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Meer Europa… minder sociale dumping! 

ZELFSTANDIGEN BLOKKEREN 
WATERWEGEN
Als vakbond die meer dan 90% van de werk-
nemers vertegenwoordigt in de binnenvaart,
volgden wij weliswaar op enige afstand maar
met argusogen, de acties van de zelfstandi-
ge binnenschippers die zowat een week lang
de waterwegen lam legden via blokkades
aan de sluis van Evergem, de toegang tot het
Albertkanaal in Luik (Mousin) en in Antwer-
pen (Straatsburgdok).

Afgezien de consensus die de zelfstandigen
konden bereiken rond het protocolakkoord
van 24 april van de staatssecretaris voor
mobiliteit, was de hele actie andermaal de
perfecte illustratie van de chaos die heerst
onder de kakafonie aan patronale organisa-
ties binnen de sector binnenvaart en die
gewoonlijk elk met hun eigen vaak ongefun-
deerde theorieën in verspreide slagorde om
de haverklap de betrokken overheden besto-
ken.

WIE OVERKOEPELT WIE?
Sedert jaren pleiten wij bij de werkgevers
ervoor om zich beter te organiseren tenein-
de op eenduidige manier de sectorbelangen
te kunnen verdedigen. In plaats van hergroe-
pering duiken steeds meer nieuwe structu-
ren op die zich zelf al dan niet overkoepelend
verklaren.
Het actieplatform rond de recente blokkades
werd verspreid onder de noemer van de
Federatie van Belgische Binnenvaart terwijl
parallel daarmee ‘Aequitas’ zich als nationale
koepelstructuur probeert te profileren. Hoe-
wel in de oprichtingsstatuten VOKA mee
figureert als oprichter en er voorts sprake is
van een zgn. Kenniscentrum Binnenvaart
Vlaanderen.
Rond de representativiteit van elke van deze
organisaties bestaat veel onduidelijkheid
ook al omdat veel werkgevers hun eieren in
de verschillende manden deponeren gezien
de grote twijfels m.b.t. de geloofwaardig-
heid van één en ander.
Een gebrek aan geloofwaardigheid die ten
volle werd gedemonstreerd toen de werkge-
vers zich voor de ministeriële kabinetten aan-
boden in hun personenwagens met Luxem-
burgse nummerplaten op naam van hun
Luxemburgse postbusfirma’s, hoewel ze per-
manent operationeel zijn in ons land.

PROBLEMEN IN DE 
BINNENVAART ZIJN REËEL
Net als in alle geledingen van de transport-
sector gaat het in de binnenvaart inderdaad
van kwaad naar erger, ondanks de volgehou-
den inspanningen van Europa om de sector
te promoten.
De geschiedenis herhaalt zich want ook in
1975 werden blokkades georganiseerd om
de problemen in de binnenvaart aan de kaak
te stellen.

Overigens is het zo dat na vorige acties,
waaraan wij vaak onze volle medewerking
hebben verleend, nogal wat faciliteiten voor
de sector zijn gerealiseerd die men thans in
het heetst van de strijd vergeet.
Zo wordt in de binnenvaart in tegenstelling
tot het wegvervoer geen accijns betaald op
de brandstof en bestaat er een afwijkend
voordeliger sociaal zekerheidsstelsel. De zelf-
standig eigenschippers maken veelal gebruik
van een forfaitair belastingstelsel, i.f.v. de

grootte van hun vaartuig, dat t.o.v. andere
belastingregimes vrij lucratief te noemen is.

DELOYALE CONCURRENTIE EEN OUD
ZEER!
Deze discussie woedt al jaren en precies
daarom werd binnen de schoot van het nati-
onaal paritair comité binnenvaart een werk-
groep deloyale concurrentie in het leven
geroepen.
Belangrijkste vaststelling binnen deze werk-
groep was het feit dat vele binnenvaarton-
dernemingen in Luxemburg zijn gevestigd. 
Om de discussie te objectiveren werd door
de representatieve sociale partners beslist
om voor het Fonds voor Rijn- en Binnenvaart
een vergelijkende studie België/Nederland te
laten uitvoeren door Price Waterhouse Coo-
pers.

Uit die studie blijkt o.m. dat:
- de effectieve belastingvoet in het nadeel
speelt van België enkel voor de onderne-
mingen die geen gebruik maken van de
forfaitaire aanslag;

- de verschillen in loonkost een verwaarloos-
bare impact hebben;

- de afschrijvingsregels in het voordeel van
België een redelijke impact hebben;

- de sociale zekerheid voor zelfstandigen
een kleine impact heeft;

- de steunmaatregelen zowel voor België als
Nederland een significante impact heb-
ben.

SOCIALE DUMPING VERZIEKT DE
GANSE SECTOR!
Ondanks de crisis werden de jongste jaren
totaal ondoordacht heel wat nieuwe en gro-
tere binnenschepen gebouwd binnen een
sector die kampt met een fors dalend vracht-
aanbod.

