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Tijdens zijn gelegenheidstoe-
spraak aan het standbeeld van
Louis MAJOR aan het Stadspark in
Antwerpen wees Marc LORIDAN,
federaal secretaris havens, ander-
maal op het belang van deze dui-
delijke wettelijke omkadering
waardoor de BTB  het huidig wet-
telijk sterk statuut voor zijn Belgi-
sche havenarbeiders heeft kunnen
uitbouwen en behouden.

Steeds weer de Europese Com-
missie !
Verder herinnerde hij aan de door
de Europese Commissie tot twee
maal toe gelanceerde zware aan-
vallen om dit uitzonderlijk systeem
af te breken. Gelukkig werden
deze twee pogingen tot liberalise-
ring van de havendienstenmede
dankzij een unieke samenwerking
tussen de verschillende Europese
havenvakbonden en havenarbei-
ders weggestemd door het Euro-
pees Parlement.

De Europese Commissie heeft
deze twee voor haar pijnlijke
nederlagen weliswaar noodge-

dwongen doorgeslikt,  ze is deze
echter nog niet vergeten.  Op 28
maart 2011 werden de havenarbei-
ders inderdaad opnieuw gecon-
fronteerd met een door Europese
ambtenaren opgesteld Witboek
met als titel “Stappenplan voor
een interne Europese vervoers-
ruimte – werken aan een concurre-
rend en zuinig vervoerssysteem”.

Witboek
Dit Witboek benadrukt in eerste
fase het strategisch belang van
zeehavens voor de ganse trans-
portsector, alsook voor het ver-
sterken van de competitiviteit van
de Europese economie en de nood
aan uitbreiding van de havencapa-
citeit.

In dit 33-pagina’s tellende docu-
ment staan er slechts een paar ali-
nea’s die specifiek handelen over
havenarbeid, maar deze zijn vol-
doende om te concluderen dat de
Commissie van plan is om voor de
derde keer het idee m.b.t. verdere
liberalisering van de scheepsge-
bonden vrachtafhandelingsdien-
sten te herlanceren onder het
mom een poging te doen om het
maritieme transport te promoten.

Opnieuw wordt er geopperd dat
de Europese havensector een inef-
ficiënt systeem zou zijn dat wordt
bestuurd door monopolies.  Door
het systeem van havenpools te
bestempelen als zogenaamde
monopolies, bezondigt de Com-
missie zich opnieuw aan veralge-
mening.

De plannen van een verdere libera-
lisering van de havendiensten heb-
ben geen uitstaans met de effi-
ciëntie van de havens, maar
komen enkel tegemoet aan de

eisen van de sterke maritieme
lobby.

Het masker van de Belgische
havenwerkgevers is andermaal
gevallen
Met het oog op de nog op te star-
ten Europese Sociale Dialoog bin-
nen de havens heeft BTB op het
P.C. Havenbedrijf van 27 septem-
ber jl. aan het Belgisch werkgevers-
verbond gevraagd een verklaring
goed te keuren, waarin beide par-
tijen hun vertrouwen bevestigen
in de Wet betreffende de Havenar-
beid van 8 juni 1972 en haar bijho-
rende uitvoeringsbesluiten.

Door deze vraag is nogmaals het
masker van het werkgeversver-
bond der Belgische Zeehavens
afgevallen.  De patroons waren
namelijk wel bereid de Wet Major
te ondersteunen, doch waren vra-
gende partij om op korte termijn
de uitvoeringsbesluiten en CAO’s
aan te passen aan de evoluerende
marktomstandigheden.

Met andere woorden, de Wet kan
voor hen blijven, maar het haven-
gebied moet herbekeken worden
en de bestaande CAO’s van de
logistieke diensten moeten drin-
gend uitgebreid worden, zodat de
werkgevers hun droom kunnen
realiseren om de havenarbeid
algemeen werk terug te dringen
tot de zogenaamde “blauwe
steen”.

ETF, Europees Havenbeleid en
sociale dialoog
Op 24 oktober jl. heeft de BTB  bij
ETF in Brussel voor de tweede keer
van gedachten gewisseld  over het
Europees Havenbeleid met de
heer THEOLOGITIS, hoofd van het
Europese DG-MOVE, vergezeld van
vier Europese ambtenaren om de
aanwezige vakbondsafgevaardig-
den te overtuigen van de nood-
zaak van hun Europees Havenbe-
leid en de op te starten sociale dia-
loog en daarbij te benadrukken
dat de havens de enige sector zijn
die nog niet geliberaliseerd is.

