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Conflict Haven van Rotterdam: Solidariteit Loont!

Naar aanleiding van dit conflict heeft de
MAERSK-directie bekendgemaakt schepen -
die voorzien waren voor Rotterdam- te ver-
leggen naar Antwerpen en andere Euroha-
vens binnen de Hamburg Le Havre-Range.
Hierop hebben wij als Belgische havenvak-
bonden van FNV (Rotterdam) alsook van
onze Internationale organisaties ETF en ITF
een oproep gekregen om solidariteitsacties
op te starten om onze Rotterdamse colle-
ga’s te steunen. Hieraan werd gevolg gege-
ven toen een BTB delegatie een bezoek
bracht aan de APMT terminal op Maasvlakte
I te Rotterdam alsook via een bezoek van de
ITF Coördinator met de BTB collega’s aan de
PSA Terminal Deurganckdok.

In het kader van deze oproep werd tijdens
een gezamenlijke ETF-IDC vergadering op
17 oktober laatstleden in Antwerpen een

verklaring opgesteld namens alle aanwezi-
ge aangesloten havenvakbonden. Deze ver-
klaring riep op tot solidariteit en een hervat-
ting van de onderhandelingen.

De Antwerpse havenarbeiders werden
opgeroepen om -in het kader van de inter-
nationale solidariteit- deel te nemen aan de
door de vakbonden geplande acties aan de
afgeleide MAERSK schepen. 
Op 22 oktober 2013 was het zo ver: het
werk aan de schepen MAERSK CAROLINA en
MAERSK TANJONG werd tussen 18u en 19u
voor ongeveer 1 uur vertraagd.  Pamfletten
werden bedeeld in de kantines en bijkomen-
de informatie werd gegeven aan onze
havenarbeiders, alsook werd een duidelijke
boodschap meegegeven aan beide kapi-
teins van deze schepen.
Ook de volgende dag werden er solidari-

teitsacties gevoerd namens het Gemeen-
schappelijk Vakbondsfront Haven van Ant-
werpen! Aan het schip MAERSK
LAVRAS werden de werkzaamheden
opnieuw 1 uur onderbroken uit soli-
dariteit met de Nederlandse havenar-
beiders  van APMT Rotterdam.
Opnieuw werden er manifesten
bedeeld aan de havenarbei-
ders en werden ook de kapi-
tein en de bemanning
ingelicht.
Hiernavolgend werd er
op 23 oktober om 23 uur 
-na zeer moeilijke onderhan-
delingen door de collega’s van
FNV Bondgenoten- eindelijk een
akkoord bereikt met de directie
van APMT (MAERSK) rond de
arbeidsvoorwaarden van de haven-
arbeiders die in de toekomst
tewerkgesteld zullen worden op de
containerterminal APMT MV II in
Rotterdam. Dankzij de samenwer-
king met het ITF inspectoraat zijn
deze acties zeer vlot verlopen. Het is
immers mede dankzij de ITF Coördi-
nator dat de vakbondsdelegaties
gemakkelijker aan boord konden

komen om hun grieven aan de kapitein uit
de doeken te doen. 

De collega’s van FNV Bondgenoten
bedankten de havenvakbonden en hun
leden voor de getoonde solidariteit
want zij beseffen dat dit resultaat niet

had kunnen bereikt worden zonder
de aanhoudende acties van de

laatste dagen. 
FNV Bondgenoten en haar
leden havenarbeiders bena-
drukten dat wij ook op hun
solidariteit zullen kunnen

rekenen wanneer nodig! 
Wij als havenvakbonden besef-

fen dat er in de toekomst nog
meer conflicten zullen komen

waarvoor wij ongetwijfeld
opnieuw een beroep zullen
moeten doen op onze haven-
arbeiders en de medewer-
king van de ITF Inspecteur.

Via een pamflet hebben
wij onze Antwerpse
havenarbeiders dan ook
bedankt voor hun deel-
name aan de actie. 
Solidariteit loont!

Sedert eind september 2013 zijn de cao-onderhandelingen tussen FNV
– HAVENS en de directie van APMT – Maasvlakte II rond de toekomsti-
ge werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden van de havenwerkers
vastgelopen.

Wereldwijde scheepvaart
zet koers onder nieuw
maritiem verdrag
Op 20 augustus 2013 trad het Maritiem
Arbeidsverdrag (MAV) van de IAO in wer-
king.  Het verdrag garandeert de bescher-
ming van 1,5 miljoen zeevarenden en eerlij-
ke concurrentievoorwaarden voor rederijen
wereldwijd.  De Europese commissie toon-
de zich verheugd over de inwerkingtreding
en de Belgische Regering ratificeerde het
MAV op de dag waarop het in werking trad.

Het Maritiem Arbeidsverdrag van de IAO
(MAV, 2006) trad  in werking op 20 augustus
2013 en luidt een nieuw tijdperk in van waar-
dig werk voor zeevarenden en eerlijke con-
currentie voor rederijen in de mondiale
scheepvaart.

“Dit verdrag is een mijlpaal in de maritieme
geschiedenis," zei IAO directeur-generaal
Guy Ryder. “Het MAV is het resultaat van tri-
partiete dialoog en internationale samen-
werking. Het is een belangrijke stap in het
bevorderen van waardige arbeids- en leef-
omstandigheden voor zeevarenden, alsook
eerlijke concurrentie voor de reders in de
meest geglobaliseerde van alle industrieën.” 

