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Sinds enkele jaren wordt de transport- en logistieke sector getroffen door sociale dumping. Omwille
van de hogere winst van het patronaat, gingen in België al duizenden jobs van vrachtwagenchauffeurs
verloren, en ook in de logistiek zijn de gevolgen al merkbaar! ‘Stop sociale dumping’ was de zeer dui-
delijke oproep van de massaal opgekomen militanten van BTB Wegvervoer en Logistiek.

Er was een indrukwekkende vertegenwoordi-
ging uit heel wat Europese Havens aanwezig
op de Europese manifestatie tegen sociale
dumping en voor een sociaal Europa. Aan de
ene kant omwille van het feit dat Europees
Transportcommissaris Siim Kallas de Belgische
autoriteiten in gebreke had gesteld t.a.v. de
EU-regels inzake de vrijheid van vestiging voor
wat betreft de organisatie van de havenarbeid
in België. Aan de andere kant omwille van de
aanhoudende provocaties van het juristen-
team van Kantoennatiebaas Huts t.a.v. de

havenvakbonden, BTB-voorzitter Ivan Victor
en federaal secretaris Marc Loridan.

AANVAL OP BELGISCHE ARBEIDSORGA-
NISATIE
De Europese commissie valt, nadat ze dit
reeds deed in andere Europese havens, nu
de Belgische arbeidsorganisatie aan op :
- de verplichting om met erkende havenar-
beiders te werken;

- de beperking inzake het vast dienstver-
band/poolsysteem;

- de beperking inzake ploegensamenstelling;
- de beperkingen inzake polyvalentie
(beroepscategorieën);

- de verplichting om havenarbeiders te
gebruiken in het logistiek contingent.

Via de democratische Europese kanalen is
Europa er tot op heden niet in geslaagd
onze wet te vernietigen. Thans probeert
Kallas het op een andere manier.

Ondertussen zijn zowel Minister Monica De
Coninck als EU-Parlementslid Kathleen Van

Brempt argumentatie aan het opbouwen
om deze klacht die uitsluitend is geïnspi-
reerd door Huts, grondig te weerleggen.

Het feit dat Kallas zijn nieuwe Havenrichtlijn
niet heeft kunnen realiseren voor de verkie-
zingen van 25 mei en de recente inhuldi-
ging van een nieuwe ‘Huts-terminal’ in zijn
thuisland hebben duidelijk de nodige inspi-
ratie bezorgd aan Kallas om via juridische
weg de Belgische dokwerkers in het hart te
treffen.

Fish en Run II
Afgelopen donderdag werd in het vernieuwde vakbondshuis ‘De Noordstar’, de film Fish &
Run II vertoond. Een film over vis, vissers en visserij; een film over de woelige wateren
waarin de sector zich bevindt. 

Alex Brackx verraste de aanwe-
zigen met een live optreden.
Alex is zanger van de groep
Rumtown die de soundtrack
verzorgde voor de film Fish en
Run II. De sfeer zat er dan ook
meteen goed in. Na een korte
inleiding door Regisseur Filip De
Bodt volgde de vertoning van
de film.

HOOFD BOVEN WATER
De rode draad doorheen de film
is duidelijk: de reders en de vis-
sers hebben moeite om het
hoofd boven water te houden.
Niet het minst omwille van de
lage prijs die ze krijgen voor
hun verse vis. Ze krijgen met
moeite een halve euro voor een
kg pladijs terwijl die in de win-
kel makkelijk verkocht wordt
voor 4,5 euro per kg. Prijsaf-
spraken tussen de grote opko-
pers liggen hier aan de basis. 
Een positieve noot is dat onder-
zoek zou aantonen dat de visbe-
standen in omvang opnieuw
licht zijn toegenomen, maar
met een steeds krimpende vis-
sersvloot is dit dan ook weer
niet zo verwonderlijk.

