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hoofdstuk 18

Finale

Parallel aan het beroep in de ontslagzaak startten de 26 meerdere juridische 
initiatieven. Deels om de verhouding tussen Span en Spano te bepalen, deels om de 
uitgestelde financiële afwikkeling van het ontslag te regelen. Een complicatie was dat 
Spano in 2003 failliet ging en de curator aan de 26 weinig prioriteit gaf. Pas in 2008 
hakte een nieuwe rechter de knoop door. Over deze lange duur besloten de 26 zich bij 
de Nederlandse staat te beklagen.
Afsluitend, met de finale in zicht, een afrondend commentaar en een terugblik door 
een paar direct betrokkenen.

Overgang onderneming
Na het afwijzende vonnis van mei 2001 besloten de 26 het gerecht twee nieuwe vragen 

voor te leggen: a) daartoe als het ware uitgenodigd door de rechter, was Spano een voort-
zetting van Span en b) was van Span vermogen afgesplitst en naar Spano overgegaan.1 In 
het Burgerlijk Wetboek heetten deze kwesties respectievelijk “overgang onderneming” en 
“afsplitsing vermogen”.2 Beide procedures dienden ter ondersteuning van de ontslagpro-
cedure om vast te stellen welk bestuur aangesproken kon worden ter vergoeding van de 
opgelopen schade.

Allereerst, de overgangskwestie.
Wanneer een onderneming – of een deel ervan – overgaat van de ene naar de andere 

eigenaar, gaan de rechten en plichten van de betrokken werknemers mee. Deze vloeien 
voort uit de arbeidsovereenkomst en gaan van de overdrager naar de overnemer. Van een 
‘overgang onderneming’ is sprake bij voortzetting van dezelfde of vergelijkbare activi-
teiten. Dat houdt in dat de identiteit van de onderneming bewaard blijft en bijvoorbeeld 
bezittingen, naam, klantenregister, administratie, enzovoort meegaan. De van toepas-
sing zijnde artikelen in het Burgerlijk Wetboek regelen voor de nationale wetgeving de 
Europese Richtlijn die de rechtspositie van werknemers beschermt bij verandering van 
ondernemer. Zo mag bijvoorbeeld als gevolg van de overgang geen ontslag plaatsvinden, 
ook niet van een deel van het personeel.3

1 Kantonrechter: “Een procedure gebaseerd op de overgang van onderneming had immers niet tegen Span maar 
tegen Spano gevoerd dienen te worden: een selectie als gewraakt is bij zo’n overgang niet toegestaan, maar moet 
in een procedure tegen Spano worden aangevochten” - Kantongerecht Amsterdam,Vonnis, 8 mei 2001, p. 7. Ook in 
dit hoofdstuk vermelden de noten de verwijzing “IISG-AHBd” niet.
2 Respectievelijk Burgerlijk Wetboek, artikel 2:334a/334u, Algemene Bepalingen omtrent splitsingen en artike-
len 7:662/666, Rechten van de werknemers bij overgang van onderneming.
3 Richtlijn 77/187/EEG, Richtlijn van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten 
betreffende het behoud van rechten van de werknemers bij overgang van onderneming, vestiging of onderdelen 
daarvan, 14 februari 1977.
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Het betoog van de 26 kwam erop neer dat deze wetgeving van toepassing was. Volgens de 
statuten van de twee stichtingen waren de doelstellingen en het vermogen identiek, terwijl 
Spano feitelijk alle activiteiten van Span voortzette en contracten, goodwill, kantooradres, 
inventaris en logo overnam. Ook de achtergestelde lening van de gemeente Amsterdam 
aan Span was overgegaan naar Spano. Zo had het ook moeten gaan met de arbeidsover-
eenkomsten van de 26. Het tegengestelde was gebeurd. Span ontsloeg een deel van het 
personeel en Spano ging met het andere deel verder.

De eis luidde: stel de 26 tewerk bij Spano en betaal het ingehouden loondeel. Zou de kan-
tonrechter menen dat er geen sprake was van overgang onderneming, dan diende Spano 
de 26 alsnog een arbeidsovereenkomst aan te bieden, plus een schadevergoeding. Volgens 
het hoofdlijnenakkoord had dat al met ingang van 17 juni 1998 moeten gebeuren. Spano 
faalde echter, omdat in strijd met het akkoord èn de Europese Richtlijn de arbeidsovereen-
komsten beëindigd waren.4

Van der Stege stelde dat Span bij haar start eind 1997 met elke werknemer van de 
Arbeidspool een dienstverband van zes maanden was aangegaan dat in juni 1998 “van 
rechtswege” afliep. Daarna was Spano volgens het hoofdlijnenakkoord geheel vrij om te 
besluiten met wie ze een dienstverband van onbepaalde duur afsloot. Bovendien zette 
Spano de activiteiten van Span slechts gedeeltelijk voort. Wel de uitleen van personeel, 
niet de opleiding en bemiddeling naar ander werk. Van der Stege verwierp dat de construc-
tie Span/Spano bedoeld was om van overtollig personeel af te komen. Het oogmerk van de 
ontwerpers van het akkoord, daarin gesteund door de leden van de vakbonden, was in een 
situatie van faillissement juist gericht op continuering van werkgelegenheid voor zoveel 
mogelijk personen. Zijn slotconclusie was: op Spano rustte niet de verplichting allen een 
arbeidscontract aan te bieden, los van het feit dat ze daar op bedrijfseconomische gronden 
niet toe in staat was.5

Na de uitwisseling van de stukken volgde, zonder zitting, het – voor de 26 negatieve – von-
nis van de kantonrechter dat een uitgesproken niet-juridische passage kende.6 Eerst de 
kern van zijn juridische overwegingen. Spano verschilde van Span door haar exclusieve 
uitleentaak, haar doeleinde van continuïteit en de noodzaak zichzelf te bedruipen. Van 
uitsluiting van personeel bij de wisseling van de ene naar de andere onderneming was 
geen sprake. De voormalige werknemers van de Arbeidspool sloten geheel vrijwillig een 
arbeidsovereenkomst met Span 1 en onderwierpen zich daarmee aan de taken van deze 
onderneming. Allen waren in de gelegenheid gesteld met het akkoord in te stemmen en de 
meerderheid deed dat.

 

4 W.G. Fischer, Dagvaarding 10 juli 2001. B.M. Voogt, Conclusie van repliek, 4 januari 2002. De tweede eis 
leidde tot discussie. Tegenover elkaar stonden twee argumenten. 1) Spano was nog als enig instrument over om het 
hoofdlijnenakkoord verder uit te voeren, dus moest rechtstreeks aangesproken worden, 2) het hoofdlijnenakkoord 
diende het doelwit te zijn, want dat sprak immers niet over ontslag. In het latere hoger beroep maakte het eerste 
argument plaats voor het tweede.
5 R. van der Stege, Conclusie van antwoord, 7 september 2001. Conclusie van dupliek, 1 februari 2002.
6 Rechtbank Amsterdam, sector kanton, vonnis, rolnummer CV-12297, 14 juni 2002.
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In deze beoordeling bleef nogal wat buiten beschouwing. De rechter ging uit van de papie-
ren tekst en niet van de praktische uitvoering van het akkoord. Allereerst waren de acti-
viteiten van Span en Spano in de praktijk aanzienlijk minder verschillend. Van de bijzon-
dere begeleidingstaak van Span was voor ruim negentig mensen niets terechtgekomen, 
de beoogde opleiding bleek voor velen een dode letter en de selectie was onzorgvuldig 
verlopen. Daarbij kwam dat in de periode van Span 2 twintig mensen werkzaamheden voor 
Spano verrichtten. Wat het hoofdlijnenakkoord betrof, negeerde de rechter het door de 
ondertekenaars gestelde doel, en de mislukking daarvan, namelijk dat iedereen aan werk 
geholpen zou worden.

De niet-juridische overweging, bijna aan het slot van het vonnis, sprong eruit door de vol-
gende politieke ontboezeming:

“Kenners van de sociale geschiedenis van de havens, en dat waren de meeste zo niet 
alle bij de oprichting van Span betrokken instanties en organisaties, wisten wat onrust in de 
havens voor de sociale verhoudingen en ontwikkelingen in Nederland kon betekenen. Zij 
onderkenden de situatie zoals die door het faillissement van AAN BV [=Arbeidspool] was 
ontstaan als bron van onrust en er moet hen vanuit die langjarige ervaring veel aan gele-
gen zijn geweest, zoals ook uit de vastgestelde feiten blijkt, die bron te stoppen. Hoezeer 
alle bij de havens, de Amsterdamse zowel als de Rotterdamse, betrokkenen erop gespitst 

Met een bekertje koffie in de hand Jan Bakker, links, in de hal van het Amsterdams gerechtsgebouw aan de Parnassusweg  

na kort geding, 6 november 2001
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zijn arbeidsonrust in de havens te voorkomen wordt wel bewezen door de artikelen 69-71 
(oud) van de Werkloosheidswet 1987; deze toch gaven een wettelijke basis aan de privaat-
rechtelijke maatregelen gericht op de geruisloze afbouw van het werknemersbestand in de 
havens, wettelijke maatregelen die in een andere bedrijfstak niet zo snel denkbaar zijn.”7

De rechter voegde eraan toe dat de geëiste erkenning van één onderneming “op onaan-
vaardbare wijze afbreuk” deed aan de bedoelingen van de oprichters om Span te belasten 
met taken als scholing en bemiddeling. Zij waren slechts bereid deze verantwoordelijkheid 
te nemen na de instemming van de meerderheid van de werknemers en hun bereidheid 
tot deelname.8

Hij kende dus het hoofdlijnenakkoord en de betrokken partijen een bijzondere maat-
schappelijke functie toe, namelijk preventief toezicht en pacificerende controle in situa-
ties van (potentiële) arbeidsonrust en sociale conflicten in de Amsterdamse haven. In de 
zaak zelf steunde hij Spano, mede omdat zij en haar voorganger Span erin geslaagd waren 
de bron van onrust te stoppen en de werknemers te bewegen daarmee in te stemmen. 
Gegeven de bijzondere positie van de vakbonden als ontwerper, uitvoerder en controleur 
van het akkoord en als vertegenwoordiger van de werknemers, mag aangenomen worden 
dat de kantonrechter zijn waarderend oog met name op de bonden liet vallen. Maar dan 
wel in de maatschappelijke rol van ordehandhavers die het met het democratisch karakter 
van de instemming door de leden niet zo nauw namen.

