrs
in hun riopict; z i j n r.v./t di"; voorstellen zo
als d o;; o nu on pc; p lor ü L a ; s n ,
Zoki>r fiO'i hiervan k om L immers uit hun
eigen koker.
Do eerste; geluiden van workneroerszijde
zijn echter van geheel andere aard.
Verbijstering en woede bij hen alom. <
Geen wonder ook want als het. nu voorge-
stelde werkelijkheid zou worden, zijn zij
het die opnieuw voor het overqrote deel
het gelag moeten betalen.
Niet alleen doen de voorstellen opnieuw
een beroep op het loonzakje van de werk-

nemers, ook hun bevochten rechten worden
op vele punten beknot.
Wat te denken van het uit handen geven
van de vaststelling 'roostervrije dagen'
het verplichte weekendwerk en de gelijk-
schakeling van stukgoed en "multi-pur-
pose"-sektor?
Is het hu al niet zo dat veel gezinnen
van havenarbeiders de naweeën ondervin-
den van de flexibiliteit die de werkgevers
schijnbaar zo na aan het hart ligt?
Daarbij doen de heren dan ook nog of zij
van het bestaan van een CAO niet afweten.
VJat zij nu voorstellen is dan ook niet
meer of minder de rekening van hun beleid
neer te leggen op het bord van de werk-
nemers. Wij twijfelen er geen moment aan
dat het antwoord van de havenwerkers even
klaar en duidelijk zal zijn, mochten deze
voorstellen meer inhouden dan een ballon
die wordt opgelaten om de windsterkte-, te
tosten.
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DE OORLOG IS UITGEROEPEN
TEGEN ALLE AFSPRAKEN, GEMAAKT IN HET VAN DE LOUW-AKKOORD IN,
HEBBEN WERKGEVERS DE AANVAL OP ONS "WERKNEMERS" GEOPEND.

350 MENSEN DUMPEN ALS VUIL, FLEXIBELER INZETTEN VAN DIE GENEN DIE
NOG OVERBLIJVEN, DE KLOSZATERDAG UITBREIDEN NAAR KLOSWEEKEND MET
DIE VERSTANDE, ALS JE WERKT TOESLAG BETALEN EN DE DAG UITKEREN IN
TIJO.VÖOR TIJD, TE BEPALEN DOOR DE WERKGEVER.

ROQSTERDA-GEN AANWItlZEN DOOR DE WERKGEVER, DIT TERWIJL DEZE IN HET
LEVEN -Z/rjN -GEROEPEN OM DE LEEGLOOP TE BEPERKEN.
kORREKTE ^REKENINGEN HEBBEN UITGEWEZEN DAT WANNEER DIT GEBEURT, DE
LEEGLOOP ,ZAL TOENEMEN MET ± 25ÖJ.TOT 300 MAN. *

BE 'WERKGEVERS WILLEN VERDER EEN CAO MET EEN LOOPTIJD VAN ^ JAAR,
MET 'DAARIN ̂ OPGENOMEN HET BEVRIEZEN VAN DE LONEN EN HET INPIKKEN VAN
•Ijlfel'FRÏdSCpMPENSAT I E .
VëRbÉR:<EÉN GROTERE BIJDRAGE VAN WERKNEMERS IN DE PENSIOËNKOSTEN.

VJ&RVQLGÈNS HEBBEN ZIJ NOG VÉÉL MEER VAN DEZE A-SOCIALE-VOORSTELLEN
VOOR. ONS J N PETTO.

AL' DEZE VERSLECHTERINGEN HEBBED DE BEDOELING OM VAN. DE WERKNEMERS IN
DE HAVEN, DUS NIET ALLEEN IN DE STUKGOEDSECTOR MAAR OOK BIJ DE E. C. T.
DE GEM EN FRANS SWARTOUW WERKWILLIG "SLACHTVEE" TE MAKEN, OOK BIJ
HEN STAAN REORGANISATIES VOOR DE DEUR.
MENSEN; m HET VAN-DE- LOUW-AKKORD STAAT DAT ER GEEN GEDWONGEN ONT-
SLAGEN .ZULLEN VALLEN TOT 1991.
D'Ê TWEE RESTRIKTIES DIE ER IN STAAN ZIJN NU NIET VAN TOEPASSING:
TE WETEN, EN LET WEL; i
'1. DE' GOEDERENSTROOM NEEMT TOE IN PLAATS VAN AF!
2. ER ZIJN GEEN FAISEMENTEN IN HET GEDING.
DU$ GEEN ENKELE REDEN OM DIT AKKOORO OPEN TE BREKEN ZOU JE DENKEN,
MAAR NIETS IS MINDER WAAR VOLGENS DE WERKGEVERS.

