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Louis Major 
Voor de bescherming van het beroep van 
havenarbeider had Louis Major slechts één 
artikel nodig: “niemand mag in de haven-
gebieden havenarbeid laten verrichten 
door andere werknemers dan erkende 
havenarbeiders.”  Louis Major loodste als 
minister van Werkgelegenheid de wet in 
1972 door het parlement, waardoor we 
als havenvakbond voor Belgische haven- 
arbeiders een sterk legaal statuut konden 
uitbouwen.

Mark Loridan beklemtoonde de recente 
aanvallen op de wet. “Zoals jullie weten, 
werden we als havenarbeiders de voorbije 
jaren constant geconfronteerd met aan- 
vallen op dit uniek en sterk statuut. Tot twee-
maal toe probeerde Europa de havenarbeid 
volledig te liberaliseren. Tot tweemaal toe 
trokken de havenarbeiders ten strijde tegen 
Port Package I en II en konden wij samen 
deze Europese plannen dwarsbomen.”

“Nadien werden we, na een aanklacht 
van Fernand Huts, op juridische basis 
aangevallen door de Europese 
Commissie. Ook hier bereikten we een 
compromis met de werkgeversorganisaties 
en minister van Werk Kris Peeters, tot 
voldoening van deze Europese Commissie 
en DG-MOVE, die de uitvoering van dit actie- 
plan op geregelde tijdstippen opvragen en 
aftoetsen.”

“De Antwerpse haven blijft zich elk jaar over-
treffen. 2018 wordt waarschijnlijk het zesde 
recordjaar op rij. Deze groeiende cijfers voor 
onze haven worden stilaan een gewoonte. 
In de haven van Antwerpen werd in het 
eerste halfjaar van dit jaar 118,6 miljoen ton 
geladen en gelost. Dat is 6,5 procent meer 
dan in dezelfde periode van vorig jaar. De 
overslag van containers steeg opnieuw sterk, 
met 8,20 procent.”

“Dit succesverhaal van de Antwerpse haven 
is onlosmakelijk verbonden met de inzet 
van onze havenarbeiders. De groei van de 
afgelopen jaren kwam tot stand dankzij 
de inzet en productiviteit van onze haven- 
arbeiders en de unieke arbeidsorganisatie 
dankzij de wet-Major. BTB blijft erop 
hameren dat de afbraakpogingen van  

 
dit goed functionerend systeem nu 
moeten stoppen. Maar helaas, de pogingen 
om onze loon- en arbeids- voorwaarden 
en onze statuten te kelderen, stoppen 
niet. Zo kregen we het afgelopen jaar 
opnieuw verschillende aanvallen vanuit 
Open Vld- en N-VA-hoek te verduren, 
met name om de activiteiten rond logistiek 
en zogenaamde e-commerce in het haven- 
gebied uit de wet-Major te lichten.”

“Het onderuithalen van ons statuut, is de 
prioriteit van zij die de havenarbeid 
goedkoper willen maken. Fernand Huts, met 
zijn politieke lake en van Open Vld en N-VA 
willen dit statuut weg om het te vervangen 
door goedkopere, precaire arbeid. Dit heeft 
een naam: sociale dumping.”

“Zo horen we geregeld vanuit werkge-
verszijde dat er verschillende noden zijn 
naargelang het soort ‘commodity’ dat ze 
vertegenwoordigen. Die verschillen 
– volgens hen – naargelang de werkzaam- 
heden in het stukgoed, containers, Ro-Ro, 
stortgoederen en logistiek.”

“We mogen als havenarbeiders en vak- 
bonden de fout niet maken om havenarbeid 
op te splitsen in verschillende segmenten. 
Dat zou het geheel van de havenarbeid 
verzwakken en de onderlinge solidariteit 
breken. Wij beschikken over een haven- 
arbeiderspopulatie die een bepaalde fier-
heid op haar werk uitdraagt en waarbij een 
redelijke sociale controle binnen deze groep 
heerst, dewelke we in de toekomst niet 
mogen verliezen.”

“De heer Huts was met zijn KTN-groep en 
enkele ‘stille’ aanverwante goederen- 
behandelaars de drijvende kracht achter 
de Europese procedure tegen het Belgisch 
systeem van havenarbeidsorganisatie. Deze 
veldslag is inmiddels gewonnen, maar de 
oorlog tegen Huts en KTN zeker nog niet.”

“Daarom wens ik nogmaals van op deze 
plaats voor het standbeeld van Louis Major 
te verklaren, dat we als BTB nog steeds 
bereid zijn de handschoen op te nemen om 
het statuut van de Belgische havenarbeiders 
te beschermen.”