Het nieuwe verdrag is sinds 20 augustus bin-
dend internationaal recht. Tot op heden
hebben meer dan 45 IAO-lidstaten, die meer
dan 70 procent van het wereldwijde bruto
scheepstonnage vertegenwoordigen, het
MAV geratificeerd (*).

Het verdrag heeft de volledige steun van de
Internationale Transportwerkersfederatie
(ITF), die zeelieden vertegenwoordigt, en de
Internationale Scheepvaart Federatie (ISF),
die beiden een belangrijke rol speelden tij-
dens de vijf jaar waarin het MAV tot stand
kwam en bij de goedkeuring van het MAV tij-
dens de speciale Internationale Arbeidscon-
ferentie van de IAO in 2006.

Het MAV, 2006 heeft ook de steun van de
Internationale Maritieme Organisatie (IMO),

die de wereldwijde scheepvaartsector over-
ziet (goed voor ongeveer 90 procent van alle
wereldhandel). Ook de Europese Unie heeft
richtlijnen aangenomen om uitvoering te
geven aan het MAV en om de inspecties
door havenstaatcontrole te versterken. 

Cleopatra Doumbia-Henry, directeur van het
Departement internationale arbeidsnormen
van de IAO verklaarde: “De inwerkingtre-
ding van het MAV, 2006 is een unieke
gebeurtenis in de geschiedenis van het
internationale maritieme arbeidsrecht. Het
is nu de taak van iedereen om ervoor te zor-
gen dat de ratificatie en de juridische imple-
mentatie vertaald worden in wetgeving en
praktijk, zodat zeevarenden wereldwijd wer-
kelijk kunnen genieten van de bescherming
van het verdrag en zodat de reders die aan
de voorwaarden voor waardige werkom-
standigheden voldoen kunnen genieten van
de voordelen van het verdrag.”

Het MAV verzamelt in één instrument de
internationale minimumnormen ter waar-
borg van waardig werk voor zeevaarders.
Het verdrag tracht ook eerlijke en gelijk-
waardige voorwaarden te scheppen voor
rederijen die opereren onder de vlag van lan-
den die het verdrag ratificeerden, door hun
concurrentievermogen te bevorderen door
middel van betrouwbare en efficiënte
scheepvaart. De bedoeling van het MAV is
om waardige werkomstandigheden hand in
hand te laten gaan met eerlijke concurren-
tie. 

* Op 20 augustus 2013 wordt het MAV, 2006
bindend internationaal recht voor de eerste
30 landen met een geregistreerde ratificatie
op 20 augustus 2012. Voor alle andere lan-
den die hebben geratificeerd, zal het MAV in
werking treden 12 maanden nadat hun rati-
ficatie geregistreerd werd.
Je vindt de volledige lijst van landen op de
site van de IAO: http://tinyurl.com/ob34bzt

Werkgevers blazen het
overleg in de handel in
brandstoffen op!
De sectoronderhandelingen in het PC 127 zit-
ten muurvast.  Daar is slechts één reden voor:
de onverzettelijkheid van de werkgevers.  Die
zijn enkel geïnteresseerd om al hun werkne-
mers ook 's nachts te kunnen laten werken.
Bovendien willen ze diezelfde werknemers
niets bieden qua sociale vooruitgang... ook al
waren de vragen van de vakbonden al beschei-
den.  Ze bieden enkele kruimels in ruil voor een
stevige stap achteruit voor de arbeiders die
petroleumproducten leveren...

De onderhandelingen namen een valse start...
Van bij het begin van de sectoronderhandeling
was het al duidelijk dat de haviken onder de
werkgevers het hoge woord voerden.  

Op zowat alle -nochtans redelijke- vragen van
de vakbonden kwam er een harde NEEN:
•een verbetering van de tweede pensioenpij-

ler: ONBESPREEKBAAR
•een suppletieve cao 90 voor deze werkgevers

die er binnen het bedrijf geen afsluiten: NJET
•de sectorale vertaling van een aantal inter-

sectorale cao's die het opnemen van tijdskre-
diet moeten vergemakkelijken: NEEN

Gulzige werkgevers willen veralgemening
van het nachtwerk.
Tegelijk vragen de werkgevers de algemene

invoering van de mogelijkheid op nachtarbeid
in de sector en een uitbreiding van de criteria
om overuren te vergoeden i.p.v. te compense-
ren.  

Ook daar wilden de vakbonden over praten.  In
elk geval over de vergoeding van de overuren.

Maar ook over de nachtarbeid was er bereid-
heid op de syndicale bank om samen met de
werkgevers te onderzoeken voor welke activi-
teiten nachtarbeid nodig zou kunnen zijn (er
werd onder andere gedacht aan de bevoorra-
ding van de tankstations).

De bevoegdheid van het PC 127 is uitge-
breid, een akkoord is méér dan nodig.
In juli besliste de Minister van Werk dat de
bevoegdheden van het PC 127 (handel in
brandstoffen) uitgebreid werd. Bepaalde
ondernemingen die tot voor kort nog in het PC
140 (wegvervoer) zaten moeten de overgang
maken richting PC 127.   Het PC 127 wint dus
aan belang, de werkgevers zouden zich dan
ook best realiseren dat ze alles te winnen heb-
ben bij een goed lopende sociale dialoog!  Hun
onverzettelijke houding is alvast een veeg
teken en hypothekeert de sociale verhoudin-
gen in de sector.
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