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Op 12 oktober 2012 kwam het 7e Statutair
Congres van de BTB Vakgroep Haven bijeen
in het vernieuwde Transporthuis van de BTB.
Het werd door niet minder dan 235 enthou-
siaste congressisten en bestuursleden bijge-
woond.

Het Congres is het hoogste besluitvormings-
orgaan van de Vakgroep Haven van Antwer-
pen en kent vanwege de stemgerechtigd-
heid van haar bestuursleden een zeer hoog
democratisch gehalte. Om de 4 jaar (deze
keer uitzonderlijk 5 jaar) moet namelijk het
activiteitenverslag van Marc Loridan, voorzit-
ter van de vakgroep haven, ter stemming
worden neergelegd. Bij de aanvaarding van
het activiteitenverslag wordt het mandaat
van de voorzitter verlengd. 

Gezien de zeer mooie resultaten die in toch
wel zeer moeilijke politieke en economische
omstandigheden werden neergezet door
Marc Loridan, werd dit activiteitenverslag
dan ook moeiteloos goedgekeurd.

Ook de aangepaste statuten en de resolu-
ties, goedgekeurd door het Uitvoerend
Bestuur van de Vakgroep haven werden
voorgelezen en goedgekeurd. Eveneens wer-
den niet minder dan 285 hernieuwde en
nieuwe bestuursleden voorgelegd en aan-
vaard door het congres.

Ten slotte werden 14 uittredende bestuursle-
den gehuldigd en bedankt voor hun verdien-
stelijke inzet voor de BTB vakgroep Haven
van Antwerpen.

Met de goedkeuring van de resoluties kreeg
het Congres ook een zeer sterk inhoudelijk,
politiek luik mee. De organisatie van de
havenarbeid staat immers onder niet aflaten-
de Europese en nationale druk.

Het Europees Havenbeleid
Na het succesvol afblokken van de voorgaan-
de liberaliseringsplannen in 2003 en 2006,
de zogenaamde ‘Ports Packages’ sloeg de
Europese Commissie oorspronkelijk een

andere weg in. Men wou ‘zachtere’ maatre-
gelen voorstellen waarbij men ter ondersteu-
ning een ‘sociale dialoog’ zou opstarten
waarin er gesproken zou worden over the-
ma’s als veiligheid en opleiding van havenar-
beiders en NIET over de arbeidsorganisatie
binnen de verschillende Europese havens.

Op 28 maart 2011 werd echter een nieuw
Witboek voor de transportsector gepubli-
ceerd, waarin de contouren van een toekom-
stig transportbeleid binnen de Europese
Unie worden geschetst en waarin o.m.
gepleit wordt voor het ‘vrij laten spelen van
marktmechanismen en het stimuleren van
concurrentie’. Het spook van de twee voor-
gaande liberaliseringspogingen doemde hier
duidelijk terug op.

Marc Loridan stelde vast dat de Europese
Commissie samen met Transportcommissa-
ris Siim Kallas een foutief beeld vormt van
zogenaamde ‘inefficiënte havens’ die
bestuurd worden door vermeende monopo-
lies. Deze liberaliseringsplannen hebben
niets te maken met efficiëntie, maar zijn
enkel een tegemoetkoming aan de zeer ster-
ke maritieme lobby, aldus Loridan.

Marc Loridan zei ook aan te voelen dat de
Europese Commissie van plan is om in de
nabije toekomst de havenarbeidersorganisa-
tie in de diverse Europese havens op juridi-
sche basis aan te vallen, mede omdat ze
poolsystemen nog steeds blijven aanzien als
monopolies.

Door deze nieuwe strategie wordt het Euro-
pees Parlement - die bij de voorgaande libe-
raliseringspogingen van de Europese Com-
missie een bondgenoot van de vakbonden
bleek te zijn - volledig buiten-
spel gezet. Dit is een zoveel-
ste teken aan de wand dat
een sociaal en democratisch
Europa, waar wij al zo lang
voor ijveren, nagenoeg
onbestaande is.

Marc Loridan benadrukte dat de Europese
havenvakbonden nog steeds in dialoog wen-
sen te treden met de Europese Commissie,
maar dat indien blijkt dat deze 3e liberalise-
ringspoging vanuit Europa de deregulering
van moeizaam opgebouwde loon-en arbeids-
voorwaarden tot gevolg heeft, dit voor de
Europese havenvakbonden en havenarbei-
ders onaanvaardbaar is!

Het Belgisch Havenbeleid
Het statuut van de havenarbeider wordt ech-
ter niet alleen vanuit de Europese Unie aan-
gevallen. Ook op het nationale niveau haalde
de maritieme lobby haar slag thuis. Onder
druk van bepaalde werkgevers, havenbestu-
ren en bepaalde politieke partijen werd de
organisatie van de havenarbeid opgenomen
in het Federaal regeerakkoord d.m.v. de vol-
gende zin: “Het stelsel van de havenarbeid
zal, in overleg met de betrokken partijen,
zijnde werkgevers- en werknemersorgani-
saties, de sociale bemiddelaars en haven-
autoriteiten, worden aangepast teneinde
het te moderniseren”. 

Het woord ‘moderniseren’ is een hol begrip
en voor elke subjectieve invulling vatbaar.
Dit kan dus alle kanten uit. Als we echter
bekijken onder druk van welke groepen deze
tekst in het regeerakkoord werd gezet, kun-
nen we niet anders dan met enige argwaan
de intenties van de regering benaderen.

Marc Loridan voelde eveneens aan dat de cir-
culerende ontwerpscenario’s hieromtrent
weinig hoopgevend zijn. Hij verklaarde wel
nog steeds bereid te zijn hierover een dia-
loog op te starten met de hiervoor bevoegde
instanties, maar waarschuwde tevens het
Werkgeversverbond der Belgische Zeeha-

vens, havenbesturen, alsook de Belgische
regering dat, indien ‘modernisering’ aanval-
len op het statuut van de havenarbeider
inhoudt, BTB garant zal staan voor ludieke,
maar indien nodig – keiharde acties!

Veiligheid en opleiding
Marc Loridan stelde ten slotte met genoegen
vast dat na de crisis en sedert de heropening
van het contingent havenarbeiders, vanaf
mei dit jaar werd overgegaan tot het inrich-
ten van een succesvol peterschapsproject ter
bevordering van het veilig werken op de
werkvloer ten voordele van de instroom van
onze nieuwe havenarbeiders. 

Hij is verder van oordeel dat de functie van
de coaches (ex -monitoren), die tijdens de
crisisperiode werden gedetacheerd aan de
Dienst Veiligheid en Preventie aan de haven
van Antwerpen, naar taakinhoud nog verder
moet uitgewerkt worden om de veiligheid
van de havenarbeiders verder te verbeteren.

Ten slotte oordeelde Loridan dat de struc-
tuur en de werking van het Opleidingscen-
trum voor Havenarbeiders in handen dient te
blijven van de Raad van Bestuur van OCHA en
er door de subsidiejacht langs werkgevers-
kant geen externe partners mogen aange-
trokken worden waardoor de onafhankelijk-
heid van ons eigen opleidingscentrum op
termijn in het gedrang zou kunnen komen.

Het Congres werd afgesloten met een
deugddoende receptie in het vernieuwde bij-
gebouw aan het Transporthuis van de BTB,
om de kameraadschappelijke banden te ver-
sterken waarop we in de nabije toekomst
waarschijnlijk en jammer genoeg een beroep
zullen moeten doen.
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