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European transport workers fighting back!

A WOMAN’S PLACE IS IN HER UNION
Een mooie slogan op een badge van de Brit-
se vakbond UNITE. Een uitspraak die ook de
BTB absoluut ter harte neemt. Monique Ver-
beeck van de vakgroep havens is reeds
geruime tijd actief in de vrouwensectie van
de ETF dockers. Haar inzet om vrouwen de
plaats te geven die ze verdienen bij BTB en
bij ETF ging blijkbaar niet onopgemerkt
voorbij. Ze werd door de collega’s niet
alleen verkozen voor het vrouwenbureau
van de ETF,  maar werd ook verkozen tot
vertegenwoordigster van de vrouwen in het
uitvoerend bestuur van ETF.  Monique gaat
de uitdaging graag aan: “Meer vrouwen vin-
den hun weg naar de transportsector. Maar
nog steeds onvoldoende!”

BTB WOOG OP DE RESOLUTIETEKSTEN
In de aanloop naar het congres had BTB
reeds een inbreng gedaan m.b.t. de resolu-
tieteksten. We merkten onder andere op
dat de analyse over de sociale dumping eer-
der aan de zwakke kant was en deden voor-
stellen om dit bij te sturen. De BTB amende-
menten werden integraal overgenomen en

door het congres goedgekeurd. In die reso-
lutie wordt de klemtoon nu gelegd op duur-
zaam transport, syndicale rechten, vorming
en opleiding, transnationale werking ... en
wordt het werkingsprogramma voor de ver-
schillende secties vastgelegd. Wie de tek-
sten wil lezen kan terecht op de website
www.etf-europe.org

STERKE CONGRESMOMENTEN
Een sterk congresmoment was volgens
Frank Moreels, Federaal Secretaris Vervoer
en Logistiek, ongetwijfeld de openingstoe-
spraak van Michael Sommer, de voorzitter
van de Duitse vakbond DGB: “ …omdat er
klare taal werd gesproken over de nefaste
gevolgen van privatisering en deregulering,
en over de steeds verder gaande flexibilise-
ring van de arbeid. Het voorbeeld over de
afhandeling op de Duitse luchthavens klonk
de BTB na de recente Swissport staking zeer
bekend in de oren.”

Tijdens het rondetafelgesprek over “trans-
port in dienst van de mensen” kreeg vooral
Keir Fitch, de kabinetschef van Siim Kallas

(Eurocommissaris verantwoordelijk voor de
transportsector) het zwaar te verduren. De
uitermate kritische en strijdbare tussen-
komsten uit de zaal tegen het ultra liberale
beleid van de Europese commissie waren
duidelijk!

EEN SYNDICAAL NETWERK
Tijdens het congres werden de contacten met
andere vakbonden – waaronder onze vrien-
den van de CGT Frankrijk, FNV Bondgenoten
en de Turkse kameraden van Tümtis - ver-
sterkt. Het congres vormde een goede gele-
genheid om bij te praten en plannen te sme-
den voor de toekomst. Marc Loridan, Federaal
secretaris van de havens, weet uit ervaring dat
rechtstreekse contacten onder vakbonden
belangrijk zijn: “tijdens de strijd tegen de
Ports Packages I en II is duidelijk gebleken dat
ETF soms wat moet aangepord worden om
daadwerkelijk actie te ondernemen. Aan loze
woorden hebben we immers niet.”

Jacques Kerkhof van de vakgroep binnen-
vaart en koopvaardij vond de uitwisseling
van syndicale ideeën best inspirerend: “de

confrontatie met bijvoorbeeld de Oost-
Europese vakbonden was bij momenten
confronterend. De sociale dumping in de
binnenvaart met de intrede van Oost-Euro-
pese bemanningen op de schepen, drukte
ons met de neus op de nefaste gevolgen
van het openstellen van de Europese gren-
zen, zonder dat werk werd gemaakt van
sociale en fiscale harmonisatie. Maar we
staan er niet altijd bij stil hoe de syndicale
en sociale rechten van deze werknemers
ook met de voeten getreden worden. Vak-
bonden in Oost-Europa hebben het abso-
luut niet makkelijk.” 

WERKPROGRAMMA VOOR DE KOMENDE
VIER JAAR GOEDGEKEURD 
Eduardo Chagas werd door het congres
opnieuw verkozen als algemeen secretaris.
Aan hem en zijn equipe om het goedge-
keurde werkprogramma nu ook in daden
om te zetten, en alle lid-organisaties daad-
werkelijk te betrekken bij de ETF werking.
Want als er één ding blijkt na dit congres,
dan is het wel dat er werk is aan de Europe-
se syndicale winkel!

