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De echte boodschap van 6 november

Een meer succesvolle aanzet tot
een in de tijd gespreid ruim actie-
plan om deze regering tot inkeer
te brengen kon het gemeenschap-
pelijk vakbondsfront zich allicht
niet indenken, ware het niet dat
een kleine groep na ontbinding
van de betoging en buiten het uit-
gestippelde parcours, een verwer-
pelijk en driest scenario heeft uit-
gerold dat allerminst deel uit-
maakt van om het even welk vak-
bondsinstrumentarium en waar-
voor geen enkel excuus voldoende
zwaar weegt om dit te vergoelij-
ken.

BLIKSEMAFLEIDER
Bijzonder pijnlijk overigens voor
de gewonde politiemensen in
opdracht, voor de eigenaars van
beschadigde voertuigen en eige-
naars van beschadigde panden die
geen enkele verantwoordelijkheid
dragen voor het regeerakkoord,
en aan wie we namens de herrie-
schoppers plaatsvervangende ver-
ontschuldigingen aanbieden.

Maar ook betreurenswaardig voor
de 120.000 manifestanten die op
een ordentelijke wijze hun bekom-
mernissen voor hun toekomst en
deze van hun kinderen en kleinkin-

deren zijn komen uiten en die het
verdienen dat de regering hen
onverwijld duidelijk maakt hoe ze
haar onredelijke en totaal oneven-
wichtige plannen op een billijke
manier zal bijsturen.

De incidenten zijn uiteraard de
welkome bliksemafleider bij uit-
stek voor de regering om de soli-
daire luide roep te negeren die uit-
gaat van zowat alle werknemers in
dit land om de rijken mee de fac-
tuur te laten betalen. 

En gelijk om de verantwoordelijk-
heid van de vakbond t.a.v. het
gerecht in vraag te stellen. Alsof
de voorzitter van een voetbal-
ploeg die niet in staat is om op
elke relschopper na de match een
naam te plakken kan beschuldigd
worden van tegenwerking van het
gerecht.

SCHADUWPREMIER
De eerlijkheid komt in het
gedrang als de burgemeester van
Antwerpen en schaduwpremier de
BTB verwijt niet te willen praten
ter voorbereiding van 24 novem-
ber terwijl er tot op heden vanuit
het stadhuis geen enkele uitnodi-
ging is vertrokken en de vakbon-
den reeds in contact zijn met de
Antwerpse politie om de dag in
goede banen te leiden. Als de Ant-

werpse burgemeester blijft spre-
ken van een gewapende betoging
terwijl het over een ‘intersyndicale
interprofessionele regionale alge-
mene staking’ gaat waarvoor naar
alle verwachting ook in de havens
de ordewoorden ruim zullen wor-
den opgevolgd, blijkt dat de dia-
loogbereidheid ver zoek is.

Provocerende uitlatingen van de
Antwerpse burgemeester als zou
hij zich niet laten intimideren door
dokwerkers en de aankondiging
dat de dokwerkers op warm ont-
haal kunnen rekenen zijn niet van
die aard om in het algemeen
belang een serene verhouding op
te bouwen.

WET MAJOR
Havenarbeiders zijn harde werkers
die een risicovol beroep uitoefe-
nen en onze havens tot de meest
performante van de wereld heb-
ben gemaakt en bovendien wel-
vaart creëren voor de ganse
gemeenschap. Jaarlijks vallen er in
de havens dodelijke slachtoffers
ingevolge een arbeidsongeval. Zij
maken zich terecht zorgen om
hun toekomst. De lopende Euro-
pese ingebrekestelling van de Wet
Major waartegen de vorige minis-
ter van werk De Coninck terecht
verzet heeft aangetekend, de ver-
klaringen van De Wever dat de

Wet Major en de Codex van de
Haven arbeidsvernietigend zijn en
het huidig regeerakkoord dat stelt
“dat het stelsel van de havenar-
beid zal worden gemoderniseerd”
zijn tot op heden zonder enige
reactie door de huidige minister
van Arbeid gebleven.

Een bevrijdend signaal van de
regering dat ze zich zal verweren
tegen Europa en niet zal helpen bij
de ontmanteling van de Wet
Major zou daarom een positief sig-
naal betekenen en het beste mid-
del om de stakingen van 24
november 1, 8 en 15 december
integer te laten verlopen.

Ivan VICTOR
Voorzitter BTB/ABVV

Eigenlijk was er nauwelijks vakbondsmobilisatie nodig
om op donderdag 6 november meer dan 120.000 mani-
festanten op de been te krijgen tussen de Brusselse
noord zuid-verbinding. Geen louter klassieke vakbonds-
manifestatie maar een decennia lang ongezien breed
gedragen verzet tegen een rechts verarmingsbeleid zon-
der toekomstperspectief voor al wie met werken zijn
brood moet verdienen, en een beloningsbeleid voor de
elite die haar welstand steeds maar ziet groeien uit ver-
mogensopbrengsten. 