Op 21 juni 2002 kwamen de 26 bij elkaar om dit vonnis te bespreken. Het belang van het 
contact nam toe door de traagheid waarin procedures verliepen en de uitblijvende werk-
gelegenheid bij Ceres. Meer dan in voorgaande gevallen kwam het vonnis hard aan. Niet 
door de negatieve uitslag, maar door de onverbloemde steun aan de betwiste werkgever. 
Aan de ene kant zagen de 26 hun argwaan bevestigd in de tot het establishment gerekende 
rechters, aan de andere kant vloeide de hoop op een eerlijke rechtspraak weg. Eén van 
hen sprak van een “loflied op de arbeidsrust”. Ondanks dat ze opzagen tegen weer een 
langdurige procedure, besloten de 26 in beroep te gaan. Dat gebeurde uit gevoelens van 
onverzettelijkheid (“tot de streep”) en uit de behoefte de redenering van de kantonrechter 
niet onbesproken te laten (“dit kan toch niet in een rechtsstaat”).9

Dat beroep nam inderdaad veel tijd in beslag, nog voor de uitspraak was de kwestie van 
de splitsing al achter de rug. Hoe was die verlopen?

Zoals een onderneming met een andere kan fuseren, is ook een splitsing in twee of 
meer ondernemingen mogelijk. De laatste kent sinds 1 februari 1998 een nieuwe wette-
lijke regeling die ook van toepassing is op stichtingen. Het Burgerlijk Wetboek onder-
scheidt een zuivere splitsing, waarbij de splitsende onderneming ophoudt te bestaan, en 
de afsplitsing, waarbij een deel van het vermogen overgaat en de splitsende onderneming 
voortduurt.10 Alleen bestuurslid Elshoff bleek zich in de weken vooraf aan het hoofdlijnen-

7 De kantonrechter verwees hier naar de (vervallen) havenbijdrageregeling en de latere overheidssteun aan de 
herstructurering van de arbeidsvoorziening in de havens via de Melkert gelden.
8 Rechtbank Amsterdam, sector kanton, vonnis, rolnummer CV-12297, 14 juni 2002, pp. 10, 11.
9 H. Boot, Verslag bijeenkomst 21 juni 2002.
10 Burgerlijk Wetboek, artikel 2: 334a, Algemene Bepalingen omtrent splitsingen.
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akkoord om de nieuwe wetgeving bekommerd te hebben. Tot discussies in het bestuur 
leidde dit niet. Tenminste niet in de periode tot 17 juni 1998, zo vertelde Elshoff, daarna 
was hij door ziekte niet meer actief.11 Terwijl vervolgens Van der Stege stelde dat van 
afsplitsing van vermogen geen sprake was, rakelde de kantonrechter de kwestie weer op in 
het vonnis van 8 mei 2001. Kort daarna besloten de 26 tot een procedure.

De dagvaarding stelde dat er sprake was van een afsplitsing van vermogen van Span naar 
Spano. Daartoe behoorden de contracten met de havenbedrijven, de arbeidsovereenkom-
sten, de goodwill, de inventaris, de liquide middelen en vorderingen en de achtergestelde 
lening van de gemeente Amsterdam.12 Al deze vermogensbestanddelen waren feitelijk 
van Span naar Spano gegaan, zonder te voldoen aan de wettelijk bepalingen.13 Dit bracht 
Fischer en Voogt tot het verzoek aan de rechter te verklaren dat geen vermogen was afge-
splitst en dat de genoemde contracten, enzovoort tot het vermogen van Span behoorden. 
Mocht de rechtbank deze eisen niet toewijsbaar vinden, was het verzoek de afsplitsing 
van het vermogen en genoemde vermogensbestanddelen – van Span naar Spano – te ver-
nietigen.14 Deed de rechter dat, dan was in beide gevallen het bestuur van Span de aan te 
spreken werkgever.

Van der Stege ontkende het bestaan van contracten met de havenbedrijven, afge-
sproken was slechts de gegarandeerde afname van een aantal diensten tijdens Span 1. 
Arbeidsovereenkomsten waren niet overgedragen, een deel van het personeel kreeg een 
verlengd en tijdelijk dienstverband bij Span 2 aangeboden en het andere deel een dienst-
verband van onbepaalde duur bij Spano. Tegen de overdracht van de achtergestelde lening, 
waarmee de gemeente Amsterdam instemde, verzette zich geen rechtsregels.15

Opnieuw zonder zitting volgde het vonnis, negen maanden na Van der Steges laatste bij-
drage. De uitspraak van één pagina luidde: a) er was geen sprake van afsplitsing, b) de 
oprichting van Spano en het tijdelijk karakter van Span vloeiden voort uit het hoofdlij-
nenakkoord, evenals de overdracht van vermogensbestanddelen van Span naar Spano. De 
rechter achtte het onbewezen dat die overdracht “niet rechtsgeldig” was geschied en de 
betreffende bestanddelen, inclusief de achtergestelde lening, nog tot het vermogen van 
Span behoorden. Daar moesten de 26 het mee doen. Alleen bij de lening gaf de rechter een 
korte toelichting. Deze maakte bij de oprichting van Spano geen deel uit van het vermogen 
en was pas in juli 2000 van Span naar Spano gegaan.16 Een wat mysterieuze overdracht, 
omdat het bestaan van Span in juni 1999 eindigde.

 

11 Proces-verbaal Elshof, 4 november 1999, p. 2.
12 W.G. Fischer, Dagvaarding Span en Spano, Rechtbank Amsterdam, 2 juli 2001.
13 Zo dienen de betrokken partijen dezelfde rechtsvorm te hebben en hun besturen een voorstel tot splitsing op 
te stellen dat, voorzien van een schriftelijke toelichting, gedeponeerd wordt bij het handelsregister. Ook is voorge-
schreven dat een algemene vergadering of een bestuur het splitsingsbesluit neemt dat vervolgens de goedkeuring 
van de rechtbank vereist. Verder dient de splitsing bij notariële akte te geschieden  Burgerlijk Wetboek, artikel 
2:334, Algemene Bepalingen omtrent splitsingen.
14 W.G. Fischer, Conclusie van repliek, 6 maart 2002.
15 R.van der Stege, Conclusie van antwoord, 9 januari 2002.
16 Vonnis Rechtbank in het Arrondissement Amsterdam, rolnummer H 01.1854, 12 maart 2003, p. 6.
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De ontstane situatie kon toch al curieus genoemd worden. De drie partijen waren het er 
over eens dat geen vermogen van Span was afgesplitst, terwijl de 26 dat toeschreven aan 
de schending van de wettelijke bepalingen. Volgens hen was materieel (feitelijk) sprake 
van vermogensoverdracht, maar niet formeel. De kantonrechter en Van der Stege meenden 
dat materieel vermogen noch aan Span onttrokken was, noch bij Span achtergebleven. En 
daarmee bleef de vraag onbeantwoord bij wie de 26 moesten zijn om de schade te verha-
len, wanneer hun ontslag onterecht bleek te zijn.

Deze ontslagkwestie stond centraal in de lopende beroepsprocedure. Het faillissement van 
Span/Spano in augustus 2003 had daarop geen invloed. Maar eerst de afronding in hoger 
beroep van de vraag wel of geen ‘overgang onderneming’.

Hoger beroep
In een beroepsprocedure betwist de in het ongelijk gestelde partij de uitspraak van een 

rechter bij een hogere rechtsinstantie. Een hoger beroep is een zelfstandig en voor beide 
partijen nieuw proces, maar buiten nieuwe feiten en inzichten zal de inhoud van de uitge-
wisselde stukken een herhaling van zetten zijn.

Met Voogt als eindredacteur brachten de 26 hun bezwaren (‘grieven’) tegen het vonnis 
in en kwamen opnieuw uit op hun conclusie dat “feitelijk alle activiteiten van Span door 
Spano zijn voortgezet”.17 De kantonrechter had gesproken over de vrijwilligheid van de 
indiensttreding bij Span, hij zag dat als een bewijs dat de betrokken arbeiders niet gelokt 
waren in een constructie die hun ontslagbescherming ontdook. Bij die vrijwilligheid zetten 
de 26 grote vraagtekens. Een afwijzing van een arbeidsovereenkomst bij Span betekende 
immers blootstelling aan het risico van verwijtbare werkloosheid. Ze kozen voor werk en 
behoorden tot de grote minderheid die het akkoord verwierp.

Bij de formulering van de eisen kwam een eerder gevoerde discussie terug.18 In het 
geval de rechter de eenheid van Span en Spano verwierp, richtte de tweede eis zich bij de 
verkrijging van een arbeidsovereenkomst deze keer niet op Spano, maar op het hoofdlij-
nenakkoord.19 Deze wijziging sloot aan op de benadering die in de ontslagprocedure was 
gevolgd met de stelling dat het akkoord niet voorzag in een mogelijk ontslag.

Van der Stege sprak in zijn reactie, hoewel FNV Bondgenoten niet zijn opdrachtgever was, 
regelmatig over de positieve bijdrage van de bond. Na “indringende onderhandelingen” 
kon “werkloosheid zonder enige opvang van de gevolgen” voorkomen worden. Met de 
bond als reddende engel moesten de werkgevers Span en Spano wel gelijk hebben, was 
het beeld dat hij wilde oproepen. Wat de overgangskwestie zelf betrof, steunde Van der 
Stege de zienswijze van de kantonrechter of trachtte deze te versterken. Dat leidde soms 
tot moeilijk te volgen spitsvondigheden. Het kantooradres was niet overgenomen, “de 
kantooractiviteiten van Spano vonden echter wel plaats vanaf dezelfde locatie als die van 

17 B.M. Voogt, Memorie van Grieven, 7 november 2002, p. 7.
18 Zie noot 4.
19 B.M. Voogt, Memorie van Grieven, 7 november 2002, p. 11. In zijn afwijzende vonnis had de kantonrechter 
deze eis aan Spano geplaatst in het wettelijk kader van overgang onderneming en om die reden verworpen.
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Span”. En voor zover werknemers van Span werkzaamheden voor Spano verrichten, was 
dat “in geringe mate” en volgens het akkoord.20

Het Gerechtshof erkende in zijn vonnis de overeenkomsten tussen beide stichtingen, 
maar achtte die niet voldoende om van één onderneming te spreken. Bepalend was dat het 
niet de bedoeling was dat Spano bij haar oprichting Span zou overnemen”.21 Wel behoorde 
tot de bedoeling de vorming van een afgeslankte en levensvatbare havenpool, “welk doel 
niet verenigbaar” was met de overgang van alle arbeiders van Span naar Spano.22 Kortom, 
wat wel of niet de bedoeling was, bestond uit een interpretatie van de tekst van het 
akkoord. Zowel die bedoeling als de interpretatie kon anders luiden dan de letterlijke tekst 
die immers geen woord zei over een afslanking die gepaard ging met gedwongen ontslag. 
En daarmee was deze nevenprocedure op hetzelfde punt uitgekomen als de nog in hoger 
beroep verkerende ontslagzaak.

