
        
                                        
 
 

Geachte directie, 

 

Met dit schrijven willen wij u informeren over het volgende: 

FNV Havens heeft recht op 5 fte’s aan bestuurders. Dit aantal bestuurders is nodig om cao’s af te 

sluiten met bedrijven die actief zijn in de havensector. Daaronder vallen bijvoorbeeld bedrijven in 

de containersector, sjorsector, de droge en de natte bulk, roro, sleepdiensten, multi purpose en 

controlesector. Het gaat om ruim zestig cao’s.  

 

Afgelopen voorjaar is één van de bestuurders van het Haventeam met pensioen gegaan. Tot op 

heden is deze niet vervangen. Ondanks diversen verzoeken vanuit zowel de Sectorraad als van de 

overige vier bestuurders  is er tot nu geen bestuurder bijgekomen. Het enige antwoord van het 

FNV-hoofdbestuur luidt dat FNV Havens het maar met 4,5 bestuurders moet doen en dat het 

werk van de vijfde fulltime-bestuurder maar moet worden verdeeld. De vier bestuurders hebben 

aangegeven dat dit te veel werk met zich meebrengt en dat het onmogelijk is, naast de reguliere 

werkzaamheden, met nóg meer taken belast te worden.  

 

Alle bedrijven binnen de havensector, waarmee FNV Havens een cao afsluit, betalen 0,3 procent 

aan werkgeversbijdrage aan de FNV. In 2009 was dit nog bestemd voor 7,2 fte’s. Anno 2019 

komt nog steeds dezelfde werkgeversbijdrage binnen. Hieruit financiert de FNV echter nog maar 

4,5 fte’s.  

De Sectorraad FNV Havens laat hierbij nogmaals weten 5fte’s aan bestuurders noodzakelijk te 

achten om naast het afsluiten van cao’s ook goede dienstverlening aan de leden te garanderen.  

 

De VAB’s van EMO, EECV en IGMA hebben inmiddels besloten om in overleg met de 

werkgever te bepalen of de werkgeversbijdrage van 0,3 procent van de loonsom op de huidige 

wijze gehandhaafd moet blijven. EMO heeft op nadrukkelijk verzoek van de FNV-leden die daar 

werkzaam zijn de werkgeversbijdrage aangepast in het laatste cao-akkoord. EMO stort 0,1 

procent onvoorwaardelijk; de betaling van de overige 0,2 procent wordt tijdelijk opgeschort tot 

dat de formatie is uitgebreid naar 5 fte’s aan bestuurders. 

 

De kaderleden binnen de Sectorraad Havens roepen nu hun collega’s op dit voorbeeld te volgen 

en bij komende cao-onderhandelingen de werkgeversbijdrage in te zetten zoals in de EMO-cao is 

vastgelegd. Op het moment dat de formatie van het FNV Haventeam weer op sterkte is (namelijk 



5 fte’s) kan de oorspronkelijke wijze van het storten van de volledige werkgeversbijdrage, 

worden hervat. 

 

De tekst zoals deze aan het FNV-hoofdkantoor kan worden gestuurd luidt dan als volgt: 

Geachte heer Busker, 

Het Vakbondsafdelingsbestuur van FNV Havens op ons bedrijf heeft ons gevraagd of wij bereid 

zijn om bij een eerstvolgend cao-overleg de tekst van de huidige sectorale werkgeversbijdragen 

aan te passen waardoor er nog 1/3 deel van de 0.3 % onvoorwaardelijk aan de FNV wordt 

overgemaakt en dat 2/3 deel pas overgemaakt zal worden als de dienstverlening zoals wij deze 

van FNV Havens mogen verwachten ook weer gegarandeerd kan worden doordat het Haventeam 

weer op volle sterkte is van 5 full time onderhandelaars.  

Gezien de lang lopende discussie over het aantal onderhandelaars binnen de havensector voor de 

ruim 60 cao’s die in de havensector worden afgesloten zijn wij bereid aan dit verzoek van het 

Vakbondsafdelingsbestuur te voldoen. 

 

Hoogachtend, 

Directie 

 

Zoals gebruikelijk zal de Sectorraad Havens zijn leden  adviseren over het te volgen 

arbeidsvoorwaardenbeleid. De Sectorraad Havens heeft reeds het advies aan cao-delegaties 

gegeven om de bestaande afspraken over de werkgeversbijdrage bij het eerstvolgende cao-

overleg vanwege de formatiediscussie meer in lijn te brengen met de afspraak zoals deze nu bij 

de EMO-cao is gemaakt.  

De leden hebben het laatste woord over hun arbeidsvoorwaarden. De afspraken over de 

werkgeversbijdrage zijn daar een onlosmakelijk onderdeel van. De bestuurders denken hierin 

mee maar hebben niet het laatste woord. Over de inhoud en het beleid gaan de leden. 

Deze brief gaat ook naar de andere VAB’s van de bedrijven werkzaam in de havensector die een 

cao hebben afgesloten met FNV Havens. 

 

Wij zien uw reactie op deze brief graag spoedig tegemoet. 

 

Met vriendelijk groet, 

VAB ………. 

 

 

 

 


