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Deze traditie bestaat sedert 1986
en vindt plaats aan de voor ons
symbolische “Buildrager”. De jaar-
lijkse plechtigheid is intussen uit-
gegroeid tot een belangrijke
gebeurtenis, gezien de steeds tal-
rijkere opkomst van onze syndi-
caal bewuste militanten/bestuurs-
leden.

Marc Loridan, federaal secretaris
havens, verwelkomde ook burge-
meester Patrick JANSSENS en
bedankte hem omdat dat hij de
Antwerpse havenarbeiders nog
altijd een warm hart toedraagt en
in tegenstelling tot enkele andere
politici in deze stad die enkel oor
hebben naar de werkgevers/goe-
derenbehandelaars of andere
belangrijke figuren vanuit het
Gemeentelijk Havenbedrijf Ant-
werpen.

Zoals onlangs in zijn toespraak, ter
nagedachtenis van de in 1985
overleden gewezen BTB-voorzitter
Louis Major en grondlegger van de
naar hem genoemde “Wet Major”
werd gezegd, herinnerde Marc
Loridan de aanwezigen dat de Bel-
gische havenarbeiders nog steeds
een uniek en beschermd statuut
kennen via deze kaderwet van
1972.

Het is in havenarbeiderskringen
alom bekend dat vanuit de Euro-
pese Commissie reeds 2 zware
pogingen werden gedaan om dit
uitzonderlijk systeem af te breken,
maar dat deze 2 pogingen tot het
liberaliseren van de havendiensten
werden weggestemd door  het
Europees Parlement, dankzij een
unieke samenwerking tussen de
verschillende Europese havenvak-
bonden en havenarbeiders.

Havenarbeiders beseffen dat de
Europese Commissie deze – voor
hen – pijnlijke nederlagen noodge-
dwongen heeft doorgeslikt, maar
zeker niet vergeten!

Zo worden we sinds 28 maart

2011 opnieuw geconfronteerd
met een door Europese ambtena-
ren opgesteld “Witboek” en wenst
men vanuit de Europese Commis-
sie dat de havenvakbonden een
sociale dialoog opstarten met de
Europese vertegenwoordigers van
de goederenbehandelaars en
havenbesturen om in een eerste
fase te discussiëren over oplei-
ding, en veiligheid & gezondheid
binnen de Europese havens.

Iedereen weet dat het werk van
havenarbeider een gevaarlijk
beroep blijft, waarbij nog steeds
zware arbeidsongevallen plaats-
vinden in onze haven, niettegen-
staande vele taken verder evolu-
eren naar meer en meer technisch
hooggekwalificeerde functies.

“We staan niet afkerig tegen een
Europese sociale dialoog over
opleiding, veiligheid en gezond-
heid, maar we zullen ook niet toe-
laten dat er Europese certificaten
of kwalificaties worden verstrekt
aan andere arbeiders die – na dan
wel een behoorlijke opleiding
gekregen te hebben – met een
Europees certificaat, maar zonder
de Nederlandse taal machtig te
zijn, bepaalde werkzaamheden in
onze haven zouden komen over-
nemen, met alle gevolgen van
dien qua veiligheid”, verwittigde
Marc Loridan zijn toehoorders.

Anderzijds stelde hij met genoe-
gen vast dat de heer Valkeniers
namens de Antwerpse havenwerk-
gevers – na een stilzwijgen van
meer dan 4 jaar – de gekende Con-
tactcommissie (d.w.z. het norma-
le sociaal overleg tussen Antwerp-
se havenvakbonden en werkge-
vers) nieuw leven wenst in te bla-
zen, door deze vergaderingen
vanaf 9 november opnieuw op te
starten.

Van de gelegenheid zal gebruik
gemaakt worden de heer Valke-
niers erop te wijzen dat sociaal
overleg niet enkel bestaat uit het

toelichten van éénzijdig genomen
beslissingen vanwege werkgevers-
kant. Hierbij wordt gedacht aan
het zogenaamd versterken van de
Gemeenschappelijke Dienst Pre-
ventie & Bescherming met nieuwe
medewerkers, door de pensione-
ring van Preventieadviseurs
Niveau 2, waarbij hij deze wenst te
vervangen door veiligheidscoa-
ches.

Wij hebben steeds als gemeen-
schappelijk vakbondsfront scep-
tisch gestaan tegenover dit bege-
leidingsproject en eigenlijk nooit
onze volledige goedkeuring gege-
ven; wij hadden gehoopt aan dit
project een grotere en andere
taakinhoud te geven, hetgeen ons
inziens nog meer zou leiden tot
een efficiënter veiligheidsbeleid
binnen onze haven van Antwer-
pen. En blijkbaar terecht. 