Dit vonnis van 4 september 2003 gaf dus geen uitsluitsel op de vraag bij welke onder-
neming de 26 de opgelopen schade konden verhalen. De werkelijkheid haalde deze vraag 
echter in. Na wekenlange geruchten verklaarde de rechtbank Spano begin augustus 2003 
failliet, kort daarna volgde Span.

Ook het beroep in de ontslagzaak was grotendeels een herhaling van zetten. Daarom 
slechts aandacht voor enkele nieuwe wendingen. Deze deden zich al direct voor, omdat 
de 26 tot een wijziging en uitbreiding van de eisen besloten.23 Van der Stege tekende daar-
tegen bezwaar aan24 dat de rechtbank verwierp.25 Aanleiding tot de verandering was het 
standpunt van de kantonrechter dat a) de splitsing in twee pools deel uitmaakte van de 
uitvoering van het hoofdlijnenakkoord en daarom niet teruggedraaid kon worden en b) 
Spano verantwoordelijk was voor de aanname van personeel, dus niet Span die de selectie 
verrichtte. Dat leidde tot twee koppels eisen, elk bestaande uit een eerste (primaire) eis en 
voor het geval de rechter daaraan niet tegemoetkwam een tweede (subsidiaire) eis.

Het eerste koppel richtte zich op de aanwijzing voor de scholingspool, dus niet op de 
splitsing. Het ging om het ongedaan maken van de selectie aan het begin van de tweede 
fase van Span. Als gevolg daarvan moesten de 26 behandeld worden alsof ze waren gese-
lecteerd voor de operationele pool. Dit hield een arbeidsovereenkomst in voor onbepaalde 
tijd en een garantie-inkomen ingaande 17 juni 1998, de dag van de splitsing. Mocht deze 
eis niet ingewilligd worden, dan zou de rechtbank de selectie in strijd met goed werkge-
verschap moeten verklaren en Span veroordelen tot vergoeding van de inkomensschade.

Het tweede koppel eisen betrof het einde van de tweede fase van Span: het ontslag. De 
rechtbank diende de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten als kennelijk onredelijk  
 

20 R. van der Stege, Memorie van Antwoord Gerechtshof Amsterdam, 13 maart 2003, pp. 3-8.
21 Arrest Gerechtshof te Amsterdam, rolnummer 1324/02, 4 september 2003, p. 9.
22 Idem, pp. 8, 9.
23 W.G. Fischer, Dagvaarding Span, 1 augustus 2001.
24 R. Van der Stege, Akte uitlating wijziging en vermeerdering eis in appèl, 9 januari 2002.
25 Rechtbank te Amsterdam, Rolbeschikking, H.01.2364, 23 januari 2002. Van der Stege vond de eisen te veel 
afwijken van die in eerste aanleg. De rechtbank stelde dat de eisende partij vrij is te wijzigen, tenzij dit leidt tot een 
onredelijke vertraging van het proces of bemoeilijking van de verdediging. Daarvan was geen sprake.
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te beoordelen en vervolgens Span veroordelen deze te herstellen of een afkoopsom te beta-
len.26 Werden herstel en betaling niet toegewezen, voorzag Span in een schadevergoeding.27

De eisen waren zo geformuleerd dat langs twee verschillende wegen, afgeleid van twee 
verschillende momenten, dezelfde terugkeer van de 26 naar de havenpool kon plaatsvin-
den. Aan die terugkeer waren financiële gevolgen verbonden. Mocht de rechter de pri-
maire eisen niet toewijsbaar achten, dan traden de subsidiaire in werking. Ook zij bevatten 
financiële voorwaarden. Het tweede koppel (ontslag) hield een laatste mogelijkheid open 
voor een beslissing ten gunste van de 26. Vond de rechter de terugkeer onmogelijk, maar 
het ontslag onredelijk, kon hij Span verplichten aan elk van de 26 een schadevergoeding 
te betalen.

In de bezwaren tegen het vonnis verweet Voogt die ook hier de eindredactie voerde, de 
rechter slechts in algemene zin te hebben gekeken of de selectiecriteria “niet ondoelmatig” 
waren. Maar criteria die in strijd zijn met goed werkgeverschap “kunnen voor de werkgever 
buitengewoon doelmatig zijn”.28 Aansluitend daarop was de kritiek dat het vonnis buiten 
de grenzen van het geding trad door een onterechte interpretatie van de rol van het crite-
rium “positieve instelling”.29 Span had zich daarover nooit uitgesproken, dus van niemand 
van de 26 was ooit gezegd niet over de juiste werkhouding te beschikken. Los daarvan gaf 
de kantonrechter door de aanvaarding van (ook andere) subjectieve criteria zijn goedkeu-
ring aan een oncontroleerbare selectie. Onduidelijk was immers wie bepaalde wie over de 
juiste houding beschikte en waarom.30

De 26 vonden de beoordeling van de ontslagaanvraag door Arbeidsvoorziening onbe-
grijpelijk. De Regionaal Directeur Noord-Holland Noord die de aanvraag behandelde, zou 
ambtshalve bekend zijn met de voorgeschiedenis en dus in staat Span te ontmaskeren 
wanneer die onjuiste informatie verschafte. De rechter had echter niet ingezien dat om 
belangenverstrengeling te voorkomen deze – niet betrokken – dienst voor de ontslagaan-
vraag was ingeschakeld en niet de goed geïnformeerde Noord-Holland Zuid waar Elshoff 
en Pront werkten.31

Ruim vijf maanden na de toelichting op het hoger beroep antwoordde Van der Stege. Naast 
de onderschatting door de 26 van de “voortdurend bedreigde continuïteit” van Span, mocht 
niet vergeten worden dat het ging om een akkoord op hoofdlijnen en niet om een “gedetail-
leerde invulling van een en ander”. Ook Van der Stege worstelde met het begrip bedoeling. 
Aan de ene kant wees hij op de goede bedoelingen van de ontwerpers van het akkoord. 
De intentie van de betrokken partijen, waaronder Span, was als bijna vanzelfsprekend dat 

26 Volgens artikel 7:682 van het Burgerlijk Wetboek, derde lid, kan de rechter bepalen dat de verplichting tot 
herstel van de arbeidsovereenkomst vervalt door betaling van een afkoopsom.
27 W.G. Fischer, Dagvaarding Span, 1 augustus 2001 Volgens artikel 7:681 van het Burgerlijk Wetboek, eerste lid, 
kan de rechter bij een kennelijk onredelijk ontslag een schadevergoeding toekennen.
28 B.M. Voogt, Memorie van Grieven tevens houdende akte van wijziging en vermeerdering van eis, 17 oktober 
2001, pp. 22, 28 en 29.
29 Zie hiervoor p. 423. De kantonrechter vond het “niet onbegrijpelijk” dat Spano koos voor mensen met een 
positieve instelling.
30 B.M. Voogt, Memorie van Grieven, 17 oktober 2001, p. 22.
31 Idem, p. 27.
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uiteindelijk geen enkele persoon buiten de boot zou vallen. Aan de andere kant betreurde 
hij de mislukking – ontslag van negentig mensen – met de opmerking: “dat was niet de 
bedoeling”. Zo bevestigde hij – onbedoeld – de verwachting dat Spano een opvang bood, 
wanneer de arbeidsbemiddeling naar elders niet zou slagen.32 

Voor het overige deelde Van der Stege de visie van de kantonrechter dat zorgvuldig-
heid betrekkelijk was (afhankelijk van omstandigheden) en doelmatigheid doorslaggevend 
(subjectiviteit als noodzakelijkheid). Over de valse informatie aan Arbeidsvoorziening 
merkte hij slechts op dat misleiding uitgesloten was door de kennis van de situatie van 
de havenpool bij de ene dienst en de behandeling van de ontslagaanvraag bij de andere.33

Het was Van der Steges taak de grieven van de 26 te ontkrachten en het eerdere vonnis 
van de kantonrechter te onderschrijven. Soms wrong dat kennelijk ook in zijn ogen en koos 
hij voor enige voorzichtigheid. Bijvoorbeeld in het geval van de activiteiten van het bureau 
SCAN dat het loopbaanonderzoek, de begeleiding en bemiddeling verzorgde. Van de laat-
ste twee was nauwelijks iets terechtgekomen. Van der Stege zei daarover dat het traject 
“niet in alle gevallen zo verliep als strikt genomen had gemoeten”. En wat betekende dat? 
“Een en ander was echter niet doorslaggevend voor de uiteindelijke selectie (…).”34

Het wachten was op het oordeel van de rechtbank. Gezien de nog lopende procedures, 
waaronder de taaie kwestie van de eindafrekening, betekende de relatief lange duur van 
anderhalf jaar geen stilte, ook niet voor de storm.

Oordeel rechtbank
In het vonnis van december 2003 speelde het begrip “rechtshandeling” een hoofdrol. 

Van der Stege gebruikte dat al in de eerste ronde door te betwijfelen of splitsing en selectie 
van het personeelsbestand van Span als een rechtshandeling te beschouwen waren.35 In 
zijn toelichting beperkte hij zich tot een zinsnede uit het Burgerlijk Wetboek: een hande-
ling met “een op een rechtsgevolg gerichte wil”.36 Dat is een handeling met een beoogd 
gevolg dat verwijst naar geldende rechtsregels, bijvoorbeeld de nakoming of schending 
van een arbeidscontract. Van der Stege meende dat voor de splitsing, als deel van het 
hoofdlijnenakkoord, geen specifieke wetgeving gold en dus vernietiging onmogelijk was.37 
Hij zag het ontslag niet als een gevolg van de splitsing, maar als een uitvloeisel van de 
arbeidsovereenkomst van Span 2 met de beperkte duur van één jaar.

