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KATOEN NATIE – LOGISPORT 

Wil je beter geïnformeerd zijn over de collectieve arbeidsovereenkom-
sten (cao’s) die van kracht zijn in de sector waarin je werkt?
Wil je meer basisinformatie, beter op de hoogte zijn van wetteksten,
reglementeringen enz. van de sector Wegvervoer & Logistiek?
Ben je geïnteresseerd in het volgen van vorming via betaald educatief
verlof?

Ook dit jaar starten wij met een aantrekkelijk vormingsaanbod in onze
BTB S-Cool.  Vorming specifiek voor de sector waarin je werkt, maar ook
algemene informatie over bijvoorbeeld de verschillende vormen van
tijdskrediet, ziekte, arbeidsongevallen, enz.

Spreekt ons aanbod je aan, neem dan contact op met ons Federaal
secretariaat via het telefoonnummer 03 224 34 34 of via e-mail: 
veronique.de.roeck@btb-abvv.be. We sturen je een gedetailleerde folder
met inschrijvingsformulier.

Kennis is macht
De sociale dumping in de transportsector wordt een
echte pest die de sector verziekt. 
Om die reden lanceerden het ABVV, de BTB en de
faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen op 1
juli een gemeenschappelijk onderzoeksproject. 
Het Vlaams Europees Sociaal Fonds (ESF) stelt midde-
len ter beschikking voor dit project. We zijn er van
overtuigd dat de syndicale en de academische wereld
de handen in elkaar moet slaan om tot concrete
beleidsvoorstellen te komen. Voorstellen die ons kun-
nen helpen om de sociale dumping in de transportsec-
tor tegen te gaan. 

Hanne Sanders van het
ABVV coördineert dit
project: "Het ESF-project
heeft een transnationaal
karakter. Dit betekent
dat we over de grenzen
heen op zoek zullen
gaan naar goede praktij-
ken in andere Europese
landen. Hoe pakt men
de situatie daar aan?
Welke fiscale en juridi-
sche maatregelen wor-
den in andere landen
genomen om de sociale
dumping tegen te gaan?
Welke maatregelen kun-
nen een meerwaarde

zijn voor onze arbeidsmarkt?"

Voor dit project werken we samen andere Europese
vakbonden waaronder de Duitse DGB en FNV Bondge-
noten uit Nederland. Omdat we weten dat dit een
strijd is die we samen moeten aangaan, en veel van de
antwoorden te vinden zijn op Europees niveau. 

Voor meer informatie kan je terecht bij de Transnatio-
nale Dienst van het Federaal ABVV – tel. 02 289 08 69.

BTB legt sociale dumping onder de loep!

Dit akkoord omvat volgende afspraken:
•Alle schadeclaims tegen onze havenar-
beiders worden ingetrokken.

•Er worden geen represaillemaatregelen
vanwege de firma genomen.

•Op 1 juli is de Sociale Inspectie van de
Federale Overheidsdienst de nodige
vaststellingen komen doen betreffende
overtredingen op de Wet op de Haven-
arbeid. Op basis van het resultaat van
deze vaststellingen wordt er een enga-
gement aangegaan. Als vertegenwoor-
diger van de firma Katoen Natie Groep
zal de Heer Fernand Huts na zijn terug-
keer uit het buitenland (23 juli) de socia-
le dialoog aanvatten met de havenvak-
bonden. Het doel van deze dialoog is:
onderzoeken welke maatregelen er
moeten genomen worden om de bevin-
dingen van de Inspectiediensten uit te
voeren. Binnen deze onderhandelingen
moeten alle problemen betreffende de
toepassing van de Wet op de Havenar-
beid aangekaart en opgelost worden en
dit uiterlijk tegen 31 oktober 2013.

•De Voorzitter van het Paritair Subcomi-
té Haven van Antwerpen, Marc De
Smet, deed zelf een aanbeveling aan de
Katoen Natie (KTN) Groep opdat zij de
Wet op de Havenarbeid zou respecte-
ren, waarbij nadrukkelijk werd verwe-
zen naar vroegere adviezen van de
Federale Overheidsdienst (FOD) i.v.m.
Logisport.

Na ondertekening van het akkoord door
de vertegenwoordigers van de firma’s
KTN Terminals en ABES werden de sta-
kingsacties stopgezet en werd er toelich-
ting gegeven op KTN Terminal K. 1227 en
ABES – K. 347. Het akkoord kon rekenen
op de volledige goedkeuring van onze
havenarbeiders/militanten ter plaatse.