De Buildrager
Marc Loridan herinnerde aan de 
recente vaudeville door het stads- 
bestuur. “Het is inmiddels een jaren- 
lange traditie, sinds 1986, om onze 
kameraden die slachtoffer werden van een 
dodelijk arbeidsongeval te herdenken aan 
de Buildrager, het symbool van de hard- 
werkende Antwerpse havenarbeider. Dit 
standbeeld moest enkele maanden geleden 
wijken van zijn vertrouwde plaats aan de 
Suikerrui door de renovatiewerken aan het 
stadhuis. Het werd door het stadsbestuur 
geparkeerd in het depot (het zogenaamde 
standbeeldenkerkhof) van het Middelheim 
Museum. Dit leidde tot grote ergernis van 
havenvakbonden en havenarbeiders.”

“Mede door een actie van de BTB-jongeren 
besloot het gemeenschappelijk vakbonds-
front een brief te richten aan de burgemeester 
waarin we stellen deze gang van zaken niet te 
accepteren en dat we in afwachting van zijn 
terugkeer op de Suikerrui voor de Buildrager 
een respectabele tijdelijke plaats eisen in het 
Antwerpse stadsbeeld.”

“Ons voorstel ging uit naar het her- 
aangelegde Schengenplein, in de buurt 
van het aanwervingslokaal en het nieuwe 
schaftlokaal voor onze havenarbeiders. De 
gemeenteraad en het stadsbestuur konden 
ons hierin gelukkig volgen en dit is dan ook 
de reden waarom we hier vandaag onze 
jarenlange traditie ter nagedachtenis van de 
ons ontvallen havenarbeiders verder kunnen 
zetten.”

Marc Loridan legde ook bij deze plechtig- 
heid de nadruk op de groei die de 
afgelopen jaren kwam tot stand dankzij 
de inzet en productiviteit van deze haven- 
arbeiders en zijn unieke arbeids- 
organisatie via de wet-Major. “Door de 

 
stijgende trafieken is er een toenemende 
vraag naar havenarbeid in alle beroeps-
categorieën. Zo werden dit jaar 600 nieu-
we havenarbeiders ‘algemeen werk’ op-
geleid, 100 nieuwe kuipers, 40 nieuwe 
markeerders, 100 DA’s en 350 nieuwe 
Straddle-carrier-chauffeurs (SCC). Om 
tegemoet te komen aan de vraag van 
de grote containerterminals van SCC, 
moesten we helaas afwijken van de ons 
gekende structuren en werd overgegaan 
tot een beperkte rechtstreekse nieuwe 
instroom van SCC. Dit proces hebben wij 
via overleg bijgestuurd door een opleiding 
met een verlengd programma uit te werken 
op maat van de containerterminals zodat 
de kandidaten vertrouwd worden met de 
werking op de containerterminals onder de 
kraan, op het plein …”

“We moeten strikt blijven waken dat deze 
enorme groep nieuwe onervaren haven- 
arbeiders, alsook de naar andere beroeps- 
categorieën doorgestroomde haven- 
arbeiders, niets inboeten aan opleiding en 
de daarbij horende stages onder begeleiding 
van ervaren peetvaders.”

“Want onze haven is de op één na grootste 
haven in Europa. Met onze snelle en 
vakbekwame havenarbeiders als grootste 
troef, stellen we vast dat de druk op ons 
havenpersoneel toeneemt. In de race naar 
hoge productiviteit verliezen bedrijven én 
havenarbeiders soms de veiligheid uit het 
oog, daar waar vele gevaren dreigen.”

“Havenarbeid is en blijft gevaarlijk en ondanks 
de belangrijke inspanningen om van onze 
Antwerpse haven een veiligere werk- 
omgeving te maken, kwamen afgelopen jaar 
opnieuw drie havenarbeiders om het leven 
door een arbeidsongeval: 

Eerbetoon Louis Major en omgekomen havenarbeiders 
Belgische Transportbond

Op 1 november kwamen de havenarbeiders van BTB Vakgroep Haven van Antwerpen naar traditie samen aan het 
standbeeld van Louis Major, oud voorzitter van de BTB en grondlegger van de Wet op de Havenarbeid. Dit eerbetoon 
werd gevolgd door een hulde in gemeenschappelijk vakbondsfront aan de havenarbeiders die slachtoffer werden van 
een arbeidsongeval met fatale afloop en al de overleden leden. Marc Loridan, voorzitter van de BTB Vakgroep Haven, 
nam de gelegenheidstoespraken voor zijn rekening.

Luc Van de Wiele: arbeidsongeval op 15 januari 2018 - Euroports linkeroever;

Arno Hens: ongeval op 27 juni 2018 - DP-World;

Paul Lathouwers: ongeval op 14 september 2018 - Zuidnatie.”

De aanwezige havenarbeiders herdachten deze kameraden op gepaste wijze.
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