Hierop hebben verschillende leden
van de ETF Dockers’ Sectie, waar-
onder Marc LORIDAN, deze Euro-
pese ambtenaren gewaarschuwd
dat ze stilaan de indruk krijgen af
te stevenen op een 3de Ports Pack-
age.  Bovendien hebben ze een
duidelijk signaal gegeven dat ze
als havenvakbonden – indien
nodig – opnieuw de strijd zullen
aangaan met de Europese Com-
missie.

De BTB-Havens pro sociale
dialoog, maar strijdbaar tegen
nieuwe aanvallen
De BTB benadrukt nogmaals vóór
sociale dialoog te zijn, maar waar-
schuwt zowel het Werkgeversver-
bond der Belgische Zeehavens, als
de Europese technocraten, dat de
Belgische havenarbeiders  zullen
blijven vechten tegen verdere aan-
vallen op hun statuut waarmee
men zowel de havenarbeid, alsook
de Wet Major tracht onderuit te
halen”… vanuit welke hoek die
aanvallen ook mogen komen !

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de vakgroep haven 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.

Havenarbeiders eren “Louis Major” op 1 november 2011

Kijk ook op onze website:
www.btb-abvv.be

Arbeiders van H&M geconfronteerd met een directie die niet wil onderhandelen
Van 18 tot 26 oktober jl. zijn de
magazijnarbeiders(sters) op de
site van H&M in Ghlin in sta-
king… Een piket staat opgesteld
aan de ingang van het bedrijf.
Vanaf de 1ste dag heeft de direc-
tie verschillende gerechtsdeur-
waarders gestuurd.  Zo heeft ze
een "ordonnantie" van € 5.000
verkregen tegen de arbeiders in
geval van belemmering van de
doorgang voor voertuigen.  Kort-
om, het is van in het begin een
krachtmeting.

Daniel Maratta, propagandist van
de BTB, legt uit: "Na de sectorale
onderhandelingen van deze zomer
hadden wij onze eisenbundel over-
gemaakt aan de directie.  We vroe-
gen een opwaardering van de maal-
tijdcheques, van de nachtpremie,…
Eind september maakt de directie
ons haar voorstellen over waarin
verhogingen voorzien zijn…  maar
niet degene die wij eisten.

Wij hadden inderdaad een verho-
ging van de maaltijdcheques voor
de arbeiders gevraagd van € 5 naar

€ 5,50 in oktober, vervolgens naar
€ 6 in mei 2012 (dit bedrag krijgen
de bedienden nu al), ten slotte naar
€ 7 in januari 2013.  En vooral had-
den wij gevraagd om de termijn van
6 maanden voor het verkrijgen van
die maaltijdcheques op te heffen.

De directie stelt € 5,50 voor…  Het
personeel weigert en een stakings-
aanzegging wordt ingediend.”

Tijdens de staking, voor de hekken
van het bedrijf, ontvangen de
werknemers bij wijze van solidari-

Stefano Bascone, (2de van links) BTB delegee bij H&M tijdens de actie in
het winkelcentrum Les Grands Prés 

teit meerdere syndicale delegaties
van regionale fabrieken en van col-
lega's uit Wallonië, Vlaanderen en
Brussel. Maar de werknemers heb-
ben vooral nooit het hoofd laten
hangen ondanks de verschillende
intimidatie-acties van de directie.
Integendeel ze zijn er nog vastbe-
radener door geworden.

De hele periode lang zijn er ver-
schillende contacten geweest met
de Voorzitter van het Paritair
Comité opdat de sociale dialoog
terug op gang zou komen.
Uiteindelijk heeft er een verzoe-
ning plaatsgehad op 26 oktober
waarop het Bureau besloten heeft
tot volgende aanbevelingen:

• De herneming zonder verwijl
van de sociale dialoog

• Respect voor het geheel van

sociale reglementeringen en
van de sectorale CAO's

• Het Bureau refereert aan de
overlegmogelijkheden opgeno-
men in de desbetreffende
CAO's.

Syndicale overwinning: de direc-
tie moet terug mee onderhande-
len.  Een eerste ontmoeting met
haar heeft plaatsgehad op vrijdag
28 oktober.  Een onderhandelings-
agenda werd opgesteld teneinde in
de komende weken te komen tot
een eerbaar akkoord voor alle
magazijnarbeiders(sters) van H&M.

Bravo en vooral RESPECT voor de
werknemers die bewezen hebben
dat door hun vastberadenheid en
solidariteit de strijd niet tever-
geefs is geweest.
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