In Nederland kon hiervoor tot zelfs meer dan
100% kredieten worden bekomen. Wanbeta-
lers worden ongemoeid gelaten door de
financiers omdat de huidige verkoopwaarde
van in beslag genomen vaartuigen onder-
maats is, waardoor de deloyale concurrentie
steeds grotere proporties aanneemt.
Als gevolg hiervan hebben de zelfstandige
schippers de klassieke rederijen met meerde-
re vaartuigen zowat kapot geconcurreerd en
zijn ze nu bezig dit debacle onder zelfstandi-
gen verder te zetten.

ALLE PRAKTIJKEN ZIJN 
DAARTOE GEOORLOOFD!
Eén daarvan is het inzetten van nepzelfstan-
digen en het massaal inschakelen van illega-
len.
Geschat wordt dat t.o.v. zo’n 2.500 reguliere
werknemers er ongeveer 1.000 zijn die het
voorwerp uitmaken van massale sociale
dumping en die werken tegen een fractie
van de al niet zo hoge lonen in de binnen-
vaart.
Om het hoofd te bieden aan de problemen
van de nepzelfstandigen werd in 2009 onder
de sociale partners een gedragscode voor
het bepalen van de samenwerkingsvorm
afgesproken. Veel verbetering heeft dit niet
teweeggebracht en veel werkgevers houden
hier geen rekening mee.
De sociale dumping heeft voor gevolg dat de
instroom van reguliere werknemers in de
sector een probleem is.
Om hieraan te verhelpen werd de verkorte
opleiding matroos in het leven geroepen in
samenwerking met de VDAB. De werkgevers
laten evenwel na hun eventuele vacatures
kenbaar te maken bij de VDAB hoewel het
een knelpuntberoep betreft, waardoor de
opleidingen worden teruggeschroefd ver-
mits de geslaagde cursisten niet aan de bak

komen.
Veeleer kiezen ze ervoor te pleiten om te
werken met interimkantoren hoewel dit op
basis van het KB van 13 december 1999 en
op verzoek van de sociale partners, niet is
toegelaten in de binnenvaart.
Dit verbod is enerzijds ingegeven door het
feit dat men noodzakelijkerwijs over de nodi-
ge door de FOD afgeleverde brevetten moet
beschikken en anderzijds omwille van de vei-
ligheid aan boord, men enkel met gekwalifi-
ceerd personeel kan en mag varen, dat hoe
dan ook niet in het reguliere bestand werk-
zoekenden in de interimkantoren te vinden
is.
In die landen waar het wel mag, wordt inte-
rimarbeid misbruikt door malafide manning
agencies die werknemers uit het Oostblok
aanbieden aan dumpinglonen. De Nederlan-
ders wachten met ongeduld op de opheffing
van dit verbod om meer nog dan nu onze
arbeidsmarkt te overspoelen met werkne-
mers in dubieuze statuten.

HET PROTOCOLAKKOORD VAN 
STAATSSECRETARIS WATHELET
Verbazingwekkend is dat de staatssecretaris
enkel de vertegenwoordigers van de 3
gewesten heeft geconsulteerd en niet zijn
federale collega’s bevoegd voor een aantal
deelaspecten opgenomen in het protocol,
noch de sociale partners!
Wij zijn het ermee eens dat alle hens aan dek
moet worden geroepen in de strijd tegen de
‘structurele marktverstoring’, ‘sociale dum-
ping’ en ‘praktijken van oneerlijke concur-
rentie’.
Uiteraard blijven wij ons verzetten tegen de
invoering van uitzendarbeid en het afschaf-
fen van het vermoeden van werknemers-
chap zoals in het protocol voorzien. 
De bespreking van het sociaal statuut in de
sector behoort allerminst tot de bevoegd-
heid van de staatssecretaris voor Mobiliteit.
Daar zijn sinds jaar en dag geëigende struc-
turen voor waarvan in het protocol geen
sprake. Wij zien geen enkel probleem i.v.m.
het sociaal statuut, integendeel! Momenteel
wordt de laatste hand gelegd aan de uitvoe-
ringsmodaliteiten voor de cao-systeemvaart
die op lijf geschreven is van de sector!
De meest efficiënte maatregel die de werk-
gevers kunnen doorvoeren met onmiddellij-
ke ingang en zonder tussenkomst van wie
dan ook, is ‘niet langer vrachten te vervoe-
ren onder kostprijs’.

Daar is geen enkele blokkade voor nodig!

Ivan VICTOR
Federaal Secretaris Binnenvaart

Dit zijn de hoofdingrediënten van
wat tot een reddingsplan zou kun-
nen leiden voor de zo noodlijdende
binnenscheepvaart sector.

006_GPV1QU_20130517_DNWHP_00_Opmaak 1  15-05-13  10:37  Pagina 6


