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DE STAKING BIJ AVIAPARTER
de feiten op een rij

Afgelopen dinsdag hebben werknemers van Aviapartner Cargo op Schiphol het werk neerge-
legd. Ze willen hun atv-dagen terug, een loonsverhoging van 3% en een betere behandeling
van uitzendkrachten. 
Wat zijn de achtergronden van dit conflict? Jarenlang hebben de werkers van Aviapartner of-
fers gebracht omdat het toen slecht ging met de sector. Inmiddels zit de luchtvracht weer in
de lift en de vooruitzichten voor de komende jaren zijn positief. Tijd dus om weer een cao met
normale arbeidsvoorwaarden af te spreken.

De werkgever wil hier niets van weten en beroept zich op de bestaande cao. Ja, er is al een cao bij
Aviapartner Cargo, maar die is alleen door de Unie ondertekend. De Unie is inmiddels, net als de
FNV, met voorstellen gekomen voor een betere cao, maar realiseerde zich te laat dat ze verzuimd
had om de oude cao op te zeggen. 
Voor de FNV heeft dat geen betekenis verder. De FNV heeft haar handen vrij om een nieuwe cao
te sluiten en vanaf november 2013 hebben we dat ook aan iedereen duidelijk gemaakt. Waaronder
de directie, die toen aangaf graag met ons over een cao te willen onderhandelen.

Wat de werknemers willen
Voordat we dit deden hebben we met heel veel werknemers van Aviapartner Cargo gesproken. De
werknemers wilden een loonsverhoging, want ze staan al meerdere jaren op 0 en ze willen hun
adv-dagen terug, die ze tijdelijk inleverden om het bedrijf gezond te maken. Dat tijdelijke was voor
iedereen duidelijk. Directie en de Unie hebben dit tijdelijk karakter van de afspraak echter ge-
schrapt uit de cao, zonder medeweten van de FNV.
Daarnaast willen de werknemers dat de vaste uitzendkrachten dezelfde arbeidsvoorwaarden krij-
gen als zij en ook een vast contract. Ze zijn het steeds wisselen van werknemers meer dan zat, het
maakt het werk onveilig en het verhoogt de werkdruk.
Deze werknemers hebben geven dus vorm aan het beleid van de FNV: koopkracht en echte
banen. 

Het kan, want Schiphol groeit
Uit de cijfers van Schiphol blijkt dat het ook mogelijk is. De volumes nemen snel toe. Voor vracht
werd afgelopen maand een groei geboekt van 8,7% ten opzichte van het voorgaande jaarI en de
groei blijft.2 De afhandelingsbedrijven zelf rekenen al enige tijd op een groei van drie tot vijf pro-
cent per jaar.3 Er is alle ruimte om betere afspraken over arbeidsvoorwaarden te maken, de koop-
kracht te herstellen en de mogelijkheid om meer mensen een goede baan met een vast contract
en een goed salaris te geven. Dat heeft de Nederlandse economie nodig.

Waarom offers? Voor nog meer winst?
Aviapartner blijft aan de werkers vragen om offers te brengen. Maar voor wie? Het bedrijf is eigen-
dom van durfkapitalist 3i en CEO Laurent Levaux. Zij hebben een reputatie opgebouwd door be-
drijven ingrijpend te reorganiseren en vervolgens met forse winst te verkopen. 3i noteerde
onlangs nog een winst van 175 mln Britse pond over het laatste half jaar. Dus waarom worden er
offers van werknemers gevraagd? Om het bedrijf Aviapartner te redden? Of om de winsten van de
investeerders zeker te stellen?
'De concurrentie is moordend' wordt er dan gezegd en daardoor kan Aviapartner Cargo geen
winst maken. Ja, dat de concurrentie moordend is, weten we, maar dat doen de bedrijven zelf. De
prijs per ton daalt alleen maar in de honger om omzet binnen te krijgen. De FNV gaat deze concur-



rentie niet financieren door op arbeidsvoorwaarden in te binden. Daar hebben werknemers niets
aan. Bovendien leidt deze race to the bottom tot vernietiging van goede banen en goede bedrij-
ven en dat is niet het beleid van de FNV.

