
Frank Moreels, Federaal
Secretaris BTB Wegver-
voer & Logistiek: “Een
jaar na de dramatische

feiten moeten we vaststellen dat de Poolse
chauffeurs die in Wingene het leven lieten
dood en begraven zijn. Letterlijk én figuur-
lijk! Wie dacht dat de transportsector
omwille van het drama in Wingene zich zou
herpakken en intern orde op zaken zou stel-

len moet  vaststellen dat 1 april niet meer is
dan een trieste ‘verjaardag’, een lugubere
aprilgrap! Iedereen was terecht verontwaar-
digd dat chauffeurs in dergelijke omstan-
digheden moesten leven en werken.
Omstandigheden die BTB al sinds 2010 in
haar zwartboeken “sociale dumping” aan-
klaagt. Maar eenmaal de storm was gaan
liggen, keerden we allen terug naar de orde
van de dag.  Het onderzoek zou lopende
zijn, het is wachten op resultaat.” 

De sociale dumping  die sinds het toetreden
van de Oost-Europese lidstaten tot de EU in
gang werd gezet, verliep razendsnel. West-
Europese chauffeurs (en bedrijven) worden
massaal en razendsnel vervangen door
Oost-Europese collega’s. 

Frank Moreels: "Onderzoek door het bureau
Policy Research in Nederland wijst uit dat
het aandeel van de Midden- en Oost-Euro-

pese landen in het zogenaamde
derdenvervoer sinds 2006 expo-
nentieel gestegen is. En dat het
Europese internationale ver-
voer vandaag dus gedomineerd
wordt door Oost-Europese
transportbedrijven.  Het gaat
zelfs zo ver dat het vat van
goedkope chauffeurs stilaan
leeg raakt en men daarom gaat
zoeken naar alternatieve oplos-
singen. Vorige maand nog
kwam het bericht dat het in Let-

land geregistreerde bedrijf Dinotrans Fili-
pijnse chauffeurs werft voor internationale
transporten op West-Europa en Scandina-
vië.” 
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1 jaar na het drama in Wingene: 
terug tot de orde van de dag?
Maandag 1 april was het precies
een jaar geleden dat twee Poolse
chauffeurs op het bedrijf Krismar
de dood vonden. Vier anderen
werden zwaargewond. Op een bru-
tale manier werden we met de
neus op de gevolgen van de soci-
ale dumping in de transportsector
gedrukt. Gedurende enkele weken
was de belangstelling groot. Maar
korte tijd later was de aandacht
alweer weggeëbd. Terug tot de
orde van de dag? 

ADN herhaling voor 
binnenschippers 
met examen!
Beste lid, 
Ter informatie: vanaf
2013 (lees vanaf 1 juli
2013) wordt er een
examen (test) gekop-
peld aan de ADN herhalingscursus voor bin-
nenschippers. Deze test zal worden afgeno-
men door DGT.

DGT VOORZIET IN HET VOORJAAR 2013
OOK EXTRA CURSUSSEN.
Raadpleeg daarom het aanbod onder de
rubriek “Cursusaanbod - Binnenvaart ADN”
op de site www.dgtvzw.be

Voor meer informatie kan je steeds terecht
op ons secretariaat BTB Maritieme secto-
ren, Paardenmarkt 66 – 2000 Antwerpen –
tel. 03/224.34.15.

BTB - HAVENS - Modernisering van de havenarbeid
Naar aanleiding
van slechts één
zin, die werd
opgenomen in
het Regeerak-
koord van 2011,
werd minister van
Werk Monica DE
CONINCK in janua-
ri 2012 in de

Kamer van Volksvertegenwoordi-
gers (Commissie Sociale Zaken)
geïnterpelleerd door mevr. Zuhal
DEMIR (N-VA) en dhr. Kristof
WATERSCHOOT (CD&V), nl.: “Het
stelsel van de havenarbeid zal in
overleg met de betrokken partij-
en (de werkgevers- en vakbonds-
organisaties), de sociale bemid-
delaars en de havenautoriteiten)
worden aangepast teneinde het
te moderniseren.”.