MENSEN DIT KUNNEN EN ZULLEN WIJ NIET PIKKEN.

OP.T2 JANUARI 1987 HEEFT ER EEN KAMERVERGADERING PLAATS GEVONDEN,
UITGEROEPEN DOOR HET FNV WAAR OOK WIJ, HET OVB VOOR WAREN UITGENO-
DIGD. TIJDENS DEZE VERGADERING IS ER EEN SAMENWERKINGSVERBAND VOOR
DE KOMENDE AKTIES AFGESPROKEN. DIT HOUD IN DAT ER GECOÖRDINEERDE
AJCTIBS ZULLEN KOMEN IN DE VORM VAN -1984-, WAAR HET DRUK IS PLAT,
WAAR GEEN WERK IS GEWOON OP JE, BEDRI JF BLIJVEN. VERÖERE INFORMATIE
KUNNEN WIJ OP DIT MOMENT NOG NIET GEVEN, MAAR DIE KOMT ZO SNEL
MOGELIJK NAAR JULLIE TOE.
SCftRljF IN BIJ ONZE KADERLEDEN, DIT VOORKOMT ONNODIG WACHTEN OP JE
UITKERING. VOOR JULLIE DE BESTE OPLOSSING GEZIEN DE PROBLEMEN IN HET
VERLEDEN, VERDER NOG EVEN DIT, A. S. ZATERDAG 17 JANUARI 1987 HEBBEN-
TrfJJ EEN LEDENVERGADERING GEPLAND AAN DE MATHENESSERLAAN 385 OM
10,30 .UUR. HIER KOMEN DE BOVENGENOEMDE PROBLEMEN AAN DE ORDE, PLUS
ONZE CAO-EISEN. KOM ALLEN, IN HÉT BELANG VAN JE EIGEN WERKGELEGEN-

HEID. 8LIUF WAAKZAAM EN STRIJD MET ONS VOOR ONZE /JULLIE EISEN. WIJ
WILLEN 8EST PRATEN, MAAR DAT GAAT ZO MOEILIJK MET EEN MES OP JE
STROT. DEZE STRIJD ZULLEN WE MOETEN WINNEN DOOR DE EENHEID VAN
WERKNEMERS TE BEWAREN.,

Rotterdam ;1 4 januari 1-98? OVB-VERKEER
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AKTHE TEGEN -WERKNEMERS-
WEER Is GEBLEKEN DAT DE AKTIE'S GAAN OM HET DOORDRUKKEN VAN DE DOOR
'HET FNV-BESTUUR, VOORGESTELDE LANDELIJKE SHB.
AFGÊLOiPEN VRIJDAG WERD DOOR ROSENMÖLLER ALLEEN MAAR HIEROVER GESPROKEN
EN VERDER NIETS. NIETS OVER PRAKTIJKEN VAN DE DIREKTIE SHB, DIE MENSEN
BESTELD BIJ BEÖRIJVEN WAAR OPDAT MOMENT AKTIE'S GAANDE ZIJN.
MIETS OVER DE MOGELIJKHEID OM OP GROND VAN JURIDISCHE STAPPEN HET
GEHELE VAN-ÜE-LOUW-AKKQORD OVEREIND TE HOUDEN. WANT DAT IS ZEKER, HET
STAAT ALS EEN PAAL BOVEN WATER DAT DF; WERKGEVERS DIT NIET AANDURVEN,
OMDAT ZE ANDERS ALLANG BIJ EEN RECHTER HADDF.N AANGEKLOPT.
NEE, HET WAS EEN DAG VAN DE GEMISTE KANSEN. ALLE SHB-ERS VOOR DE DEUR
EN DAN NIET ZORGEN DAT DE PRAKTIJDEN VAN DE DIREKTIE AAN DE ORDE WORDEN
GESTELD, DÏT TERWIJL DAT DOOR HET*-BFDRIJFSCOMMITEE- WAS VOORGESTELD.
MAAR DIT XORDT NIET DOOR DE -FNV- GEACCEPTEERD, OMDAT ZÉ ER NIET
GENOEG "JO JO'S" IN HEBBEN ZITTEN. IN DIT COMMITEE ZITTEN MENSEN VAN DE
-WERKVLOER-, f N DIE DRUISEN IN TEGEN HET BELEID VAN DE |-FNV-BESTUURSLÏ JN-
DfZF, LIJN STAAT DWARS OP DE LIJN VAN DE WERKVLOER. WAAROM HEBBEN WIJ ONS
SOLIDAIR VERKLAARD MET DE AKTIE'S, OMDAT WE UITERAARD NIET KUNNEN TOLE-
REREM DAT ER 350 MAN WORDEN ONTSLAGEN. MAAR, WIJ GAAN NIET MEE IN DE
PLANNEN VAN DE FNV DIE NIET VERWOORDEN WAT HUN EN ONZE .MENSEN WILLEN.