Wij danken onze havenarbeiders en
bestuursleden die het engagement aan-
gegaan zijn om deze moeilijke situatie tot
een bevredigend resultaat te leiden, en
die zich op die manier hebben ingezet
voor het behoud van het statuut van
havenarbeider!

Onze grootste waardering gaat uit naar
de havenarbeiders op K.1227 die sinds
woensdag 26 juni in staking waren en
naar deze van ABES die het werk op 1 juli
neerlegden uit solidariteit. Niet enkel in
hun eigen belang, maar ook in het belang
van het grote geheel, nl. het behoud van
het statuut van havenarbeider – handen
af van de Wet Major!

Niettemin zullen wij dit dossier met de
nodige waakzaamheid blijven volgen!
Wij kunnen bepaalde werkgevers, en
vooral met name de heer F. Huts nu
eenmaal niet vertrouwen!

Na de ondertekening van het akkoord
werd een persmededeling van de twee
betrokken ABVV-Centrales, BBTK en BTB,
verspreid. Deze persmededeling werd
bewust verspreid namens het Gemeen-
schappelijk Vakbondsfront Haven van
Antwerpen. Op die manier wilden we dui-
delijk maken dat er helemaal geen sprake
was van een conflict tussen vakbonden,
zoals door de Heer Fernand Huts en zijn
medewerkers volledig onterecht in de
pers werd beweerd.

"Volgende organisaties: BBTK en BTB
(ABVV), LBC en ACV-Transcom (ACV) en
ACLVB, ontkennen met klem dat de huidi-
ge syndicale acties - aan de gang in de Ant-
werpse haven bij vestigingen van de
Katoen Natie Groep - het gevolg zouden

zijn van een onderling meningsverschil.

Deze acties van het gemeenschappelijk
vakbondsfront (ACLVB, ACV-Transcom en
BTB) hebben louter als oorsprong de wei-
gering door Logisport, onderdeel van de
Katoen Natie Groep, om aan de syndicale
afgevaardigden toegang te verlenen ten-
einde de toepassing van de wet van 8 juni
1972 betreffende de havenarbeid (de
zogenaamde Wet Major) te kunnen con-
troleren. Volgens adviezen van de Dienst
Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal
Overleg, uitgebracht in 2004 en 2009,
behoren de werknemers die bij Logisport
havenarbeid verrichten tot de bevoegd-
heid van het Paritair Comité 301 voor het
havenbedrijf; de bedienden die geen
havenarbeid verrichten ressorteren onder
het Paritair Comité 226 voor de internatio-
nale handel, het vervoer en de logistiek.

De activiteiten ontwikkeld door Logisport
situeren zich binnen de territoriale
omschrijving van de Haven van Antwer-
pen en de behandeling van de goederen
beantwoordt aan de definitie van haven-
arbeid zoals voorzien door het KB van 12
januari 1973. De vakbondsafgevaardig-
den van het Paritair Sub-comité voor de
Haven van Antwerpen (301.01) zijn
gemachtigd de naleving van de arbeidsre-
glementering vast te stellen. Dit recht
wordt uitdrukkelijk erkend in de paritaire
akkoorden en niet in vraag gesteld door
enig andere havenwerkgever.

Het feit dat voor de werknemers van
Logisport cao’s gesloten werden met een
bediendevakbond is niet ter zake die-
nend: de bovengenoemde wet stipuleert
dat geen andere werknemers dan erken-
de havenarbeiders tewerkgesteld mogen
worden aan havenarbeid. Bijgevolg richt
de controle zich naar het al dan niet bezit-
ten van zulke erkenning om rechtsgeldig
havenarbeid te mogen uitvoeren."

Op maandag 1 juli werd tussen de havenvakbonden en de afgevaardigden van
de firma Katoen Natie Terminals en ABES een bevredigend akkoord bereikt.
Het akkoord werd bereikt na een moeizame 2de verzoeningspoging. Een ver-
zoeningspoging die begon om 10u30 en eindigde rond 20u00, en waarbij de
Voorzitter van het Paritair Sub-comité Haven van Antwerpen, Marc De Smet,
als bemiddelaar optrad. 

Handen af van het Havenarbeiderstatuut!

006_GPV1QU_20130712_DNWHP_00_Opmaak 1  10-07-13  11:03  Pagina 6