Fischer vond dat een ongeloofwaardige redenering. De “wil” zou wel op scholing en 
bemiddeling en niet op ontslag gericht zijn? Voor directe en bestuur van Span vormden 
ze één geheel. Bovendien hielden zij rekening met ontslag, terwijl de betrokken arbeiders 

32 R. van der Stege, Memorie van Antwoord, Span, 6 maart 2002, pp.10, 12.
33 Idem, pp. 18, 19.
34 Idem, p. 14.
35 R. van der Stege, Conclusie van Dupliek, 17 augustus 2000, p. 9.
36 Artikel 3:33 Burgerlijk Wetboek. Volledig citaat: “een op een rechtsgevolg gerichte wil die zich door een 
verklaring heeft geopenbaard”. Een handeling dus, waarin de wil van degene die handelt tot uitdrukking komt, 
bijvoorbeeld de ondertekening van een koopovereenkomst.
37 R. van der Stege, Conclusie van Dupliek, 17 augustus 2000, p. 9.
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doorstroming naar Spano verwachtten.38 In de beroepsprocedure zetten Fischer en Voogt 
deze benadering door en beschouwden de aanwijzing voor de scholingspool, en daarmee 
de selectie voor Span of Spano, als een rechtshandeling.39

In het vonnis deelde de rechtbank Van der Steges visie en noemde de selectie voor Spano 
een feitelijke handeling.40 Dat is een handeling zonder beoogd rechtsgevolg. Een verdere 
toelichting ontbrak, maar begrepen kon worden dat op de selectie geen rechtsregels van 
toepassing waren, dus dat de selectie niet fout kon zijn. Was de selectie dan wel in strijd 
met goed werkgeverschap? De rechtbank kon dat niet beoordelen, omdat onbekend was 
of een andere selectieprocedure de 26 een arbeidsovereenkomst zou opleveren. Een onbe-
vredigend antwoord, want een ander selectieproces had niet plaatsgevonden. Het tegen-
deel was dus onbewijsbaar, ook omdat elk schriftelijk materiaal over de selectie ontbrak. 
Niettemin was daarmee het eerste koppel eisen (selectie) van tafel.

Het tweede koppel (ontslag) trof hetzelfde lot. De rechtbank maakte een onderscheid 
tussen de selectie voor een arbeidsovereenkomst met Span en de opzegging daarvan door 
Span een jaar later. Op die selectie en eventuele onzorgvuldigheden daarin was het wets-
artikel over beëindiging van een arbeidsovereenkomst niet van toepassing.41 Een vergelijk-
bare redenering gold de verstrekking van informatie door Span aan Arbeidsvoorziening. 
Daar was mogelijk veel op aan te merken, maar ook hier kon geen beroep gedaan worden 
op het betreffende wetsartikel, omdat het om feitelijke mededelingen ging.42

Samengevat. Op de selectie was heel wat aan te merken, maar ze viel buiten de rechts-
regels, dus konden deze niet geschonden worden. Bij het ontslag, als een resultaat van die 
selectie, waren geen regels geschonden. Dus: over de selectie had de rechter niets te zeg-
gen en het ontslag was keurig verlopen.

Viereneenhalf jaar na de eerste stappen in de wereld van het recht was dit vonnis een bit-
tere teleurstelling. Toch was het geloof in de eigen zaak gebleven. Weliswaar waren de 
onderlinge contacten minder geworden, bij elke drie/viermaandelijkse bijeenkomst pakte 
de groep, waaraan een aantal vrouwen intensief bleef deelnemen, de draad weer op. De 
havengewoonte om een half uurtje eerder te komen, bood daartoe alle gelegenheid. Er 
gebeurde immers heel wat dat in directe relatie met hun geschiedenis stond. Kritikos, de 
spraakmakende grote baas van Ceres, waar de nieuwe terminal nog steeds op het eerste 
containerschip wachtte, trok zich uit Amsterdam terug.43 Spano bestond niet meer en was 

38 W.G. Fischer, Akte uitlating producties, 12 oktober 2000, p. 6.
39 W.G. Fischer, Dagvaarding, 1 augustus 2001, p. 3. B.M. Voogt, Memorie van Grieven, 17 oktober 2001, p. 28.
40 Vonnis Rechtbank Amsterdam, nummer 227415/HA ZA 01.2364, 3 december 2003, p. 4.
41 De betreffende wetgeving - artikel 7:681 Burgerlijk Wetboek - had bijvoorbeeld wel betrekking op de reden of 
de wijze van ontslag.
42 Burgerlijk Wetboek, artikel 7:681, lid 2a, “Opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever zal onder 
andere kennelijk onredelijk geacht worden, wanneer deze geschiedt zonder opgave van redenen of onder opgave 
van een voorgewende of valse reden.”
43 Nieuwsblad Transport, 7 november 2003. Kritikos bleef voor de helft eigenaar. De komst van het eerste schip 
zou een jaar duren, de eerste vaste klant kwam na een half jaar - NRC Handelsblad, 30 mei 2005. Inmiddels was 
Ceres eigendom van Nippon Yuson Kaisha, het Japanse concern dat in december 2008 80 procent van de aandelen 
verkocht aan Hutchison Port Holdings, onderdeel van Hutchison Whampoa Limited in Honkong. Nieuwe naam: 
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met zo’n vijftig arbeiders overgenomen door de uitzendgroep Stichting Werkgelegenheid 
Amsterdam (SWA).44 De overslagcijfers voor de Amsterdamse haven braken record na 
record. In 1995: 31,2 miljoen ton, 2000: 44,6, 2004: 51,9.45 Na stakingen en demonstraties 
door Europese havenarbeiders, verwierp eind november 2003 het Europees Parlement de 
Ontwerprichtlijn voor havens. Daarmee was een verdere liberalisering van de havens en 
het havenwerk tegengehouden.46 Wisselende berichten die weinig van doen hadden met 
een nieuwe kans op werk in de haven, maar de 26 wel bezighielden.

De teleurstelling had ook te maken met de ontoegankelijkheid van dit vonnis in hoger 
beroep, een zeer beknopte, schriftelijke aangelegenheid vol vaktermen. Tussen de regels 
door was te lezen dat de rechtbank over de bedrijfsvoering van Span niet enthousiast 
was, maar de kritiek van de 26 kreeg geen juridische vertaling. Tussen de logica van het 
gezonde verstand en van het recht lag een moeilijk te overbruggen kloof. Eind januari 2004 
kwamen daarover in een terugblikkende bijeenkomst de tongen los. Veel vragen bleven 
onbeantwoord.47

Stel dat de ontwerpers van het hoofdlijnenakkoord inderdaad verwachtten alle in 
dienst zijnde arbeiders in de anderhalf jaar van Span aan een betaalde baan te kunnen 
helpen. Stel dat zij inderdaad niet de bedoeling hadden mensen te ontslaan. Stel dat deze 
verwachting en bedoeling in het hoofdlijnenakkoord waren vastgelegd. Hoe verhouden 
deze aannames zich dan tot de veelvuldig uitgesproken stelling dat iedereen kon weten 
dat Spano met een kleiner aantal arbeiders Span zou opvolgen en dat ontslagen in laatste 
instantie geen verrassing mochten zijn? Was dat een gebrek aan logica, een voorbeeld van 
opportunisme of een valse voorstelling van zaken? Wat was in dit verband de feitelijke 
betekenis van het ontslag? Een vergissing, een tegenslag of toch een schending van het 
akkoord? En mocht dat laatste?

Ook de inhoud van het vonnis riep vragen op. Twee voorbeelden.
1.  De rechtbank plaatste onzorgvuldigheden in de selectie en onjuistheden in de toe-
lichting bij de ontslagaanvraag buiten de wettelijke kaders en bracht ze terug tot feitelijke 
handelingen of mededelingen. Maar daarmee waren de onzorgvuldigheid en onjuistheid 
toch niet opgeheven, welke status hadden deze dan?
 

Amsterdam Container Terminals (ACT), Haven Amsterdam Nieuws, 16 maart 2009. Begin 2010 was ACT alle  
containerlijnen kwijt, voor ongeveer vijftig mensen volgde ontslag. Vanaf juni 2010 konden vijftig van de ruim  
honderd arbeiders bij ECT, ook eigendom van Huchison, ingeleend worden - Nieuwsblad Transport, 31 mei 2010. 
Bijna een half jaar later kondigde Hutchison het ontslag aan van zeventig arbeiders en de verkoop van vier kranen  
- Nieuwsblad Transport, 15 oktober 2010.
44 Het Parool, 20 september 2003. De SWA kwam voort uit een initiatief van de Industriebond FNV dat in 1985 
met steun van de gemeente Amsterdam op paritaire basis ontslagen arbeiders (onder meer uit de scheepsbouw) 
detacheerde. Uitgegroeid tot een zelfstandige uitzendonderneming met meerdere vestigingen kent de organisatie 
drie takken: Personeelsdiensten, Techniek en SWA Havens.
45 Haven Amsterdam, statistieken - www.portofamsterdam.nl (overslag in de Amsterdamse haven 1980-2008).
46 De acties richtten zich met name tegen de ‘selfhandling’, een systeem waarin bemanningsleden zelf schepen 
lossen en laden. De richtlijn zou vrij baan aan koppelbazen geven en de rechten van havenarbeiders aantasten - 
Th. Bouwman, Unieke wending in Brussel, M. Chaffart, Een fiere arbeidersstem, in: Solidariteit februari 2004.
47 H. Boot, Aantekeningen bijeenkomst 29 januari 2004.
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2. De rechtbank ontkoppelde selectie en ontslag. De selectie kende geen rechtsgevolg en 
behoorde tot het akkoord, het ontslag vond volgens de daarvoor geldende wettelijke regels 
plaats. Die scheiding was gerechtvaardigd door het jaar dat er tussen lag. Maar zonder die 
selectie kon de groep die voor ontslag in aanmerking kwam, toch niet geïdentificeerd wor-
den? Voor de mensen die niet naar Spano gingen, was het ontslag zonder de eerdere selec-
tie toch onbestaanbaar? Daarmee was het uitgangspunt van de scheiding toch onterecht?

Openstaande vragen die samengebracht ongeloof, miskenning en wantrouwen uit-
drukten. Het recht en zijn dienaren overtuigden de 26 niet. De opmerkelijke omstandig-
heid dat de tegenpartij niet meer bestond, droeg daaraan bij. Het standpunt dat hun ont-
slag door Span onterecht was geweest, onderging door het faillissement en de opheffing 
van Spano geen verandering. De situatie kreeg echter wel een onwerkelijk karakter, ook 
omdat een gunstig uitgevallen vonnis noch tot terugkeer in de haven noch tot vergoe-
ding van het inkomstenverlies zou leiden. Of de rechtbank in zijn vonnis beïnvloed was 
door het vroegtijdig einde bleef een open vraag. Dat lag anders bij de invloed die uitging 
van de werkgeversverantwoordelijkheid die functionarissen van FNV Bondgenoten en 
Arbeidsvoorziening droegen. Zij zagen in andere situaties toe op het volgens de regels 
verlopen van werkbemiddeling en ontslag en gaven zo aan hun handelen als werkgever 
veel geloofwaardigheid.