Havenarbeiders eren Louis Major en brengen hulde 
aan de buildrager op 1 november 2014

ALTIJD WEER EUROPA
In zijn gelegenheidstoespraken verwijst Marc
Loridan, federaal secretaris Havens, naar de
eerdere liberaliseringspogingen van Europa
met PPI en II. Dankzij het verzet van de
havenarbeiders zijn deze weggestemd. Dat
Europa het er niet bij zou laten was duidelijk.

Onder meer door herhaalde klachten van
KTN-baas Huts, werd België door de Europe-
se Commissie in gebreke gesteld voor het
niet in overeenstemming zijn van de Wet
Major met de Europese regelgeving inzake
‘vrijheid van vestiging’.

Om te pogen een rechtszaak voor het Euro-
pees Hof van Justitie te vermijden zond
Minister van Werk Monica De Coninck een
uitvoerig antwoord aan de ambtenaren van
de Europese Commissie. Daarin werden alle
argumenten van de Europese Commissie
weerlegd en dit in consensus met de sociale
partners binnen de havensector. 

Volgens de Europese Commissie zou de Bel-
gische havenarbeidsorganisatie nog steeds

op 5 punten strijdig zou zijn met de Europe-
se regelgeving inzake de “vrijheid van vesti-
ging”.

De Commissie dreigt ermee een volgende
stap in de procedure van ingebrekestelling te
zetten. België zou dan nl. een ‘gemotiveerd
advies’ krijgen over deze kwestie, met het
dringend verzoek om zijn wetgeving aan te
passen, zo niet zou de Commissie België
voor het Europees Hof van Justitie kunnen
dagen.

Tijdens de bijeenkomst van de Europese
Sociale Dialoog voor Havens tussen werkge-
vers- en werknemersorganisaties, heeft de
BTB gevraagd om een gemeenschappelijke
verklaring op te stellen, gericht aan de Euro-
pese Commissie, waaruit blijkt dat we juridi-
sche aanvallen tegen aparte lidstaten aan-
zien als een bedreiging van de voortzetting

van deze sociale dialoog op Europees vlak.

De BTB blijft steeds bereid oplossingen bin-
nen de sociale dialoog te zoeken, maar
indien blijkt dat men daadwerkelijk aanval-
len wenst te lanceren tégen onze arbeidsor-
ganisatie en onze Wet Major, mag de Euro-
pese Commissie harde acties van de haven-
vakbonden en de havenarbeiders verwach-
ten!

MAAR OOK OP NATIONAAL VLAK
Buiten de Europese Commissie om, hebben
zich ook op nationaal vlak nog enkele andere
tegenstanders aangeboden van de Wet
Major, zowel van werkgeverszijde, met op
kop de heer Huts van Katoennatie/Logisport,
alsook bepaalde politieke partijen met name
Open VLD en N-VA.

Zo wordt beweerd dat de organisatie van de

havenarbeid in België een verstorende wer-
king geeft op de interne markt en een
belemmering is voor vrij verkeer. Bovendien
werd Minister De Coninck regelmatig geïn-
terpelleerd over de zin opgenomen in het
regeerakkoord rond de nood aan “moderni-
sering van de havenarbeid”. Anderzijds werd
de werking van het Bestendig Bureau in
vraag gesteld.

Zo wist Huts op het programma Terzake nie-
mand minder dan burgemeester Bart De
Wever, die zich trouwens een zéér goede
vriend van de heer Huts noemt, voor zijn kar
te spannen door De Wever te laten uithalen
naar de Antwerpse Codex, die z.i. “arbeids-
vernietigend” zou werken.

VEILIGHEID
Al druisen bepaalde standpunten over veilig
werken aan de haven soms tegen de belan-
gen van bepaalde havenwerkgevers in
omdat dit soms ten koste kan gaan van de
productiviteit, toch zal men hierin duidelijk
standpunt moeten innemen, en dit in het
belang van de veiligheid van onze havenar-
beiders.

Ondanks alle goede bedoelingen en voorne-
mens, vielen er namelijk andermaal slachtof-
fers:

• Kristoffer Vinckx, kandidaat kuiper, op 24
maart 2014;

• Patrick Huybregts, havenarbeider alge-
meen werk, op 6 juni 2014;

• Benjamin Walscharts, vakman bij Mexico
Natie, op 26 juni 2014.

De betrokkenen worden samen met alle
andere overleden havenarbeiders herdacht
tijdens een bloemenneerlegging.

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de vak-
groep Haven van Antwerpen van de BTB
hulde gebracht aan Louis Major, voormalig
voorzitter van de Havenarbeidersbond en
grondlegger van de naar hem genoemde
wet, die sinds 8 juni 1972 het statuut van
de havenarbeiders en de omschrijving van
het havengebied regelt. Het gemeen-
schappelijk vakbondsfront van de Haven
van Antwerpen organiseerde op zijn beurt
een plechtigheid ter nagedachtenis van al
de overleden havenarbeiders en vooral zij
die het slachtoffer werden van een dode-
lijk arbeidsongeval. De opkomst van mili-
tanten/bestuursleden was talrijk.
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