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EUROPESE HAVENARBEIDERSCONFERENTIE WAARSCHUWT EUROPA!

11 landen… 20 vakbonden

LESSEN UIT HET VERLEDEN                                                                           
In zijn inleidende toespraak herin-
nerde federaal secretaris Marc
Loridan, initiatiefnemer voor deze
belangrijke conferentie, aan een
decennium Europese strijd voor het
behoud van onze sociale verwor-
venheden en de opgedane ervarin-
gen als havenvakbonden met Euro-
pa en de zogenaamde PP (Port Pac-
kage) I en PP II.

Alles startte in december 1997 door
de lancering vanuit de Europese
Commissie van het zogenaamde
Groenboek ‘Toekomstverwachtin-
gen voor Europese Zeehavens’. Hier-
in stond onder meer dat er transpa-
rantie moest komen qua geldstro-
men, maar ook dat de toegang tot
zeehavens moest verbeterd wor-
den. Op 13 februari 2001 legde de
Europese Commissie een witboek
neer tot verbetering van de toegang
tot de havens, het zgn. Port Packa-
ge, met daarin vermeld de voor
havenarbeiders ondertussen welge-
kende ‘zelfafhandeling’. Na een
nooit geziene internationale strijd
die vele etappes kende, werd op 20
november 2003 deze richtlijn (Port
Package I) uiteindelijk nipt verwor-
pen door het Europees Parlement
met 229 tegenstemmen, 209 stem-
men vóór en 16 onthoudingen.

Niettegenstaande het Europees Par-
lement deze oorspronkelijke richt-
lijn had weggestemd, werd dit door
toenmalig Europees Commissaris
Loyola De Palácio volledig gene-

geerd en werd haar nieuw ontwerp
van Havenrichtlijn (PP II) op 13 okto-
ber 2004 goedgekeurd door het
College van Commissarissen van
Europa. Uit dit ontwerp was het dui-
delijk dat zij voorstander bleef van
de zelfafhandeling, zij het met een
vergunningsplicht, waarbij men
sprak over kustvaart (zgn. Short Sea
Shipping), en waarbij men beman-
ningsleden kon inschakelen voor
havenarbeid i.p.v. dokwerkers.

Als havenvakbonden bleven we
gekant tegen deze richtlijn omdat
niet de herkomst of bestemming
van de vrachten bepalend is, maar
wel de aard van de activiteiten om
te bepalen of het al dan niet haven-
arbeid betreft.

Na een tweede massale syndicale
mobilisatie werd uiteindelijk op 18
januari 2006 de Europese Commis-
sie voor een tweede maal terugge-
floten door het Europees Parlement
met 532 stemmen tégen, 120 stem-
men vóór en 25 onthoudingen.

NIEUWE EUROPESE TACTIEK!                                                                           
Zoals verwacht heeft de Europese
Commissie deze 2 pijnlijke nederla-
gen wel weggeslikt, maar is zij niet
van plan om haar liberaliserings-
plannen voor de havendiensten
definitief op te bergen. Hiervoor
diende ze echter het geweer van
schouder te veranderen en besloten
de Europese ambtenaren in 2006 en
2007 samen met ESPO (de Europese
patronale organisatie) 6 workshops

te organiseren met de verschillende
stakeholders over verschillende the-
ma’s, waaronder ook de havenar-
beid. Europa sprak niet meer over
‘zelfafhandeling’ en ook niet meer
direct over strikte regelgeving,
maar dacht eerder aan een zgn.
‘soft law’, waarbij men veel belang
zou hechten aan ‘sociale dialoog’
met en tussen de stakeholders
onder toezicht van de Europese
Commissie.

WITBOEK VAN 28 MAART 2011
In het witboek of zgn. stappenplan
voor een interne Europese vervoers-
ruimte lanceert de Europese Com-
missie een voorstel voor de uitbouw
van een interne Europese vervoers-
markt tegen 2050 om het vervoer
van personen en goederen te verge-
makkelijken, de kosten te drukken
en het Europees vervoer duurzamer
te maken. Alhoewel het witboek op
het eerste gezicht een positieve
omwenteling lijkt, waarbij zwaar
ingezet wordt op ecologie en veilig-
heid, blijkt dat uiteindelijk vooral de
liberalisering van de transportsector
en de afbouw van ‘barrières’, ter
bevordering van de concurrentie
beoogd wordt.

De rode draad doorheen het wit-
boek is puur blauw! Het witboek
verweeft vlot de uitbouw van een
efficiënt en duurzaam Europees ver-
voer met maatregelen voor liberali-
sering, het vrij laten spelen van de
marktmechanismen en het stimule-
ren van de concurrentie. Hieruit
blijkt nogmaals dat de Europese
Commissie, met name haar ambte-
naren, zeer sluwe en slimme men-

sen zijn die de nodige tijd nemen
om via een stapel nieuwe documen-
ten, de vrije concurrentie in de
havens trachten aan te scherpen en
zo opnieuw de havenarbeiders pro-
beren aan te vallen en de in het ver-
leden voorzichtig opgebouwde
arbeidsvoorwaarden in vraag te
stellen.