Resteerde de kwesties van de premieafdracht en eindafrekeningen die meer dan negen jaar 
speelden. Oorspronkelijk opgenomen in de allereerste dagvaarding, maar door gebrek aan 
gegevens buiten het vonnis van 8 mei 2001 gehouden en vervolgens een eigen weg gegaan.

Premies en eindafrekeningen
De administratieve problemen die samenhingen met de scheiding tussen Span en 

Spano – loon, uitkering, pensioenen – leidden in de dagvaarding van december 1999 tot 
twee bevindingen.48 1) In de eindafrekeningen waren het vakantiegeld en de niet opgeno-
men vakantiedagen niet (correct) verwerkt; later kwamen daar overwerk en toeslagen bij. 
2) Het WAO-hiaat49 was onverzekerd en de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid 
onderbroken; de premies waren wel van het loon af gegaan, maar de overmaking naar de 
verzekeraar bleef uit.50

Van der Stege zegde in zijn reactie toe op “de kortst mogelijke termijn” eventuele aan-
spraken te honoreren. Deze belofte betekende volgens hem dat de 26 hun eisen van cor-
rectie en schadeloosstelling konden intrekken. Over de premies zei hij dat Span de fouten 
zou herstellen. Het was hem onduidelijk welke schade daarna nog bestond, dus was het 

48 W.G. Fischer, Dagvaarding Span, 15 december 1999, p. 3.
49 Van een WAO-hiaat was sprake door een wetswijziging die augustus 1993 inging. Het betrof het verschil 
tussen de loondervinguitkering (70 procent van het laatst verdiende loon) enerzijds, waarvan de duur afhankelijk 
was van de leeftijd, en de lagere, daarna komende vervolguitkering anderzijds. Deze teruggang kon tot 50 procent 
oplopen. Meestal, ook bij de havenpool, was dit inkomstenverlies collectief verzekerd.
50 Wanneer iemand in de WAO kwam, dus de loondienst verliet, moest hij of zij dit melden bij het pensioen-
fonds om daarna premievrij tot de verdere opbouw van het pensioen te komen. Bij de meeste pensioenfondsen 
was deze premievrije opbouw geregeld, ook bij het verzekeringsbedrijf Optas Pensioenen NV waarbij de havenpool 
sinds juli 1998 aangesloten was.
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aan de eisers die individueel inzichtelijk te maken. Hij sloot af met de opmerking dat Span 
bij een eventuele veroordeling niet in staat was schadevergoedingen te betalen.51

Inmiddels was er een nieuwe nalatigheid in de loonadministratie van Span opgedo-
ken. Bij een aantal mensen klopte de opzegtermijn niet. Om nader individueel speurwerk 
mogelijk te maken, stemde de kantonrechter in met een uitstel van vier weken voor het 
commentaar op Van der Stege. Dat kwam in mei 2000.52 Daarin vroegen de 26 zich af 
waarom één en ander zo lang duurde. De problemen met de loonopgave waren voor het 
eerst door één van hen in augustus 1999 aangekaart en daarna door anderen bevestigd. En 
nog lag er in april 2000 slechts een inspanningsbelofte. Voor de intrekking van hun eisen 
voelden ze niets.”Beloven is één, zien is twee”, en tot dat “zien” behoorden ook de wet-
telijke verhoging en rente waarover Van der Stege zweeg. Aan de individualisering van de 
schade waren ze nog niet toe, eerst diende Span de nodige gegevens te verstrekken en uit 
te spreken alle schade te vergoeden.

Drie maanden later bracht Van der Stege zijn weerwoord uit. Hij herhaalde dat de beoor-
deling van de financiële eisen pas mogelijk was na een specificatie per persoon.53 Om te 
staven dat Span aan haar verplichtingen voldaan had, stuurde hij als bijlagen de in april 
en mei 2000 opgemaakte eindafrekeningen mee. In hun reactie stelden de 26 dat Span in 
twee opzichten faalde. De eindafrekeningen bevatten onjuiste gegevens, onder meer over 

51 R. van der Stege, Conclusie van antwoord, 24 februari 2000, p. 11.
52 W.G. Fischer, Conclusie van repliek, 25 mei 2000.
53 R. van der Stege, Conclusie van dupliek, 17 augustus 2000, p. 2.

Een etentje van ‘de 26’ na het zoveelste gedoe over eindafrekeningen, staand Pim Fischer, voor hem Gerrit en  

Ans Foekens, 4 maart 2002.
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de niet opgenomen vakantiedagen. Voorbijgegaan was aan de geëiste wettelijke rente en 
de opgelopen schade vanwege de aanzienlijke vertraging.54

In een eerdere poging fouten te herstellen, had Van der Stege bij sommigen van de 26 
een deel van de ingehouden premies op hun rekening teruggestort. Een schijnoplossing. 
De vermelding op de loonstrook dat de pensioenpremie was ingehouden, riep de verwach-
ting op dat daarmee de betrokkene pensioen opbouwde en het WAO-hiaat verzekerd was. 
En als dat dan niet het geval was, veranderde de terugstorting daarin niets.55

Maar er speelde meer. Het vermoeden ontstond dat de gerezen moeilijkheden te maken 
hadden met een overeenkomst tussen Span en de verzekeraar Optas. Dat kon opgemaakt 
worden uit een brief die het bestuur eind april 2000 aan de werknemers stuurde. Span had 
namelijk in eerste instantie voor het jaar 1998 de premies ingehouden over het volle loon 
van een vijfdaagse werkweek. In werkelijkheid bedroeg de werkweek, volgens het arbeids-
contract, twee dagen in het eerste half jaar en daarna één dag. Over het hoofd was gezien 
dat Optas voor zo’n korte werkweek niet verzekerde.56 Hieruit waren twee conclusies te 
trekken: a) zou de pensioenafdracht inderdaad niet mogelijk zijn, dan kwam de schade 
voor rekening van Span, b) zonder het te weten waren de 26 onverzekerd, dus troffen ze 
zelf geen voorzieningen.57

Van der Stege voerde de bestuursbrief op als bewijs dat Span juist handelde, de werk-
nemers behoorden de regels van Optas’ pensioenvoorziening als onderdeel van hun 
arbeidsovereenkomst te kennen. Span had een fout gemaakt, maar dat deed niets af aan 
de individuele verantwoordelijkheid van de werknemer.58

Op de dag dat de kantonrechter zijn vonnis had aangekondigd (16 januari 2001) bezorgde 
Van der Stege de al genoemde jaarrekeningen. Compleet waren de gegevens niet, ook ont-
brak een accountantscontrole op de cijfers. Wel stond erin dat voor de jaren 1998 en 1999 
een bedrag van ruim één miljoen gulden was gereserveerd voor de pensioenafdracht. Dat 
kon twee dingen betekenen. Als dit bedrag terecht opgenomen was, gold er ook een pensi-
oenrecht. Maar mocht het bedrag niet overgemaakt zijn, was het ten onrechte opgevoerd. 
Dus, wat beoogde Van der Stege met deze gegevens?59

Op 8 mei 2001 kwam het vonnis. Daarin bood de rechter de 26 de mogelijkheid de 
eisen over de eindafrekening en de premies individueel uit te werken.60 Ze maakten daar 
gebruik van en berekenden wat Span elk van hen schuldig was; rekening houdend met de 
opzegdatum, het basissalaris, de toeslagen, de dagen vakantie en arbeidstijdverkorting 
en de ingehouden premies. De bedragen liepen uiteen van tweeduizend tot zevenduizend 
gulden. Omdat vergelijkbare problemen van werknemers van Spano waren opgelost in 

54 W.G. Fischer, Akte uitlating producties, 12 oktober 2000.
55 W.G. Fischer, Conclusie van repliek, 25 mei 2000, p. 5. Voor een ander onderdeel van de premies werd juist 
terugstorting geëist. Namelijk waar bij (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte eisers een pensioenpremie was ingehou-
den. Dat was onterecht, hun pensioenopbouw was immers premievrij geworden.
56 Bestuur Span, Aan alle Span medewerkers, 28 april 2000.
57 W.G. Fischer, Conclusie van repliek, 25 mei 2000, p. 5.
58 R. van der Stege, Conclusie van dupliek, 17 augustus 2000, p. 3.
59 W.G. Fischer, Akte uitlating producties, 13 februari 2001, p. 2.
60 Kantongerecht Amsterdam, Vonnis, 8 mei 2001, p. 10.
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samenspraak met de pensioenverzekeraar, kon Span ofwel het tekort aanzuiveren ofwel 
alsnog de afdracht veiligstellen. Het risico lag dus bij Span.61

Daarna was het wachten op Van der Stege die correcties op de ingediende gegevens of 
nieuwe eindafrekeningen moest presenteren. Een dag voor de allerlaatste uitsteldatum – 
25 februari 2002 – meldde hij telefonisch aan Fischer dat er niet uit te komen was. In ieder 
geval klopte de door Span opgestelde afrekeningen niet.62 Hij wilde een afspraak maken 
voor een schikking buiten de procedure om. De kwestie van de premies bleef buiten dit 
voorstel, met uitzondering van de gevallen waarin eisers meer dan twee dagen gemiddeld 
per week hadden gewerkt, omdat Optas dan wel in een verzekering voorzag.

Bij de 26 bestond een grote aarzeling in te gaan op de schikking, dat bleek op de vergade-
ring van 4 maart 2002. De stemming kon na ruim tweeënhalf jaar procederen geprikkeld 
genoemd worden. Ook in dit financieel geschil bleek immers uit niets dat de betwiste werk-
gever iets te maken had met de bond die de meeste havenwerkers organiseerde. Weliswaar 
waren fouten toegegeven en gedeeltelijk hersteld, maar de definitieve afwikkeling verliep 
uiterst moeizaam. Dat een dergelijke opstelling begrepen moest worden als het gebruikelijke 
tegenspel in een juridische context, stuitte op steeds meer ongeloof. De herhaalde opmer-
king dat bij Span geen cent te halen was, leek op chantage. Uit niets bleek enig respect voor 
de belangen van de 26, ook elke individuele interesse voor bondsleden was verdwenen.