Van 29 tot 31 mei ging het congres van de Europese Transport-
vakbond (ETF) door te Berlijn. Voorafgaand vond een vrouwen-
en jongerenconferentie plaats. BTB was als stichtend lid van de
ETF, en actief in alle secties (van dokwerkers, over visserij, bin-
nenvaart, koopvaardij, vervoer, afhandeling …) uiteraard aan-
wezig op dit congres. De slogan van het congres “European
transport workers fighting back” en de baseline “From global
crisis to global justice” illustreerden de doelstelling van de
Europese transportvakbond: we leggen ons niet neer bij de
kwalijke gevolgen van de globalisering, maar zijn vast van plan
om te vechten voor de rechten van de transportarbeiders in Bel-
gië en Europa. Een verslag van de vierkoppige BTB delegatie.

EU-commissaris Kallas wil nieuw havenbeleid maar geen 
Port Package III!

ACTIE LOONT!
Halverwege mei stelde Europees
transportcommissaris Kallas zijn
langverwachte plannen aan de
Europese havensector voor.
Een opsteker van formaat is alvast
dat er geen Port Package III in de
plannen vervat zit, en dat de socia-
le partners drie jaar tijd krijgen om
- via de sociale dialoog - te bekijken
of er al dan niet iets met het sta-
tuut van de havenarbeider dient te
gebeuren.
Europa heeft dus duidelijk de bood-
schap van de Europese havenbon-
den begrepen: “handen af van de
havenarbeid”!

MEER TRANSPARANTIE EN
VRIJERE MARKTTOEGANG!
Dat zijn alvast de sleutelwoorden in
de nieuwe havenstrategie.
Bunkering, baggeren, aan- en
afmeren van zeeschepen, afvalver-
werking, beloodsing en sleepdien-

sten zijn de acht domeinen waarop
gewerkt moet worden.
Goederenbehandeling, passagiers-
diensten en havenarbeid vallen
niet onder het luik vrije markttoe-
gang.
Een adviescomité voor havenge-
bruikers en toezicht in de havens
via onafhankelijke Europese instan-
ties moet de transparantie in de
hand werken.

50% GROEI TEGEN 2030
Kallas vreest voor grote congestie-
risico’s in de havens de komende
jaren, dit als gevolg van de gestage
groei.
74% van alle goederen die de EU
binnenkomen of verlaten doen dat
over zee. Zeehavens zijn goed voor
1,5 miljoen rechtstreekse en
onrechtstreekse jobs. “Een betere
werking van de havensector zou
voor 13 biljoen ton-kilometer extra
shortsea-trafiek kunnen zorgen”

aldus Siim Kallas. Europa moet zich
vanaf nu hierop ten volle voorberei-
den.

319 EUROPESE HAVENS 
GEVISEERD!
Met zijn nieuw havenbeleid viseert
de commissaris 319 havens die
goed zijn voor meer dan 90% van
alle goederen- en passagierstrafie-
ken.
Koplopers Antwerpen, Rotterdam
en Hamburg zijn samen goed voor
zowat 25% van de totale maritieme
overslag. Europa ambieert ook de
Shortsea als een volwaardig alter-
natief voor landvervoer te ontwik-
kelen, maar daarvoor moeten alle
Europese havens even efficiënt
werken als de drie koplopers. Dat
Europa Antwerpen tot de koplo-
pers rekent, is ongetwijfeld in zeer
grote mate te danken aan de effi-
ciëntie van onze havenarbeiders.

VERDEELDE REACTIES
De reacties op de jongste haven-
plannen gaan van verbazing over
het feit dat goederenbehandeling,
havenarbeid en passagiersdiensten
niet zijn opgenomen, tot het feit
dat alleen de representatieve werk-
gevers- en werknemersorganisa-
ties gevat zijn door de sociale dia-
loog. Een sociale dialoog waarvan
pas tegen 2016 geweten zal zijn of
ze enig resultaat zal opleveren.
Europa verwacht veel van de 1.400
pagina tellende studie die de com-
missie bestelde voor het op gang
trekken van de sociale dialoog …
de vakbonden veel minder. Deze
vergelijkende studie van Prof. Van
Hooydonk over de wijze van orga-
nisatie van havenarbeid in de ver-
schillende Europese havens, resul-
teerde in een negatief beeld van
het Belgisch systeem. We zouden
volgens deze studie de slechtste
leerling van de klas zijn wegens de

hoogste arbeidsongevallencijfers
en onze té strikte arbeidsorganisa-
tie. Een zeer opmerkelijk resultaat,
te weten dat de professor enkel
beschikte over statistische cijfers
van 11 landen (slechts een fractie
van de 319 havens van de 22 Euro-
pese lidstaten). Het doet ons
besluiten dat we het slachtoffer
zijn geworden van onze eigen
transparantie!
Als havenvakbonden zijn we –
ondanks het groeiend wantrouwen
– echter nog steeds bereid om
actief deel te nemen aan de sociale
dialoog. De Belgische sociale part-
ners hebben inmiddels drie verga-
deringen van de werkgroep “actua-
lisering van de havenarbeid”

1
ach-

ter de rug.
1
opgericht op verzoek van Minister Monica
De Coninck en onder voorzitterschap van de
voorzitter van het Paritair Comité Havenbe-
drijf Marc De Smet

BTB-delegatie op het ETF-congres : Frank Moreels – Jacques Kerkhof – Monique Verbeeck en Marc Loridan.
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