CONTROLE ONDERMAATS
Net als in vele andere sectoren
blijft de controle op de toepas-
sing van Europese regelgeving

ondermaats. Vooral de Neder-
landse vissers die het niet al te
nauw zouden nemen met de
regels zijn een doorn in het oog
van hun Belgische collega’s. Dit
bleek ook uit de publieksdiscus-
sie achteraf. 
De Nederlanders maken zich-
zelf ook niet populair door toe-
passing van de ‘pulskor-tech-
niek’, waarbij ze d.m.v sleepdra-
den elektrische stroomstoten
sturen naar de zeebodem, de
bodemvissen opschrikken en
vervolgens vangen in het net.
Volgens de aanwezige vissers
zou er na doortocht van de puls-
kor, zo goed als niets meer van
levende bodemvissen achter-
blijven. Meer nog, de vissen die
op deze wijze worden gevan-
gen, vertonen zwarte brand-
plekken en worden dus niet
opgeschrikt maar geëlektrocu-
teerd. 
Vanuit het publiek kwam de uit-

breiding van de 12-mijlszone
naar voor als oplossing voor een
energiezuiniger visserijbeleid.
Nu is het zo dat men zich vanaf
12 mijl voor de Belgische kust in
internationale wateren bevindt,
waar ook niet-Belgische vissers
kunnen vissen. Door het inkrim-
pen van de visbestande worden
de Belgische vissers gedwon-
gen om veel verder uit te varen
alvorens visgronden te berei-
ken.
Een aantal aanwezigen waren
verder niet te spreken over de
rol van de recreatieve sportvis-
sers. De controle op hun vis-
vangst is immers zo goed als
onbestaande wat resulteert in
een aanzienlijke vangst van
kabeljauw die wordt verkocht
via het zwarte circuit. Meteen
een thema dat werd opgepikt
door Filip de Bodt als mogelijk
onderwerp voor het vervolg,
Fish en Run III.

Officiële opening vernieuwd 
vakbondshuis ‘De Noordstar’
Vrijdag 4 april werd in aanwezigheid van
onze voorzitter Ivan Victor, staatssecretaris
voor fraudebestrijding John Crombez en
vice-premier Johan Vande Lanotte het ver-
nieuwde vakbondshuis ‘De Noordstar’ offi-
ciëel ingehuldigd.  Provinciaal ABVV-secre-
taris Erik Van Deursen stond in zijn speech
uiteraard ook stil bij de geslaagde actiedag
tegen sociale dumping en maakte van de
gelegenheid gebruik om dit belangrijke
dossier alsook de rest van de syndicale
eisenbundel voor de volgende regering
extra in de verf te zetten.

RENOVATIE
Het vakbondshuis werd volledig onder
handen genomen, de geklasseerde façade
kreeg een opfrisbeurt, de rest van het
gebouw werd tot op de fundamenten afge-
broken en heropgebouwd. Bij de herinrich-
ting werd bijzondere aandacht besteed
aan de toegankelijkheid voor de bezoe-
kers. Er werd gekozen om te werken met
duurzame materialen alsook energiezuini-
ge technieken zodat de ecologische voetaf-
druk zo klein mogelijk wordt gehouden.
De binneninrichting werd gerealiseerd via
een project uit de sociale economie.
Op het gelijkvloers bevinden zich vooraan
het gebouw 2 multifunctionele vergader-
zalen, een bar en het sanitair voor de
bezoekers. Deze vergaderaccommodatie
kan worden afgesloten van de rest van het
gebouw en is met een aparte toegang ook
na de kantooruren toegankelijk. Zo kan
deze vergaderinfrastructuur ook afge-
huurd worden door bevriende socialisti-
sche verenigingen die een activiteit willen

organiseren. Aan de achterzijde is de
hoofdingang gesitueerd en zijn het ont-
haal, de dienst werkloosheid en de dienst
arbeidsrecht gevestigd.  
Op het 1ste verdiep bevinden zich de bure-
len van de BTB samen met deze van Hor-
val, CMB en AC. 
Het 2de verdiep huisvest de interprofessio-
nele ABVV-diensten zoals de jongerenwer-
king, werklozenwerking, Linx+, de militan-
tenvorming en het opleidingsproject KOPA
met hun opleidingszaal.

NIEUWE DYNAMIEK
Een nieuwe omgeving zorgt voor een ver-
nieuwde dynamiek. De militanten, mede-
werkers en leden zijn alvast enthousiast.
Sinds de heringebruikname van De Noord-
star werden de verschillende activiteiten
en vergaderingen druk bijgewoond. Ook
de opendeurdag op zaterdag 5 april kon op
veel belangstelling rekenen.
De Noordstar is opnieuw klaar om de dage-
lijkse stroom aan leden te ontvangen en
geeft de militanten en medewerkers een vak-
bonds(t)huis van waaruit ze de vele syndicale
uitdagingen het hoofd kunnen bieden.

Europese betoging tegen sociale dumping 
en voor een sociaal Europa
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