5 DE AFGELOPEN WEEK HEBBEN WIJ ALS OVB GESPREKKEN GEVOERD/ MET DE DI REKT I ES
VAN DE SHB, MTR EN HET GEWESTELIJK ARBEIDS BUREAU, EN DEZE WEEK IN IEDER
GEVAL MET DIE VAN QD. WIJ HEBBEN ONZE VOORSTELLEN AAN HEN VOORGELEGD EN
ZIJN BERCID HIEROVER TE ONDERHANDELEN, OOK MET DE -SVZ-. WIJ ZULLEN -DAN
OOK IN DIE RICHTING STAPPEN ONDERNEMEN, OM OOK DAAR ONZE WENSEN/EISEN
OP TAFEL TE LEGGEN EN TE BESPREKEN. WANT, WIJ WILLEN NOG STEEDS MET
IEDEREEN PRATEN, EN WIJ KRIJGEN DE INDRUK DAT OOK DE WERKGEVERS DIT WEL
WILLEN.
ALLEEN OE FNV HEEFT HIER NOG STEEDS BEZWAAR TEGEN EN DIT WERD NOG EENS
8EVESTÏGD OP EEN BIJEENKOMST TUSSEN F.EN DELEGATIE VAN ONS EN HET FNV OP
D(NSPAG 20 JANUARI 1987, WAAR ROSENMÖLLER NOG MAAR EENS BEVESTIGDE DAT,
WIJ GOED ZIJN OM-AKTIE'S TE VOEREN, MAAR HET ONDERHANDELEN DOEN WIJ WEL
VOOR JULLJE,
DËMOKRAT.M 1987111

WIJ STELLEN DAN OOK DAT AKTIE'S IN DE HAVEN MOETEN GERICHT ZIJN OP HET
BEHOUD VAM ARBEIDSPLAATSEN. WIJ ZIJN ER VAN OVERTUIGD DAT ER GEEN 350
MAN HOEVEN TE VERDWIJNEN GEZIEN HET DAGELIJKS UITVERKOCHT ZIJN VAN'DE •
SHB. WJJ DENKEN DAT, ALS ER WERKELIJK OVERCOMPLEET IS, ER OPLOSSINGEN
l fC.GEN IN EEN GESLOTEN LOODSEN SYSTEEM. WAT WERKELIJK ARBEIDSPLAATSEN'
OPLËVEftDMü ., AAN EEN GROOT GOEDEREN DISTRIBUTIE-CENTRUM. AAN EEN
VERVROEGDE UITTREDING OP 56 JARIGE LEEFTIJD GEKOPPELD AAN 25 PENSIOEN
JAREN. MAAR IS ER OVERCOMPLEET, UIT NIET ÉÉN CIJFERREEKS VERSTREKT DOOR
WELKE WERKGEVER DAM OOK IS ONS GEBLEKEN DAT DIT INDERDAAD 20 IS.