Koopkracht en echte banen voor alle Schipholwerkers
Aviapartner Cargo is de eerste op Schiphol waar we ons op richten, maar het zal niet de enige blij-
ven. Ook in de andere bedrijven hoort de FNV de wens van de werknemers voor meer koopkracht
en betere banen. We spreken met heel veel werknemers in de afhandeling van vracht en passa-
giers en in de beveiliging. Die willen allemaal hetzelfde: meer koopkracht en echte banen. Dat kan
betaald worden, omdat vliegen en vervoer door de lucht alleen maar goedkoper is geworden.

Sector-cao voor de afhandeling
De FNV wil een sector-cao in de afhandeling die uiteindelijk algemeen verbindend verklaard wordt
en dan stopt de concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Dan is het wel nodig dat voor de uitzend-
krachten dezelfde arbeidsvoorwaarden gaan gelden. Op de website mindyourjob.nu kan iedereen
volgen welke stappen de FNV gaat zetten. Alle bedrijven komen aan de beurt, omdat de werkne-
mers dat willen.

Actie voeren met de steun van leden
Bij Aviapartner Cargo hebben we nu meer dan 230 leden. Daar zaten ook uitzendkrachten bij,
maar die worden meteen ontslagen als blijkt dat ze lid zijn geworden van de FNV of actief aan het
werk van de FNV bijdragen.
De FNV wil graag onderhandelen met de directie van Aviapartner Cargo. Dat proberen we al sinds
december en elke keer weer verzint de directie iets om dat toch niet te doen. Het laatste wat ze
verzonnen was een kort geding en dat hebben ze op alle punten verloren. De FNV kan actie voe-
ren met de steun van haar leden en die stakende leden beslissen hoe het verder gaat en die heb-
ben een duidelijke boodschap: 3%, atv-dagen terug en de uitzendkrachten moeten dezelfde
arbeidsvoorwaarden krijgen. Als de directie van Aviapartner aangeeft bereid te zijn dit te doen
gaan we meteen aan tafel.

Onveilige situaties door onbevoegde werknemers
De gevolgen van de actie zijn fors. Op de eerste plaats is, doordat Aviapartner onervaren stakings-
brekers inzet, de veiligheid in het geding. Er lopen onbevoegde werknemers rond die werk doen
waarvoor ze niet opgeleid zijn. Ze hebben toegang tot luchtvracht en zijn niet gescreend, ze
komen op vertoon van een legitimatie binnen en krijgen ter plekke een Aviapartner-pas. De FNV
heeft Schiphol NV en de Marechaussee op deze risico's gewezen.

Stakingsbrekers
De wet wordt overtreden omdat uitzendbureau Werk en IK en Labourlink onderkruipers (stakings-
brekers) naar het bedrijf sturen en beide bedrijven zijn gesommeerd om dat niet meer te doen.
Overigens, die bedrijven vullen hun zakken met deze activiteit en de uitzendkrachten is 2400 euro
netto per maand beloofd.
De vliegtuigen komen en gaan, worden nog gelost zolang er plaats is in de loods en vaak gaan
vliegtuigen leeg weg of wijken uit naar een andere luchthaven. Dat is besmet werk en onze buiten-
landse collega's geven aan deze vliegtuigen niet af te handelen.
Op dit moment staan er nog geen andere acties op stapel op Schiphol anders dan die van de
schoonmakers, die ook terecht vechten voor echte banen en meer koopkracht.

1 Bron: Schiphol Group.

2 De IATA spreekt van een ‘groeimomentum’ voor de Europese luchtvracht en Boeing gaat in zijn meest recente lange termijnprognose voor Europa uit van een

groei van 3,8%.

3 Dat bleek al uit een onderzoek onder gebruikers van eerste en 1,5de linie faciliteiten op Schiphol. Sindsdien is de situatie op de luchtvrachtmarkt nog verbeterd.

Bron: Dennis Ramaaker (2012), 1e en 11⁄2e linie vastgoed op Schiphol: een flessenhals? Een onderzoek naar de toekomstige capaciteit van luchtvracht afhandelings-

gebouwen op Schiphol.