De conclusie was: laat de werkgever maar aantonen waar onze cijfers niet kloppen, “er 
valt niets te schikken”.63 Met deze boodschap vaardigden ze één van hen af om samen met 
Fischer te horen wat Van der Stege en Heilig te bieden hadden. Dit gesprek was 27 maart 
2002. Van onderhandelingen, laat staan schikking, was geen sprake. Wel van uitwisseling 
en toelichting van gegevens. Van der Stege beloofde spoedig met een voorstel te komen. 
Dat gebeurde niet. Twee maanden later liet hij Fischer telefonisch weten niet in staat te 
zijn tot correcte berekeningen. Fischer maakte daarna “een eind aan deze vertoning” en 
zette de zaak weer op de rol bij de kantonrechter.64

Een paar dagen later kwam Van der Stege met nieuwe, individuele overzichten, ook 
over de pensioenen en het WAO-hiaat. Meer dan de helft van de 26 zou te veel dagen 
uitbetaald zijn. Terugvordering volgde, wanneer een vonnis Span/Spano tot enige beta-
ling dwong.65 Dit dreigement en de nieuwe, plotseling opduikende, gegevens vielen slecht. 
Eenvoudige feitelijkheden als ontslagdatum en aantal via Span gewerkte dagen bleken bij 
verschillende leden van de groep onjuist. Daarnaast legde Van der Stege voor de proble-
men rond het WAO-hiaat de verantwoordelijkheid bij Optas die zich nu eenmaal aan de 
reglementen te houden had.

In een nieuwe bijeenkomst op 16 augustus 2002 besloten de 26 hun kruit droog te houden 
tot de stukken ter voorbereiding van de zitting verschenen. Van der Stege kwam daarmee 

61 W.G. Fischer, Akte na tussenvonnis d.d. 8 mei 2001, 25 september 2001, p. 9.
62 De bevestiging kwam in een brief van 25 februari 2002.
63 H. Boot, Aantekeningen bijeenkomst 4 maart 2002.
64 W.G. Fischer, Aan Griffie Kantongerecht Amsterdam, 19 juni 2002.
65 R. van der Stege, Aan Fischer, 24 juni 2002.
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in september, maar zonder nieuwe feiten. Hij betreurde de gang van zaken en vroeg begrip 
voor het gebrek aan middelen om deskundigen in te schakelen; bestuursleden moesten 
tijd vrij maken om een correcte eindafrekening op te stellen.66 Nu deze op tafel lagen, 
dienden de 26 te erkennen dat ook hun gegevens niet klopten.67

De 26 wezen de “compleet nieuwe” berekeningen af die drie jaar na de beëindiging van 
hun arbeidsovereenkomst geconstrueerd waren. De cijfers verschilden aanzienlijk van de 
officiële gegevens op de loonstroken die Span nog tijdens hun dienstverband verstrekte. 
Bovendien meenden ze buiten de kwestie tussen Span en Optas te staan, zij waren met 
“scholing en arbeid” volledig in dienst van Span en op grond daarvan verzekerd.68

Daarna lag de afwikkeling van de financiële kwesties stil. Een zittingsdatum verschoof 
verschillende keren. Bijna een jaar later verscheen de curator op het toneel. Deze had, 
evenals de rechter, geen haast. In juli 2007 volgde een zitting, in april 2008 het vonnis.

Afrekening
De komst van de curator betekende voor de 26 het einde van het contact met Van der 

Stege. Hij had zich een geduchte tegenstander getoond. Door zijn eerdere werkzaamheden 
voor de Vervoersbond FNV en de ondernemingsraad van de Arbeidspool was hij goed geïn-
formeerd over de positie van de pool in de Amsterdamse haven. Hoewel Span en Spano 
zijn formele opdrachtgevers waren, opereerde hij feitelijk namens FNV Bondgenoten. Hij 
deed dat met een grote loyaliteit, hoewel zijn verbazing over de bestuurlijke en administra-
tieve janboel af en toe zichtbaar was. Van der Stege liet zich kennen als een slim advocaat, 
hoffelijk naar de rechters, in staat tot schimpscheuten naar de wederpartij en bereid tot 
zowel bluf als verontschuldiging. Van enige affiniteit met de 26 was geen sprake, ook niet 
met de mensen waarmee hij eerder intensief samenwerkte.

In de loop van de procedures meldde Van der Stege regelmatig dat Spano de inwilliging 
van de door de 26 gestelde eisen niet zou overleven. Het faillissement van begin augustus 
2003 riep dan ook wrange reacties bij hen op; zonder hun toedoen was Spano op de fles 
gegaan. Het voorspel droeg aan hun bitterheid bij. Een paar maanden eerder was directeur 
Verheij van NV Werk, de grote animator van de Instroompool, “per direct geschorst” van-
wege een “managementcrisis”.69 Uit een daarop volgend onderzoek bleek dat de lening van 
de gemeente aan Spano – 450.000 euro – bij NV Werk ondergebracht was. Gevoegd bij de 
uitblijvende werkgelegenheid bij Ceres en de te laag gestelde tarieven, kon Spano de door 
de gemeente geëiste terugbetaling niet opbrengen.70

66 R. van der Stege, Aan Kantonrechtbank Amsterdam, Akte, 3 september 2002, p. 2.
67 Idem, p. 6. Dat gold ook voor het door De Wildt opgeëiste niet uitbetaalde salaris, omdat die “herhaaldelijk 
te kennen gaf geen werkzaamheden te willen verrichten”. De Wildt bestreed dat. Zou na een conflict met directeur 
Bosschieter sprake zijn geweest van werkweigering, dan had hij op die grond ontslagen moeten worden en dat was 
niet gebeurd - W.G. Fischer, Aan Kantonrechtbank Amsterdam, Akte, 1 oktober 2002.
68 W.G. Fischer, Aan Kantonrechtbank Amsterdam, Akte, 1 oktober 2002, pp. 2, 3.
69 NRC Handelsblad, 3 juni 2003. De crisis betrof onder meer een onvoldoende verantwoording van de uitgaven 
en de besteding van subsidies. Begin september 2003 volgde het ontslag van Verheij.
70 Het Parool, 2 september 2003.
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De kennismaking met curator R.G. Snouckaert van Schauburg was niet hoopgevend. 
Terwijl hij werkte aan een doorstart van Spano onder de vleugels van SWA, betrok hij Span 
vanwege de lopende procedures in het faillissement en stuurde de 26 een ontslagbrief.71 
Dat hij in zijn taak de belangen van de schuldeisers te dienen, de 26 niet hoog op de 
lijst had staan, was daarmee duidelijk geworden. Over veel mogelijkheden leek hij overi-
gens niet te beschikken, de boedel van Span en Spano was leeg. Van hem, zo vertelde hij 
Fischer, kon niets verwacht worden.72 Dus ook geen erkenning van een deel van de vorde-
ringen. Deed hij dat wel, dan konden de 26 de stap maken naar het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV) dat in het kader van de Werkloosheidswet de loonbeta-
lingsverplichting van een gefailleerde onderneming overnam.73 Het gevolg van deze afzij-
dige opstelling was dat de 26 aangewezen waren op de zitting die sinds juni 2002 op de rol 
van de rechtbank stond. Fischer ontving elke zes weken een bericht dat de kantonrechter 
over zes weken vonnis zou wijzen. Juni 2004 benaderde hij de rechter die zich in mei 2001 
onvoldoende geïnformeerd achtte, persoonlijk met de vraag een bijeenkomst met de cura-
tor te organiseren.74 Tevergeefs.

 

71 Idem, 3 september 2003.
72 W.G. Fischer, Aan cliënten Span, 19 december 2003.
73 Idem, 25 september 2003. Het betrof Werkloosheidswet Hoofdstuk IV, Overneming van uit de dienstbetrek-
king voortvloeiende verplichtingen bij onmacht van de werkgever te betalen.
74 W.G. Fischer, Aan Kantonrechter, 11 juni 2004.

Vrouwen nemen de kop bij een mars door de Maastunnel tijdens de staking in Rotterdamse haven in 1979 - 4 september 

1979, uit: Rotterdams Nieuwsblad, Dwalers en dweilers. Verslag van wilde staking 1979
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Wat nu? Op een bijeenkomst in mei 2005 bleek het geduld op te zijn. Nog steeds kwam 
een ruime meerderheid van de oorspronkelijke groep opdagen, inclusief de vrouwen. 
Verbazing en ongeloof bepaalden de stemming. Hoe konden een rechter en een curator 
een zaak zo op zijn beloop laten? Niet verdwenen was het gevoel weggeschopt te zijn. 
Afgedankt. Nu kennelijk hun gelijk niet bij de rechter gehaald kon worden, was een scha-
devergoeding in ieder geval een pleister op de wonde.

Ze besloten de curator in een kort geding te dagvaarden. Het spoedeisend belang lag 
in het om onbekende redenen uitblijven van de reguliere zitting. Voorzien van per indi-
vidu uitgewerkte berekeningen op basis van de door Span verstrekte loonstroken, richtten 
de eisen zich op a) de afdracht van de premies aan de verzekeraar en voor zover dat niet 
mogelijk was vergoeding van de ontstane schade, b) de betaling van achterstallig loon, 
aangevuld met de wettelijke rente.75

Het kort geding kwam er niet, het spoedeisende karakter werd niet erkend. Het gevolg 
was wel dat de curator te kennen gaf de zaak Span te willen afsluiten, dat wilde zeggen 
het verzoek om een vonnis van Fischer steunde. Maart 2007 kwam het antwoord van de 
rechter die de ontslagzaak – in eerste aanleg – behandelde. Voorzien van een voorzichtig 
excuus, meldde hij dat april 2007 een vonnis te verwachten was.76

Deze aankondiging bleek voorbarig. Eind mei kwam het bericht dat de betreffende rech-
ter de zaak aan een collega overdroeg.77 Deze concludeerde dat overleg tussen de curator 
en Fischer nodig was om de stand van zaken te kunnen vaststellen. Hij nodigde beiden 
uit.78 Na een nieuw uitstel was de uiteindelijke datum: 4 september 2007. De curator ver-
scheen niet. De rechter wilde weten of de ingediende berekeningen juist waren. Fischer 
antwoordde dat Span zijn bron was; een andere manier om de individuele vorderingen 
op te stellen, kon hij niet bedenken. Over de door Span ingebrachte cijfers zei hij dat deze 
oncontroleerbaar waren, omdat ze niet te herleiden waren tot enige tekst.79

Eind oktober 2007 kwam de kantonrechter met een nieuw vonnis. Allereerst besliste 
zij dat de 26 de ingehouden (maar niet afgedragen) pensioenpremies alsnog ontvingen. De 
berekeningen van Span èn van de 26 kon ze “cijfermatig” niet volgen, een nieuwe indivi-
duele specificatie was nodig, rekening houdend met de opgaven van Span. Omdat de 26 
die opgaven bestreden, hielden ze hun eigen gegevens van de loonstrook vast.80 De rechter 
wees deze benadering af en berekende zelf per individu bedragen op basis van wat Span 
erkende. Deze bestonden uit twee onderdelen: a) niet betaalde vakantiedagen, b) te veel 
ingehouden verzekering voor pensioen en WAO-hiaat over het jaar 1998. Gemiddeld was 
dat 560 euro, variërend tussen ruim 206 en 1.800 euro. Daar kwamen nog bij de wettelijke 
verhoging van 25 procent en de rente.81