De heer Valkeniers schrijft in zijn
meest recente nieuwsbrief,  CEPA-
mail genaamd, gericht aan de Ant-
werpse havenarbeiders, dat hij
meer aandacht wenst te besteden
aan extra opleidingen en bijscho-
lingen van de havenarbeiders.
Hij vergeet hier echter te berich-
ten dat pas tot zulk een akkoord
kan worden gekomen nadat de
vakbonden gedreigd hadden de

CAO rond de vormingsinspannin-
gen, met name 0,10 % van de bru-
tolonen, niet meer te onderteke-
nen, indien er toekomstgericht
geen specifieke bijscholingen voor
de reeds bestaande havenarbei-
ders zouden bijkomen, i.p.v. deze
aanzienlijke som geld zomaar in
de dagelijkse werking van ons
Opleidingscentrum te steken.

Dit paritair samengestelde Oplei-
dingscentrum werd sedert de cri-
sis van 2008/2009 door de Heer
Valkeniers – in zijn drang tot sane-
ring – reeds behoorlijk afgeslankt
en wenst hij dit in de nabije toe-
komst zelfs grotendeels over te
dragen naar VDAB, wat volgens
ons ten koste zal gaan van de kwa-
liteit van opleiding en zeker naar
de flexibiliteit qua programmering
van de diverse opleidingen voor
onze havenarbeiders.

Het is dus zondermeer duidelijk
dat daar waar hij reeds in zijn
Nieuwsbrief aan onze havenarbei-
ders schrijft en reacties vraagt
over een elektronische aanwer-
ving, hij hierover zelfs nog geen
ernstig debat heeft gevoerd met
zijn sociale partners.

Marc Loridan vestigde er tot slot
de aandacht op dat in de nabije

toekomst de sociale dialoog bin-
nen de Antwerpse haven, alsook
deze binnen Europa, de nodige
aandacht zal krijgen vanuit de
havenvakbonden om de werk-
zaamheden van de havenarbei-
ders nog veiliger te maken en hun
statuut te beschermen.

Ondanks alle goede voornemens,
voor het afgelopen jaar werd de
havengemeenschap opnieuw
geconfronteerd met vier dodelijke
arbeidsongevallen op de werk-
vloer, namelijk deze van:
•Bram VAN CAMPFORT, veronge-

lukt op 13 januari
•Walter RIJMENANTS, veronge-

lukt op 16 januari
•Luc VAN LINDEN, verongelukt

op 19 februari
•Urbain VANDERSTYLEN, veron-

gelukt op 27 april, en 
1 dodelijk arbeidsongeval op weg
van de werkplaats naar huis, nl.
dit van:
•Michel VAN CAETHOVEN, op 3

mei 2011.

Deze vijf collega’s, alsook alle
andere havenarbeiders die in het
voorbije jaar buiten de werkplaats
overleden, werden tijdens de bloe-
menneerlegging op waardige
wijze herdacht.

Naar jaarlijkse traditie werd door het Gemeenschappelijk Vak-
bondsfront der Haven van Antwerpen op 1 november ter nage-
dachtenis van al de overleden havenarbeiders en vooral zij die het
slachtoffer werden van een dodelijk arbeidsongeval een plechtig-
heid georganiseerd.

Hulde aan de Buildrager

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

BTB met ETF in actie tegen liberalisering ground handling
Maandag 14 november 2011 organiseerde de ETF, de Europese
Transportvakbond, op verschillende luchthavens in Europa, een
actie tegen de verder gaande liberalisering van de ground hand-
ling.  Dat de BTB aanwezig was op de actie in Brussel lag voor de
hand.

Frank Moreels, federaal secretaris BTB, was tevreden over deze
actie: "BTB stond van bij het begin op de barricades in de strijd
tegen de komst van een derde afhandelaar op Zaventem. Duide-
lijk, ondubbelzinnig en standvastig, wat niet van elke vakbond kan
gezegd worden.  De eerste veldslag tegen de derde afhandelaar
hebben we alvast gewonnen.  Maar Europa blijft aandringen op
verdergaande liberalisering, dus steunen we ETF in haar verzet."

Niet enkel op Zaventem was er actie, maar ook de Duitse, Franse,
Italiaanse, Spaanse, ... vakbonden waren in actie.  De eerste stap
in een Europese campagne is hiermee gezet. BTB zal opnieuw pre-
sent zijn in de volgende fases van deze campagne!

Belgische Transportarbeidersbond

006_GPV1QU_20111125_DNWHP_00_Opmaak 1  23-11-11  11:19  Pagina 6