7..0.Z.
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H E T O V B E N D E C A O

'Nft .JARENLANG; STRIJD OM VOOR ONZE LEDEN DE BESTE ARBEIDSVOORWAARDEN
TE BÊWErëfciSTELLIGEN, IS ER - ONDANKS HET FEIT DAT WIJ ï'NJWE TIJD ,
•'OPBOTSTEN11 .TÉGEN EEN MUUR VAN WERKGEVERS EN Z.G. WERKNEMERS-"VER-
TEGENWOOROiGER'S" - NU EINDELIJK EEN OPENING!

£EN- S'TiJKdE..ReĈ NT£ GESCHIEDENIS:

WIJ HEBEEN "KORTGELEDEN ONZE ADVÖKAAT VERZOCHT TE WILLEN ONDERZOEKEN
WAT ONZE -MOGELIJKHEDEN, OM MEDE-INVLOED IN DE CAO-ONDERHANDELINGEN
TE VERKRIJGEN, WAREN EN DAT BLIJKT NU, ACHTERAF GEZIEN, GROOT TE ZIJN.
HU ADVISEERDE ONS, IN HET GEVAL DE WERKGEVERS ONS NIET AAN DE TAFEL
WILDEN «EBBEN, DAT WIJ EEN ULTIMATUM CMET EEN LOOPTIJD VAN 7 DAGEN!)
MOESTEN STELLEN OM DAARNA - BIJ EEN EVENTUELE VERWERPING VAN DAT
ULTIMATUM..- TEGEN HEN EEN KORT GEDING AAN TE SPANNEN. DIT MEDE GEZIEN
ONS LEDENTAL DAT DUSDANIG GROOT IS, DAT DIT ALS REPRESENTATIEF VOOR
HET TOTAAL AANTAL WERKNEMERS IN DE HAVEN KAN WORDEN BESCHOUWD.
OVEREENKOMSTIG HET BOVENGENOEMDE ADVIES HEBBEN WIJ GEHANDELD EN MET
SUKSESr IMMERS, VRIJDAG 6 FEBRUARI J. L. BELDE ZEEBREGTS ONZE ADVOKAAT
MET DE MEDEDELING DAT HET OVB -OP ZEER KORTE TERMIJN- ZAL WORDEN
UITGENODIGD VOOR EEN ORIËNTEREND GESPREK AANGAANDE DE CAO-ONDERHANDE-
LINGEN.

-HET KOMT EP NU OP AAN ! :

EINDELIJK I'S ER DAN EEN OPENING, DIE KAN LEIDEN TOT HET DAADWERKELIJK
STEUNEN EN HET OPTIMAAL BEHARTIGEN VAN DE BELANGEN VAN ONZE LEDEN!
IN HETC VERLEDEN WAS HET STEEDS ZO, DAT ALLES BUITEN ONS OMGING EN-DAT
DE CAO -WERD AFGESLOTEN ZONDER DAT WIJ DAAR OOK MAAR ÉÉN WOORD OVER
KONDEN, ZEGGEN. IN PRINCIPE MOESTEN WIJ AFWACHTEN WAT DE Z.G. WERKNE-
MERSPARTIJ, I.C. DE "ERKENDE" BONDEN, HAD(DEN) MOETEN INLEVEREN IN HET
NADEEL XV3TERAAROI O VAN DE MAN OP DE WERKVLOER! DAT ZAL NU. TOT HET
VERLEDEN GAAN BEHOREN! WIJ ZULLEN DE EISEN, ZOALS GEFORMULEERD OP
ONZE LEDENVERGADERING VAN ZATERDAG 17 JANUARI J. L., IN DE KOMENDE
GESPREKKEN AAN DE ORDE STELLEN EN VERDEDIGEN! DEZE EISEN ZIJN, 2OALS
U WEET, DE. VOLGENDE:

1, DUUR VAN DE OVEREENKOMST J JAAR;
2, HANDHAVING VAN D£ PRI JSKOMPENSATIE;
3, VERHOGING 'VAN HET BASIS-MAANDSALARIS MET 2%, INGAANDE l APRIL A. S.;
U. VAN DE A. T, V. 9 DAGEN OMZETTEN IN VAKANTIEDAGEN;
5.. DE 55+-REGELING OP VRIJWILLIGE BASIS HOUDEN;

- ' - = - - Z.O.Z.