75 W.G. Fischer, Gedagvaard in kort geding curator Span, R.G. Snouckaert van Schauburg, 14 augustus 2005.
76 Rechtbank Amsterdam, Aan W.G. Fischer, 19 maart 2007.
77 Idem, 31 mei 2007.
78 Rechtbank Amsterdam, Vonnis, rolnummer 02-9682 (voorheen 20431-99), 25 juni 2007.
79 W.G. Fischer, Aan cliënten Span, 10 september 2007. Fischer vatte in deze brief de ontstane situatie samen en 
deed verslag van het gesprek met de (nieuwe) kantonrechter.
80 W.G. Fischer, Akte, 11 februari 2008.
81 Vonnis rechtbank Amsterdam, rolnummer 02-9682, 14 april 2008. In afwijking van Span honoreerde de kan-
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Argumenten voor haar beslissingen gaf de rechter nauwelijks. Waarom zij bijvoorbeeld de 
opgaven van Span volgde en niet van de 26, bleef duister.82 Onbevredigend. Maar in een 
afsluitende bijeenkomst, 11 juni 2008, heerste geen verbazing. Het rechterlijk gelijk was 
immers Span steeds gunstig gezind geweest. Dat er toch sprake was van enige schadever-
goeding was een meevaller en uiteindelijk een genoegdoening.

De bijeenkomst had een bijzonder karakter, het was een afsluiting na bijna tien jaar 
en bovendien op een plaats die Museum “Het Schip” heette; midden in de Amsterdamse 
Spaarndammerbuurt, één van de parels van de Amsterdamse School. Zo leek de cirkel 
gesloten te worden, totdat de discussie toch weer terugvoerde naar de onbegrijpelijke ver-
traging en de vraag of die ergens aangekaart kon worden. Fischer ging met deze mogelijke 
aansprakelijkheid aan de slag en kwam uit bij een Europees verdrag dat voorzag in het 
recht op een eerlijk proces binnen een redelijke termijn. Nadat in november 2008 het UWV 
de uitkeringen overmaakte, ging begin januari 2009 een verzoek om een “schadebesluit” 
naar de Staat der Nederlanden. Oftewel een vergoeding van de immateriële schade (span-
ning, frustratie, stress), opgelopen door de lange duur van de rechtsgang.83

Het einde van een lange weg kwam in zicht. Samenvattend een terugblikkend commentaar 
op tien jaar rechtsgang, gevolgd door enkele evaluerende opmerkingen van leden van de 
groep van 26 en een lid van de vrouwengroep.

Het trage ongelijk
Dat twee jaar later de Nederlandse staat nog niet tot een uitsprak was gekomen, paste 

in de voorafgaande geschiedenis; een trage behandeling van een bezwaar tegen een traag 
verlopende rechtsgang.84

Met het ontslag als het hart ging het om een ingewikkelde juridische kwestie. De 26 
richtten zich op de onrechtmatigheid van het ontslag, terwijl volgens het bestuur van Span 
van ontslag geen sprake was. Dat manager Pront toch bij Arbeidsvoorziening een ont-
slagvergunning aanvroeg, maakte het er niet eenvoudiger op. Ook niet, nadat zij later zelf 
de gronden van die aanvraag betwistte en de aanwijzing van de groep die voor ontslag in 
aanmerking kwam, afkeurde.

Het bestuur meende dat het ging om een door de leden van FNV Bondgenoten gesteund 
akkoord, waarvan de uitvoering door externe invloeden niet geheel aan het gestelde doel – 
geen ontslagen, maar bemiddeling – kon beantwoorden. Een extra complicatie was dat het 
bestuur bestond uit functionarissen van bond en Arbeidsvoorziening die in de totstandko-
ming van het akkoord een hoofdrol speelden. Een gespleten positie die de bondsbestuur-

tonrechter de eis van De Wildt om alsnog anderhalve maand loon te betalen.
82 Dat gold ook de voor De Wildt positief uitgevallen beslissing.
83 W.G. Fischer, Aan de Staat der Nederlanden, Ministerie van Justitie, 2 januari 2009. Het betrof artikel 6 van 
het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).
84 Na twee jaar ‘herinneringen’ en andere verzoeken om een uitspraak, kwam op 21 februari 2011 de erkenning 
door de landsadvocaat E.J. Daalder, namens de Raad voor de Rechtspraak, dat de in artikel 6 EVRM vastgelegde 
“redelijke termijn” was overschreden en een vergoeding op zijn plaats was. Hij stelde voor het volgens de gebruike-
lijke criteria uit te keren bedrag van 3.000 euro te halveren, omdat bij meerdere eisers sprake zou zijn van “minder 
immateriële schade”  Pels Rijcken & Droogleever Fortijn, Aan advocatenkantoor Fischer, Den Haag, 21 februari 
2011. Eind maart beraadden de 26 en Fischer zich nog over dit voorstel.



finale 475

ders tegenover de 26, inclusief de leden, bracht. Los daarvan – en dat was de professionals 
kwalijk te nemen – bleek de bedrijfsvoering allerbelabberdst: een administratieve chaos bij 
de financiële afwikkeling, de afwezigheid van gemeenschappelijke beleidsopvattingen en 
ontbrekende verslagen van vergaderingen en besluiten.

De trits aanwijzing/vergunningaanvraag/ontslag beheerste vanaf de getuigenverhoren 
de gang naar de rechters. De twee afzonderlijk gevoerde processen – splitsing en overgang 
onderneming – waren daarvan afgeleid, evenals de perikelen over de eindafrekening. De 
korte gedingen rond de Instroompool vielen van buiten een al lopend proces binnen. Die 
Instroompool was zowel een bedreiging voor de terugkeer van de 26 in de haven als een 
welkome aanleiding om die in een nieuwe actualiteit te bepleiten, daarin gesteund door de 
mistige betrokkenheid van Span en de bekendheid van volkszanger André Hazes. Slechts 
de uitblijvende werkgelegenheid bij Ceres stond een succes van de 26 in de weg, met name 
voor de mensen die terug wilden of konden naar werk in de haven.

Solidariteit in de Amsterdamse haven85

“Je zit op een bolder aan de waterkant en voelt heel langzaam iets in je groeien. (…) De 
trossen worden losgegooid en een groot zeeschip maakt zich tergend langzaam los van de 
kade. Van binnen voelt het aan of iets heel kleins uitgroeit tot iets geweldigs. Als je er over 
nadenkt, besef je dat je er deel van uit wil maken en je besluit in de haven te gaan werken. 
(…)
Dat werk is zwaar en je krijgt het niet cadeau, maar je bent nu eenmaal aangestoken en 
staat je mannetje. Al spoedig leer je alle collega’s kennen die hetzelfde gevoel hebben en 
gezamenlijk staan voor een klus die geklaard moet worden. Zoals overal waar gewerkt wordt, 
zijn er problemen. Omdat deze moeilijkheden ons allen aangaan, maken we ons er ook sterk 
voor. (…) Als er problemen rijzen, zal ik zorgen dat ik er ben. Eigenlijk twijfel ik er niet aan, 
maar toch hoop ik oprecht dat we er dan allemaal zijn.”

Tot welk oordeel de verschillende rechters ook zouden komen, zij kregen een gordi-
aanse knoop voorgelegd. Ze konden die doorhakken ten gunste van het bestuur van Span, 
bestaande uit kenners van het arbeidsrecht die getuigden van hun maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid. Ook al verdiende de bedrijfsvoering van Span geen schoonheidsprijs en 
was het gesloten akkoord niet eenduidig geformuleerd, het bestuur garandeerde stabiliteit 
in de arbeidsverhoudingen van de Amsterdamse haven. Hakten de rechters de knoop door 
ten gunste van de 26, dan was dat een ongewisse beslissing en een premie op sociale 
onrust. Span zou dat niet overleven, met alle gevolgen voor de Amsterdamse haven en 
betrokken partijen als de gemeente Amsterdam. Bovendien was niet te overzien wat dit 
betekende voor de bij Span vertrokken en bij Spano blijvende arbeiders.

De geheimen van de raadkamer zijn niet verklapt, dus onbekend bleef of de behan-
delende rechters zich door dergelijke gedachten lieten inspireren. De overwegingen bij 
hun beslissingen die zij wel openbaar maakten, illustreerden in ieder geval dat over juri-
dische smaak te twisten valt. Gezegd moet worden dat de argumentaties van de rechters 

85 Passages uit een in ‘het hok’ verspreid anoniem pamflet, januari 1996.
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niet overtuigden. Hun handelen leek vooral een kwestie van interpretatie en selectie van 
feiten. Waarom bepaalde gegevens buiten beschouwing bleven – bijvoorbeeld de twijfels 
van Pront, de gebrekkige uitvoering van het programma van scholing en bemiddeling, de 
oncontroleerbare toepassing van de selectiecriteria – was onduidelijk.

In de afwijzing van de gestelde eisen verplaatsten de rechters zich steeds in de positie 
van het gedaagde bestuur en gaven ze de sociaal-economische situatie van de 26 geen aan-
dacht. Het leek wel of ze voor de rechtbank geen rol zagen weggelegd, de belangrijkste par-
tijen waren het immers met elkaar eens en deze consensus volgden ze. Verbazingwekkend 
hoeft dat niet te zijn, ondanks alle pretenties van recht dat boven de partijen zou staan en 
slechts in objectiviteit sprak. Weliswaar heerst in de rechtszaal een formele gelijkheid, 
de realiteit daarbuiten is anders en deze kwam tot uitdrukking in de afstand tussen de 
leefwereld van de rechterlijke macht en de havenarbeiders. Tijdens de zittingen was dat 
merkbaar en zichtbaar. Rechters hebben reële sociale ongelijkheid zelden ervaren, vechten 
voor hun rechten is onbekend terrein, sociaal protest is hun vreemd en in het algemeen 
zijn ze sterk verbonden met de heersende maatschappelijke orde die ze bovendien geacht 
worden te bewaken.

De ingewikkelde materie en de onvoorspelbare gevolgen van de honorering van de eisen 
remden de eventuele pogingen van de rechters deze kloof te overbruggen. Aansluiting bij 
de coalitie van vakbonden, Arbeidsvoorziening, havenwerkgevers en gemeente Amsterdam 
kreeg de voorkeur.

