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Veilig vissen, … een realiteit

Het heeft lang… te lang geduurd voor de
notie “veiligheid” aan boord van onze Belgi-
sche vissersschepen ernstig werd genomen.

Niet dat het aan goede intenties ontbrak, maar
mogelijk wel aan het juiste instrument.

De eerste schuchtere pogingen kwamen er
jaren geleden met de oprichting van  de “Natio-
nale Gemengde Commissie ter Voorkoming
van Arbeidsongevallen op Zee”.
Een initiatief dat zijn oorsprong vindt in een
I.A.O.-conventie van Genève en inmiddels ach-
terhaald door de “Work in Fishing Convention”
van de internationale arbeidsorganisatie en het
“Technisch Comité Visserij van het Fonds voor
Arbeidsongevallen” (FAO).
Hoewel de sociale partners, samen met het
FAO en de bevoegde inspectiediensten de
beste bedoelingen hadden kwam een echt vei-
ligheidsbeleid voor de zeevisserij uiteindelijk
toch niet van de grond.

De komst van de externe gemeenschappelijke
dienst veiligheid PROVIKMO en de overheve-
ling van PREVIS (Preventie Visserij) van het Zee-
vissersfonds naar SDVO betekenden de echte
doorbraak.

Mede dank zij de inbreng van zowel Europese
als Vlaamse middelen konden nieuwe initia-
tieven worden ontwikkeld.
De komst van nautisch  veiligheidsspecialist
Rudy Vanagt en de huidige coördinator Ronny
Lagast zorgden ervoor dat  veiligheid aan
boord, onder de vissers echt een gesprekson-
derwerp werd.

De vele veiligheidworkshops kenden een
onverwacht  succes en de PREVIS-nieuwsbrie-
ven en veiligheidsfiches die met de regelmaat
van een klok in circulatie werden gebracht,
waren absoluut vernieuwend en inspirerend.

Tegelijk maakte ook de overheid werk van de
controle op de naleving van de welzijnswet in
de visserij, waardoor ook bij de reders het
nodige bewustzijn voor een gedegen veilig-
heidsbeleid begon te groeien.
Resultaat van deze verzamelde inspanningen
is het veiligheidshandboek dat niet alleen
uniek is omwille van het feit dat een dergelijk
naslagwerk voor de visserij nog nooit werd
gerealiseerd, maar ook door het concept en
de inhoud.

Voor de reders en schippers aan boord
bestaat een losbladige versie die toelaat naar-
gelang het incident dat zich voordoet om de
gepaste veiligheidsfiche ter hand te nemen en
onder de aandacht van de vissers te brengen.

Ook de bevoegde instanties en overheidsin-
stellingen kunnen hiervan gebruik maken en
hun veiligheidshandboek aanvullen met 
nieuwe fiches die in de toekomst ter beschik-
king zullen worden gesteld.

De vissers ontvangen een gepersonaliseerd
exemplaar van de gebundelde versie en
gehoopt wordt dat ook de “leerlingen-
vissers” hiervan gebruik zullen maken tijdens
hun opleiding in de visserijschool.

Het veiligheidshandboek is meertalig.  Het
houdt rekening met het vissersjargon
gebruikt in de verschillende vissershavens en
uiteraard met de juiste terminologie in het
correct Nederlands.
Nu reeds blijkt de belangstelling te bestaan
op Europees niveau voor het Belgische veilig-
heidshandboek visserij.

Deze publicatie betekent een mijlpaal voor
het veiligheidsbeleid in onze sector.
Zonder het pionierswerk van Rudy Van Agt,
Ronny Lagast, Marc Feys en Philippe Durand
was dit boek nooit gerealiseerd. 
De vissers, de sector en SDVO zijn hen hier-
voor zeer dankbaar.

Geïnteresseerden kunnen een exemplaar
bekomen via onze secretariaten.

Ivan VICTOR
Nationaal Secretaris Zeevisserij

Syndicale premies 2010

Een overzichtje van de syndicale premies uitbetaald in de
verschillende sectoren:

Werk je in de sector goederenvervoer of logistiek?
In de loop van de maand december 2010 ontvang je van
het Sociaal Fonds Transport een formulier syndicale pre-
mie. Met dit formulier kan je de terugbetaling krijgen van
de syndicale premie 2010 ten bedrage van 120 euro.

Werk je in de sector verhuizingen?
Vanaf januari 2011 kan je je aanbieden op een BTB-secre-
tariaat om je syndicale premie 2010 (120 euro) te ontvan-
gen.

Werk je in de sector taxi’s?
Vanaf januari 2011 kan je je aanbieden op een BTB-secre-
tariaat om je syndicale premie 2010 (125 euro) te ontvan-
gen.

Werk je in de sector afhandeling luchthavens?
Vanaf eind december 2010 ontvang je van het Sociaal
Fonds voor afhandeling luchthavens een formulier syndi-
cale premie. Met dit formulier kan je terugbetaling krijgen
van de syndicale premie 2010 ten bedrage van 125 euro.

Werk je in de sector handel in brandstoffen?
In de loop van de maand december 2010 ontvang je van
het Sociaal Fonds Handel in Brandstoffen een formulier
syndicale premie. Met dit formulier kan je de terugbeta-
ling krijgen van de syndicale premie 2010 ten bedrage van
120 euro.

Werk je in de sectoren autobussen en autocars ? 
Dan ontvang je pas in het voorjaar 2011 een legitimatie-
kaart van het Sociaal Fonds Bus en Car. Met deze kaart kan
je de terugbetaling krijgen van de syndicale premie 2010.
Het bedrag van deze premie was bij het drukken van deze
editie nog niet gekend. 

Op de foto ziet u v.l.n.r. Marc Feys (Provikmo), Rudy Van Agt, Ronny Lagast (Veiligheidscoördinator), Ivan
Victor, Luc Mellaerts en Philippe Durand (Inspectie FOD - Werkgelegenheid).

16 DECEMBER 2010

Studiedag Uitvoerend Bestuur 
Vakgroep Haven van Antwerpen
De laatste vergadering van het Uit-
voerend Bestuur “Vakgroep Haven
van Antwerpen” van 2010 vond
plaats op 16 december 2010 onder
de vorm van een Studiedag in de
lokalen van het Studiecentrum
Schipperswelzijn aan de Straats-
burgdok in aanwezigheid van Rudy
DE LEEUW, Voorzitter van het
Vlaams ABVV en Ivan VICTOR, Voor-
zitter BTB.

Rudy DE LEEUW gaf toelichting over
de sensibiliseringscampagne van
het ABVV rond de rechtse agenda
van N-VA achter een mogelijke 6de
staatshervorming.  Eveneens lichtte
hij de bestuursleden in over de
stand van zaken rond de onderhan-
delingen van het volgend Interpro-
fessioneel Akkoord (IPA) voor de
sectorale CAO-onderhandelingen
2011-2012 en gaf hij de stand van de
besprekingen over een mogelijke
Regeringsvorming.

Het werd een interessante uiteen-
zetting waarna de bestuursleden
van de vakgroep Haven de gelegen-
heid hadden om vragen te stellen
aan Voorzitter DE LEEUW rond deze
thema’s.  Daarna werd de gewone
bestuursvergadering voortgezet,
onder voorzitterschap van Marc
LORIDAN, Voorzitter Vakgroep
Haven van Antwerpen.
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