Zij drongen er bij de minister op
aan om hier tijdens de lopende
regeringslegislatuur dringend
werk van te maken!  Niemand
zou nochtans problemen hebben
met de Wet op de Havenarbeid
(Wet Major van 8 juni 1972) op
zich, die trouwens reeds méér
dan 40 jaar stand houdt. Maar
blijkbaar zijn er wel problemen
met de uitvoeringsbesluiten
ervan (Codex e.d.)!

Inmiddels werd de minister in
januari dit jaar opnieuw geïnter-
pelleerd door diezelfde Kristof
WATERSCHOOT (CD&V) rond de
resultaten van de uitvoering van

haar engagement in het Regeer-
akkoord!

Op verzoek van mevr. Monica DE
CONINCK waren de sociale part-
ners bereid om in dialoog te gaan
over een vorm van “modernise-
ring van de havenarbeid” en dit
onder leiding van de voorzitter
van het Paritair Comité Havenbe-
drijf, dhr. Marc DE SMET, die hier-
in een bemiddelende rol zal spe-
len.

Hiervoor werd een Werkgroep
geïnstalleerd samengesteld uit 8
werknemers- en 8 werkgeversaf-
gevaardigden uit de verschillen-
de Belgische havens, die inmid-
dels op 26 maart ll. voor de eer-
ste keer bijeen kwam en die werd
ingeleid door de minister zelf.

De minister beperkte zich hierbij
tot het voorlezen van een toe-
spraak rond het regeerakkoord,
waarbij zij niet meer wenst te
spreken over de term “moderni-
sering”, maar wel over “actuali-
sering van de havenarbeid”.

Zij benadrukte nogmaals dat het
niet de bedoeling is om het sta-
tuut van havenarbeider aan te
vallen, maar wel rekening te hou-
den met de evolutie van de
havenarbeid door de jaren heen!

Zelf wil zij geen concrete voor-
stellen doen vanuit politieke
invalshoek, maar wenst wel dat

in de Werkgroep gewerkt wordt
rond de volgende 3
thema’s/doelstellingen, en dit in
volgorde van haar prioriteit:
• Naar nog veiliger werken in de

havens
• Nog meer tewerkstelling creë-

ren in de havens
• Bijdragen aan nog meer

betrouwbare en klantgerichte
havens

In haar redevoering verwees zij
naar Europa die het Belgisch sys-
teem van organisatie van de
havenarbeid reeds jaren met
argusogen aanziet. Ze verwees
ook naar de studie van Professor
Eric VAN HOOYDONK rond orga-
nisatie van de havenarbeid in de
verschillende Europese havens,
die hij in opdracht van de Europe-
se Commissie uitvoerde, die
meer dan 1.400 pagina’s telt en
waarvan het resultaat op 14 mei
a.s. zal toegelicht worden aan de
verschillende stakeholders tij-
dens een academische zitting.

Op 26 maart werd door de socia-
le partners alvast een vergader-
schema vastgelegd, waarvan de
volgende vergadering eind april
plaatsvindt en het 1ste onder-
werp rond “veilig werken” zal
aangevat worden d.m.v. een ver-
gelijkende studie m.b.t. de ver-
schillende systemen in de Belgi-
sche havens.

Wij houden jullie op de hoogte!

VOORSTELLEN VAN BTB VERVOER
EN LOGISTIEK:
• Instelling van een Europees mini-

mumloon voor chauffeurs.
• Meer controle op de (illegale) cabota-

ge, geen verdere liberalisering van de
cabotageregels.

• Meer controle op de postbusfirma’s.
• Mederesponsabilisering van de

opdrachtgevers.
• Gecombineerd vervoer (d.i. alle ver-

voer aansluitend op een andere ver-
keersmodus) binnen België moet aan-
zien worden als binnenlands vervoer
en als dusdanig onder de detache-
ringsrichtlijn vallen.
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