&. VERLAGING VAN DE 57^-dARIGEN REGELING NAAR 56 JAAR;
7 r INVOERING VAN EEN "GESLOTEN LOODSENSYSTEEM";
H. HET MOGELIJK MAKEN VAN M.T.A. OP TE NEMEN;
<3. VOLWASSEN-LOON VANAF 18-JARIGE LEEFTIJD;
10. VASTLEGGEN IN DE CAO DAT INDIVIDUELE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN NIET

IN STRIJD (MOGEN) ZIJN MET DE AFGESLOTEN CAO;
11. HET WEER OPNEMEN IN DE CAO VAN KORT VERZUIM, BIJVOORBEELD ) DAG

VOOR VERHUIZING; EN BIJ 'ZIEKTE VAN PARTNER: VRIJAF VOOR.EERSTE
OPVANG;

12. AFSPRAKEN MET DE AANGESLOTEN BEDRIJVEN MAKEN OM HET WETTELIJK
VOORGESCHREVEN PERCENTAGE WAQ-GERECHTIGDEN IN DIENST TE;HOUDEN
C.Q. TE NEMEN;

13. WAO VOORTVLOEIEND UIT BEROEPSRISICO, AANVULLEN TOT 100^ EN
11. OVERWERK BEPERKEN TOT HET "AFWERKEN". VOORTS VERGUNNINGEN SYSTEEM

BIJ DE ARBEIDSINSPECTIE WAAR HET THUISHOORT.

VERDER DE VOLGENDE B-ARTIKELEN:

1. .VOOR DE S.H.B. ÉÉN CAO, TE WETEN HET STUKGOED-CAO ("BRUINE BOEKJE":
2. TWEEDE MELDING VOOR MIDDAG EN NACHT BEPERKEN TOT EÉN MINIMUM; -
3. BINDEND MAKEN VAN PLOEGEN5TERKTE EN A
<». HET BECÖRDEREN VAN OPLEIDINGEN MAAR BEHOEFTE.

r * '

DïT ZIJN DE EISEN ZOALS 2E DOOR DE HjEN&EN VAN DE WERKVLOER NAAR VOREN
ZIJN GEBRACHT EN DIE ZULLEN WIJ VERDEDIGEN EN'GEEN ANDERE!!

HEB VERTROUWEN IN ONS BELEID, STEUN ONS EN WIJ ZULLEN OVERWINNEN H!

WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE OVER HET GESPREK/DE GESPREKKEN BIJ DE S.V.Z.

HET BESTUUR VAN DE BEDRIJFSORGANISATIE
VERKEER, AANGESLOTEN BIJ HET OVB.

ROTTERDAM 10 FEBRUARI 1987 ,

: K\' "'.-
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(AFOELJNGEN DOOR HECL NEDERLAND)

AAN DE LEDEW VAN HET ÖVB

GEaïM DE ONTWIKKELINGEN AAN HST ONDERHANDELINGSFRONT HEBBEN
WIJ BESLOTEN DE 3 PARTIJEN (SV3, FNV EN CNV) MET EEN KORT
GEDING; TE DAGVAARDEN.

W A A R O M ? ?

- OMDAT WIJ NIET GEBRUIKT VflCliSEN TE KORDEN ALS AKTIETREKKERS .

U
ui
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s
l •

Ju
M

'l - WIJ HET ONS NIET KUNNEN VEROÜKLOVEN OM ONZE MENSEN TE

LATEN VERKOPEN DOOR DE VERVOKRSBONDEN.

ï - WIJ ZELF MANS GENOEG 2IJK OM ONZE LEDEN TE VERTEGEN-

WOORDIGEN. l

i,'. 'T KOfcT GEDING VINDT A. S. MAAHDftG 2 MAART PLAATS OM 10.30

UUR. i
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•TÏJQBNS DE ALGEHELE 24 UURSAKïfE VAN A» S, VRIJDAG 27 'FEBRU-

ARI KBÏifNEN ONZE LEDEN ZICH LA-TEN REGISTREREN IN DE PAULüS-

, MAURITSWEG 20, ROTTEKDftl. DIT IS NAAST HET RIJNHOTEL.