Daarbij bleven ze niet altijd in het domein van het recht, waar hun kennis en opvattin-
gen een maatschappelijke betekenis hebben. Zo viel de introductie van het begrip ‘doelma-
tigheid’ bij de beoordeling van de selectiecriteria (niet “zodanig ondoelmatig dat van een 
onaanvaardbare gang van zaken gesproken kon worden”) buiten de orde van het recht.86 
De opvatting, goedkeuring van het bestuursgedrag op grond van het kennelijk gestelde 
doel, kon de betreffende rechter vanzelfsprekend huldigen als privé-persoon, maar in de 
rechtszaal diende hij zich te bekommeren om de rechtmatigheid van de criteria zowel naar 
interpretatie als toepassing.

In dit verband spande de overpeinzing van de kantonrechter in zijn vonnis bij de kwes-
tie ‘overgang onderneming’ de kroon.87 Het bestaan van Span en de handelingen van het 
bestuur vonden een rechtvaardiging in de demping en de preventie van sociale onrust. 
Daarnaast wenste de rechter geen afbreuk te doen aan de bedoelingen van de stichters 
van Span, waarmee de beleidsresultaten op voorhand zijn zege kregen. Die oprichters 
vormden immers een bijzondere werkgever. Eén waarvan aangenomen kon worden dat hij 
bestuurde ten gunste van de werknemers of minstens met oog voor hun belangen.

Verwant aan de affiniteit met deze werkgeverspositie was het getoonde begrip voor de 
onzorgvuldigheden in de selectie vanwege de tijdsdruk en omvang, en de keuze voor men-
sen met een positieve instelling. Dat dit criterium alleen achteraf tijdens de getuigenverho-
ren enige inhoud kreeg en tijdens het gebruik willekeur toeliet, sloot aan op de opvatting 

86 Kantongerecht Amsterdam, 20431-99, 8 mei 2001, p. 8. Zie hiervoor p. 436.
87 Rechtbank Amsterdam, sector kanton, CV-12297, 14 juni 2002, pp. 10, 11. Zie pp. 2, 3.
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van de rechter dat “enige subjectieve invloed” bij de selectie niet bezwaarlijk was. Het 
bestuur van Span had zich een handelingsruimte toegemeten die willekeur niet uitsloot en 
de rechter keurde dat goed.

Op een meer impliciete manier steunde dezelfde rechter in de toelichting op het vonnis 
het bestuur door een opmerking te maken over de financiering van de vroegere havenpool. 
De SHB leek een chronisch noodlijdend bedrijf dat van het ene naar het andere faillisse-
ment sukkelde en voorlopig gered was door de nieuwe werkgever. Tot 1995 zou de SHB 
overeind gehouden zijn door havenwerkgevers en sociale verzekeringsfondsen. Dat deze 
constructie inhield dat die fondsen een deel van het ondernemersrisico overnamen, paste 
niet in deze redenering en bleef dan ook onvermeld.

In de slepende voortgang werkte de tijd in het nadeel van de 26. In twee opzichten. De 
lange duur verkleinde de kansen op hervatting van het havenwerk, ze werkten elders of 
waren arbeidsongeschikt of ouder dan zestig jaar. Het bleef een erezaak, maar de bran-
dende urgentie sleet. Daarnaast maakte de Amsterdamse haven een periode door van 
sociale rust en leek in het algemeen de maatschappij zich zorgeloos te ontwikkelen. Deze 
omstandigheid verminderde de mogelijkheden de aandacht en steun van collega’s bin-
nen en buiten de haven vast te houden, acties te voeren en de publiciteit te zoeken. Beide 
tijdsaspecten droegen bij aan de nadruk op de juridische ten koste van de sociale strijd 
en ondergingen daarvan de invloed. Daar doorheen liep de verlenging van de totale duur, 
doordat de 26 zich niet bij de afwijzing van de eisen neerlegden en hun advocaten stimu-
leerden tot nieuwe initiatieven.

Een niet onbelangrijke factor in de trage gang van zaken was dat het bestuur van Span 
en zijn advocaat geen belang hadden bij snelheid, laat staan bij haast. Het nadeel van 
de 26 was hun voordeel. Voor de verschillende rechters gold dat na een flitsende start 
via de getuigenverhoren de voorgelegde kwesties niet gemakkelijk te doorgronden waren. 
Een dieptepunt vormde de financiële afwikkeling. Na een keer op keer falend bestuur, en 
vervolgens onder invloed van het faillissement van Spano en het vertragende optreden 
van de curator, verloor de zaak van de 26 elke prioriteit. Na excuses van de Amsterdamse 
rechtbank en vervanging van de verantwoordelijke rechter duurde het nog elf maanden 
tot de kantonrechter met individuele afrekeningen kwam. De door het bestuur van Span 
vertegenwoordigde consensus bleef de leidraad, terwijl de rechter zelf voor de benodigde 
berekeningen zorgde. De cijfers van de 26 negeerde zij.

Om het uiteindelijk binnengehaalde financiële resultaat was het de 26 niet te doen, ook in 
terugblikkende gesprekken herhaalden ze dat. “Wel heeft dit kleine gelijk mijn eergevoel 
goed gedaan, die paar centen ben je zo weer kwijt”, concludeerde Henk Neijts in het voor-
jaar van 2009.88 Zijn collega Gerrit Foekens die in september 1999 met succes via de rechter 
achterstallig loon incasseerde, vertelde dat wat hij toen vreesde, bewaarheid is. “Al snel  
 

88 Gesprek met H. Neijts, 26 maart 2009. Neijts (1945), wonend in Haarlem en met ervaring in de haven van 
IJmuiden, werkte vanaf 1980 als stuwer bij de SHB. Na “de volle WW periode uitgezeten te hebben” was hij vanaf 
eind 2002 werkzaam bij een beveiligingsbedrijf.
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zag ik een tegenstander die zijn recht wel wist te vinden. Wij wilden laten zien: tot hier en 
niet verder, zo gemakkelijk ben je niet van ons af.”89

Het zwijgen van FNV Bondgenoten in de jaren na Spano trof de 26. De betrokken bonds-
vertegenwoordigers die niet in staat waren correcte gegevens te leveren en daarvoor ver-
antwoordelijk waren, onderhielden met hen geen enkel contact. Geen uitleg, geen veront-
schuldiging. Een ervaring die de vakbondsleden van de groep persoonlijk raakte. Neijts 
zei daarover het volgende: “Ik was veertig jaar lid en na mijn ontslag viereneenhalf jaar 
werkloos. In een telefonisch contact met de bond legde ik uit over de periode van Span nog 
achterstallig loon te goed te hebben en vroeg om een tijdelijke vrijstelling van de contribu-
tie. Dat kon niet en ik was lid af.”90 Foekens: “Jaren geleden kon ik het me niet voorstellen, 
de bond die in plaats van medestander en belangenverdediger optrad als een pure werkge-
ver, met alle juridische trucs die daar bijhoren. Dit werkgeverschap zie ik als de finale van 
de jaren herstructurering.”91

In terugblikken overheerste de tevredenheid over de in 1999 genomen beslissing de 
rechter in te schakelen. Neijts: “Ik vond en vind het belangrijk tegengas te geven. Ontslag 
krijgen is één, dat overkomt je wel meer, maar in dit geval waren we gewoon weggebla-
zen. De elkaar volgende juridische stappen vielen goed, omdat ze meehielpen in een soort 
rouwproces. Alleen al voor het nageslacht is het goed te weten dat je je niet zonder slag 
of stoot aan de kant moet laten zetten.” Foekens: “Goed dat we het gedaan hebben. Ik zal 
nooit vergeten hoe de heren tijdens de getuigenverhoren zaten te bibberen. Ze spraken 
recht wat krom was. Eigenlijk pakten we via de rechtbank de draad op om ons sterk te 
maken voor ons recht op werk. Wel bleek de juridische actie ons laatste middel.”

Hoewel de vrouwengroep in Amsterdam een wisselend bestaan leidde en slechts een 
kleine kern wist op te bouwen, is de groep bij heel wat activiteiten betrokken geweest. Ans 
Foekens behoorde tot die kern. “We plakten de ruiten van het SHB gebouw vol met leuzen, 
maakten pamfletten en verspreidden die, onderhielden het contact met de Rotterdamse 
vrouwengroep, waar we ook een paar keer naartoe gingen. In de actie bij de sluis van 
IJmuiden waren we onmisbaar en liet één van ons zich vastketenen. Daar deden we aan de 
ene kant de klassieke dingen, koffie en broodjes klaarmaken, aan de andere kant waren we 
het vuur van de actie. Ik heb geen vergadering gemist en vaak gingen onze kinderen mee, 
ook naar de zittingen op de Parnassusweg. Ze hebben wat je noemt praktisch onderwijs 
gekregen. Ik ben blij dat we ons tot het laatste moment verzet hebben.”92

89 Gesprek met G. Foekens, 2 april 2009. Foekens (1957) begon in 1977 bij de SHB. Werkte als stuwer en woont 
in Amsterdam-Noord. Was vier jaar werkloos, volgde een opleiding tot lasser/monteur, een vak dat hij vanaf 2002 
uitoefende.
90 Gesprek met H. Neijts, 26 maart 2009.
91 Gesprek met G. Foekens, 2 april 2009.
92 Gesprek met A. Foekens, 2 april 2009.
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Als laatste het woord aan Ab de Wildt die na het ontslag het initiatief nam tot de 
juridische actie. Zijn terugblik eindigde met een stelling die een brug vormt naar de 
afsluiting van deze studie in de Samenvattende Slotbeschouwing. “De gang naar de 
rechter is zonder meer de moeite waard geweest. Weinigen van ons waren liefhebbers 
van de juridische weg, maar de verzwakte strijdpositie in de Amsterdamse haven liet 
ons geen andere keus. Toen eenmaal die weg was ingeslagen, vond ik dat we tot het 
bot moesten gaan. En dat is aardig gelukt, maar met een tweeslachtig gevoel.
Het Noordzeekanaalgebied lijkt de laatste jaren economisch te floreren, maar een ware 
opvolger van de pool is uitgebleven. En dat betekent de terugkeer van de losse arbeid, 
zij het gestoken in een moderne outfit.”93

93 Gesprek met A. de Wildt, 18 maart 2009. Wonend in Amsterdam, werkte hij vanaf 1977 in de havenpool als 
allrounder. Na zijn ontslag vond hij vrijwel direct werk in verschillende, uitvoerende leidinggevende functies.