Het overheersen van de liberale ide-
ologie is zorgwekkend voor de
werknemers van de transportsec-
tor. In dergelijke omstandigheden
wordt de concurrentie maar al te
vaak gevoerd op het vlak van de
arbeidsomstandigheden en loon-
kosten. Het witboek bevat zonder
meer verscheidene, voor de havens
potentieel gevaarlijke, maatrege-
len. Transportcommissaris Sim Kal-
las heeft onverkort verklaard dat hij
tegen 2013 op basis hiervan een
nieuw havenbeleid tracht uit te stip-
pelen.
Tot op heden hebben we, aldus
Marc Loridan, als vertegenwoordi-
gers van de havenarbeiders nog
steeds geen uitnodiging gekregen
vanuit de Europese Commissie voor
de lang beloofde Sociale Dialoog en
consultatie van de stakeholders.

Tevens moeten we waakzaam zijn
over een effectenbeoordelingsrap-
port dat zal gepubliceerd worden
op basis van de resultaten van de
studie over de havenarbeid, in
opdracht van de Commissie en uit-
gevoerd door PORTIUS en Professor
Van Hooydonck. Het resultaat van
deze studie zou richtinggevend
moeten zijn voor de beslissingen
van de Commissie over de havenar-
beid, hoewel we misschien zullen
moeten vaststellen dat de studie
gewoon al eerder genomen beslis-
singen of vooringenomen stand-
punten zal bevestigen.

COMMISSIE VISEERT ANDER-
MAAL ARBEIDSORGANISATIE!
Het is duidelijk dat de Commissie
van plan is in de nabije toekomst de
arbeidsorganisatie aan te pakken,
omdat zij het onaanvaardbaar vindt
dat een ‘pool’ volgens hen, het
exclusieve recht bezit om arbeids-
krachten ter beschikking te stellen
van de diverse operatoren. Voor
Europa betekent dit overduidelijk
de havens openstellen voor privé -
onderaannemers die met de pool

van havenarbeiders zouden kunnen
concurreren, wat bijgevolg volgens
hen lagere prijzen in de hand zou
werken, alsook de efficiëntie van
alle havendiensten ten goede zou
komen.

Dit is de perfecte illustratie van de
pure liberaliseringsdrang vanuit de
Europese Commissie, via een aan-
slag op de in het verleden moei-
zaam opgebouwde loon- en arbeids-
voorwaarden en de diverse havenar-
beiderssystemen binnen Europa.

SOCIALE DIALOOG ZONDER 
VERBORGEN AGENDA!
De BTB, samen met ITF, ETF en IDC
zijn bereid de sociale dialoog aan te
gaan met Europa en te praten over
veiligheid, gezondheid en oplei-
ding, maar dan wel op basis van
best practices, rekening houdend
met de specificiteiten van de ver-
schillende havens en zonder dat dit
moet leiden naar door Europa afge-
leverde certificaten.

Marc Loridan roept tot slot van zijn
inleidend betoog alle aanwezige
havenvakbonden op – of ze nu aan-
gesloten zijn bij IDC, ITF of ETF –
zich categoriek te verzetten tegen
elke poging om de sociale bescher-
ming en arbeidsvoorwaarden van
de dokwerkers aan te tasten.
Ondanks de Europese dreiging is hij
niettemin zeer verheugd te kunnen
vaststellen dat de syndicale strijd
die we samen met onze leden tegen
de Europese Commissie hebben
gevoerd, de solidariteit tussen de
Europese havenvakbonden onder-
ling heeft doen toenemen!

Voor al wie het duidelijk horen
moet, geeft Marc Loridan nog mee
aan de conferentie dat wij als dok-
werkers, net als in het verleden,
klaar staan om elke poging tot dere-
gulering van ons werk, te bestrijden
zowel met woorden via dialoog en
indien nodig, ook met daden! Beter
nog dan in het verleden zijn we hier-
op voorbereid, meer nog dan in het
verleden zijn we hiervoor internatio-
naal georganiseerd en veel meer
nog dan in het verleden zijn wij
vanaf nu hiervoor permanent gemo-
biliseerd.

Het debat met zowel de geno-
digden Kathleen van Brempt en
Professor Van Hooydonk, even-
als de uitwisseling van stand-
punten tussen de aanwezige
vakbondsleiders, resulteerden in
een unaniem goedgekeurde
persmededeling die een duidelij-
ke waarschuwing inhoudt aan
Europa, de nationale overheden
en alle stakeholders, dat met de
havenarbeiders zeker rekening
zal moeten worden gehouden
bij de uitstippeling van een toe-
komstige havenstrategie. Je
vindt deze persmededeling op
www.btb-abvv.be 

Niet minder dan twintig vakbonden uit 11 verschillende landen
gingen in op de uitnodiging van de BTB om op 15 juni deel te
nemen aan de European Dockers' Conference in Antwerpen. Op de
dagorde in de eerste plaats de netwerkversterking tussen de ver-
schillende havenbonden, het Europese witboek inzake het zgn.
stappenplan voor de interne Europese vervoersruimte en de
fameuze Europese studie over de havenarbeid geleid door de Bel-
gische Professor Van Hooydonck, die als gastspreker hierover een
stand van zaken kwam geven. Zowel de ITF (Internationale Trans-
portfederatie), de ETF (Europese Transportfederatie) als de IDC
(International Dockers' Council) waren vertegenwoordigd evenals
sp.a-Europarlementslid Kathleen Van Brempt. In zijn welkomst-
woord herinnerde BTB-voorzitter Ivan Victor aan de totstandko-
ming van de Europese dokwerkersconferentie op initiatief van BTB
in 2002 en de heroïsche syndicale strijd tegen de twee opeenvol-
gende afgeblokte pogingen van de Europese Commissie om de
havens compleet te liberaliseren… waarmee de havenbonden
Europese sociale geschiedenis schreven. 
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