W i" J «OUDER JULLIE VERDER OP DU HOOGTE,

O, V. B.. - VERKEER ,

, 26-02-1987
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,H';E T QV-B^E/N D.yE,. C„'AVO. \ NA JARENLAN6 .STRI'JD OM VOOR ONZE LEDEN DE B̂ESTE- ARBEIDSVOORWAARDEN

« ~E BEWERKSTELLIGEND IS ER - ONDANKS HET FEIT DA'T WI'J IN DIE tl J D
l "OPBOTSTEN" TEGEN" EEN MUUR VAN WERKGEVERS EN Z.G. WERKNEMERS-"VER-
| "n.SNWOORDIGERS" - NU EINQËLUK EEN OPENING!

' '£̂ ' VTUKjg RE.CENTE GESCHIEDENIS': , '

' II-.'. H4&BEN KORTGELEDEN ONZE AOVO*AAT VERZOCHT TE^TLLEN ONDERZOEKEN
•'T ONZE MOGELIJKHEDEN, OM' ME DE -INVLOED 'l/N DE CAO-ÓNbERHANDELÏNG"EN

' - - WAR.EN E N D A T BLIJKT NL), AÉHTERAF GEZIEN, GRÓÖT'-'TÉ'i I JM ." '

j
-j>

\DVISE-ERDE ,ONS, IN HET GEVAL 0E WERKGEVERS • ONS NI ET AAN'-DE TAFEL
i "N HEBBEN, DAT WIJ EEN ULTIMATUM "CMÊT EEN ' LOOP'TKJD VAN'-7 ;DAGEN! )
; VEN STELLEN OM DAARNA - Bi J EEN EVENTUELE VERWERPING VAN:; D AT, _•
4ATUM - TEGEN KEN EEN KORT GEDIN6 AAN TE SPANNEN. DIT'MEDE GEZIEN
LEDENTAL DAT DUSDANIG GROOT IS, DAT DIT ALS REPRESENT.ATTEF VOOR
TOTAAL AANTAL WERKNEMERS IN DE HAVEN KAN WDRDEN BESCHOUWD.

OVEREENKOMSTIG HET BOVENGENOEMDE ADVIES HEBBEN WIJ GEHANDELD EN MET
r-i,K;.E$! IMMERS, VRIJDAG 6 FEBRUARI J. L. BELDE ZEEBREGTS- ONZE ADVOKAAT
-;>. F DE MEDEDELING DAT HET OVB -OP ZEER KORTE TERMIJN- ZAL ,WORDEN
'illGCNODIGD VOOR EEN ORI ENTEREND - GESPREK AANGAANDE DE CAO-ÖNDERHANDE-
! IKSEN. .

HET .KOMT ER NU OP AAN J:

EINDELIJK IS ER DAN EEN OPENING, DIE KAN LEIDEN TOT'HET DAADWERKELIJK
STEUNEN EN HET OPTIMAAL BEHARTIGEN VAN DE BELANGEN VAN ONZE LEDENl
!N HET VERLEDEN WAS HET STEEDS ZO, DAT ALLES BUITEN ONS OME ING EN DAT
DE CAO WERD AFGESLOTEN ZJHDER DAT WIJ DAAR OOK MAAR 'ÉÉN WOORD OVER -
KONDEN -ZEfiGEN'. IN PRINCIPE MOESfEN WIJ AFWACHTEN WAT DE Z.G; WERKNE-
MËRSPARTIJ, liC. DE "ERKENDE" BONDEN, HADCDEN) MOETEN .INLEVEREN IN HET
NADEEL (UITERAARD-!!) VAN,' DE MAN OP DE WERKVLOER! DAT 7 AL'NU TOT HET
V£ 17LEffËN GAAN 6EHOREN! WIJ ZULLEN DE EISEN, ZOALS' GEFORMULEERD OP
ONZE LEDENVERGADERING VAN -ZATERDAG 17 JANUARI J.L., IN DE KOMENDE
GESPREKKEN AAN DE ORDE STELLEN gN VERDEDIGEN! DE2E EISEN ZIJN,, ZOALS
U WEET, DE VOLGENDE: " - .

C>VUR VAN DE OVEREENKOMST l JAAR-;
HA"NJ>HAVING VAN DE P-RIJSKOMPENSA
VERHbGTNG'-VAN HET BA'SlS-MAANDSAlAR^S MET 2t,- INGAANDE
EEN
VÊR4ÊMGING VAN DE 5 ~ f R Ê t : I N G - OF'e-ÜAAR REGELING;,

APRIL A. S.



6. -"VOLWASSEN-LOON VANAI I°.-.IAPKI. LEEFTIJD;
7. VASTLEGGEN IN DE CAO l^f l i i f ' ï

Ki STRIJD CMOGEfO i'!.II.' r.M , i f
'l . S: r VÊRLFIJGEN VAI1 l " ' . P i v > f ; " . f

P. IJ Z IEKTE VAN i J AkT |H ' ' > ''
1.0.. AFSPRAKEN M E T D E A A f ' . , .t ' f

VOORGESCHREVEN P E R f i
< .Q, TE NEMEN;

U. rt'AU VOORTVLOEIEND U!
:?. OVERWERK BEPERKEN 101 MÜ-.Ï "A;

'i)J DE ARBtlDSINSPEr ! i'i: v;AAk

" f
•! i' j'B L i-; f j L'f'!.,

•HJELE AKBEJDSOVJEREENKOMSTCN N U" i
• ..FSLOTLN CAO j ':'
' I J VLRIUH/IM NAAR '.; DA^.l'N;
.Ok r LP L»! C OPVANG 2 DAGEti;
"iU.'VLN MAK TM OM HET WLTfLLJJK
i RE'. UTIGrUT! IN DIENST TC HOUDEN

, ICO, AANVULLC.fi TOT ICOï CH
'M,Lu". VO->iTS VtRGUNNIHGLN SYSTEE'1
r THUISHOORT.

UIT DE EISEN ZOALS /! MOOR IA MENSEN VAN O E WERKVLOER NAAR VOREN
IJN GEBRACHT EN DIE 7. U L LI' N W K.i vTkOËDIGFN EN GEEN ANDERE!!

. FEIT DAT DE VERVOERSBOND -FNV- UW BELANGEN , HEEFT GESCHAAD
DOOR DE /ONDERHANDEL I NGEM AF TE BREKEN, LIJKT HET ONS. GOED OM
ZATERDA& ï\I A. S. EEN LEDENVERGADERING TE HOUÜÉN EN ONS TE
BERADEN -OVER DE ONTSTANE SITUATIE IN DE MACHINALE S EK-TOR.
AANVANG • .VËRgADERrNG 1 O . 3 O i UUR^ IN HET OVB -GEBOUW AAN DE MATHENESSER-

3.35 TE ROTTERDAM.
BeLANGST€LLENDEN VAN ANDERE VAKORGANISATIES KUNNEN DEZE VERGADERING

BIJWONEN. 'HET SPREEKT VANZELF, DAT ALS ER^-OVER ZAKEN AANGAANDE HET
OVB-EISÉN-I*AKKET BESLUITEN ZOUDEN WORDEN GENOMEN, DEZE -MENSEN GEEN
STEMRECHT HEBBEN.

HEB VERTROUWEN IN. -ONS BELEID, STEUN ONS EN WIJ ZULLEN OVERWINNEN! ! J

WIJ HOUDEN U OP DE HOOGTE OVER HET GESPREK/DE GESPREKKEN DIE WIJ MET
DE SVZ ZULLEN HEBBEN.

ROTTERDAM 18 FEBRUARI 1987

HET BESTUUR VAN DE BEDRIJFSORGANISATIE
-VERKEER-, AANGESLOTEN BIJ HET OVB.

i
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HIT MACHINAAL ALS nu
I?eer is gebleken dat de vervoersbond
oplossen van problemen.

FNV geen intresse heeft in het
u

Zeker in de machinale sektor, een van de sterkste in de haven, liggen^
K

n
»

de oplossingen voor het grijpen.
Hier hangt geen ZIJAA'RD VAN GEDWONGEN ONTSLAG boven het hoofd van de
werknemers.
Hi'eï zi.jti ̂ zelfs wat verbeteringen binnen te halen, zoals een BONUS
regeling-,.
Deze is nog wat hol» omdat er geen zekerheid is of er wel of niet
winst gemaakt wordt.
Eet één beetje rekenmeester kan je zo een paar posten opvoeren die dex
winst niveleren, en weg is de bonus regeling. £j
Vandaar dat wij zeggen een minimaal bruto bedrag als grond bedrag vasit
stellen, anders heeft het geen enkele zin zon regeling.
Een technologie overeenkomst afsluiten die geen gedwongen ontslagen
met zich mee brengt kan geen bezwaar opleveren.
Verhoging van het spilloon met 0,5% is wat mager, maar kan bespreek
ba'-ar worden gemaakt en niet zomaar zeggen afgewezen.
Handhavi-ng van de overwerk regeling, ook daar vinden wij dat het
truicturele karakter hiervan aan gepakt $noet worden door middel van
een gedeeltelijke tijd voor tijd regeling, maar dan welzelf bepalen
watnneer je deze tijd op wil nemen.
Ooit t.a..v> het vergunningen verlenen voor .vrijwillig weekend werk
viode wij dat dit thuishoort bij de arbeidsinspectie en niet bij de
kaderleden van d.e Vervoersbond FNV.
Gezien de problemen in de gehele haven denkenwij ook dat het zinvol
zou kunnen zijn dat ook de machinale sektor een verlaging van de 57;4 w
jarige regeling of zelfs een 56 jarige regeling zinvol zou- k-unnen n:
zijn, met dien verstande dat daaraan gekoppeld wordt dat opengevall-enbj
arbeids plaatsen opgevuld dienen te worden met jongeren cq stukgoed £j
weï-|oiÈ3r,wa-nt het aanbod van werkgevers zijde om dit jaar 5 jongeren <
in te laten stromen, is over de gehele sektor wat aan de magere kant u
Om maar niet te zeggen volstrekt onvoldoende. * ,
Dok kan b't in deze aanbevelingswaardig zijn om een 55+ regeling in te
voeren, zodat ook hierdoor een ruimte kan worden gekreeerd. j
Al deze en nog veel meer punten werden zonder noemenswaardige diskus £j
sie opgepakt en in vuilnisbak gedeponeerd door de vervoersbond FNV.
alleen om geen CAO af te sluiten voor dat er in de stukgoed sektor §
en bij de ECT oplossingen zijn gevonden om het gedwongen ontslag van ,
tafel te krijgen. w
Bus met andere woorden wat daar niet lukt, oplossen met stakingen in.j»
de machinale sektor,z.g. onder het mom van de werkgevers willen niet.gj

ï*M5_S2-ï§*SSl-Sï'?ïi
Er gaan in Je kantines b,v. bij Frans Swartouw al stemmen op in de K

trant van verleng de lopende CAO met een jaar en gebruik dat jaar om O
een aantal zaken uit te kris taleseren.

KEER - METAAL - FASR-T EK - BOND VAN ZEEVARENDEN {BVZj - COLLECTIEVE ÊEC-
Z.0,Z.



Zodat per , l *-4— 88- een góéde, voor iedere werknemer een aannemelijk
CAO af te sVui't-èn is.
A-l s dat -de'wens is van de werknemers in de bedrijven dan zou dat nog
maar weer eens aangeven hoe het i?NV werkt.
Niet vanuit de basis op de werkvloer maar vanaf de top van het bonds
bestuur wordt het beleid bepaald en opgelegc.
Bus niet in het belang van de leden, maar om stommiteiten in andere
sektoren door hun begaan, op te lossen.
Dat is een heel gevaarlijke strategie en onwenselijkten in strijd met
de belangen van de arbeiders. '
Zo werkt het zeker niet binnen het OVB, hier maken de leden uit wat
voor een beleid het bestuur moet en kan voeren.
Dat is ook de enige weg om de belangen van de leden optimaal te behar
tigèn.
We zullen dan ook de SVZ gaan benaderen om ook in de machinale sektor"
de belangen voor onze leden tijdens de CAO gesprekken te behartigen^.
Wij houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen aangaande
de ond-erhandelingen, maar staan niet toe dat werknerüèrs gebruikt worden
door J Verroen en zijn kornuiten als breekijzer voor he-t stukgoed.
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