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Kameraden, collega’s, vrienden, 
 
De afdeling maritieme sectoren is de kleinste van de drie vakgroepen 
binnen de werking van de Belgische Transportbond, en wellicht daarom 
niet door elk van jullie gekend. Mijn naam is Jacques Kerkhof en ik sta als 
waarnemend federaal secretaris in  voor al het varend personeel uit de 
privé sector. Dit al sinds begin vorig jaar na de pensionering van mijn 
voorganger Ivan Victor.  
 
De maritieme sectoren omvat de zeevisserij, de koopvaardij waaronder de 
baggersector als ook de zeesleepvaart ressorteert. Verder de binnenvaart 
met daaronder  het sleepvaartbedrijf Kotug Smit, een aantal kmo’s en tot 
slot de vele kleine familiale bedrijven met 1of 2 werknemers aan boord. 
 
Als kleine vakgroep kennen we een sterke internationale werking. 
Ongeveer 55 procent van onze leden die onder Belgische condities werken, 
wonen niet in België, verder tellen we heel wat leden die in België wonen 
maar niet actief zijn voor een Belgische werkgever. Ook voor hen willen we 
een sterke vakbond zijn en blijven. Veel mensen in onze sector werken 
immers als grensarbeider of in een internationale context en voelen zich 
door veel overheidsdiensten in de steek gelaten, maar niet door ons.  
Internationalisering is voor ons geen bedreiging maar een realiteit waar we 
met onze vakgroep in de toekomst ons nog verder in willen bekwamen.  
 
Zo zijn we de stuwende kracht achter de modernisering van het sociale 
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zekerheidsstelsel voor  Zeevarenden.  We zijn erin geslaagd om bij de 
integratie van de hulp en voorzorg kas voor zeevarenden in de RSZ de 
belangrijke  wachtgeldendienst, -te vergelijken met de 
werkloosheidsdienst aan de wal- en de specifieke maatregelen voor 
zeelieden te behouden. 
 
 
 
Als werknemersvertegenwoordigers zetelen wij mee in de raad van 
bestuur  afdeling pool binnen de RSZ, zo behouden we de nodige inspraak 
ten voordelen van onze leden binnen deze organen. Ook de periode van 
zeegewenningsreizen voor de studenten van de hogere zeevaartschool 
hebben we kunnen verlengen, van enkel de zomermaanden naar het ganse 
jaar door. Zodoende kunnen de studenten makkelijker voldoen aan de 
verplichte 150 vaardagen tijdens hun studieperiode. Door op maat 
gemaakte infobrochures en persoonlijke uitleg tijdens de opendeurdagen 
van de HZS hebben Raf Burm en ikzelf de laatste jaren de studenten en hun 
ouders hierover ingelicht. Resultaat hiervan is dat BTB dit jaar 59 van de 60 
studenten hun amarinage heeft uitbetaald. 
 Amarinage = zeegewenningsreizen 

 
Door de lage olieprijzen de afgelopen jaren is er minder werk in de 
offshore. Oliemaatschappijen doeken hun investeringsplannen op of 
stellen ze uit. Hierdoor is de zeesleepvaart al jaren in crisis, dit heeft enkele 
jaren terug geresulteerd in overnames en reorganisaties. Bij de  firma BOTS 
hebben we door onderhandelingen en mee oplossingen zoeken het ontslag 
van oorspronkelijk 35 VTE’s kunnen reduceren tot enkele vervroegde 
pensioneringen. Het ergste is hier geleden er zijn zelfs terug aanwervingen, 
gelukkig maar. 
  
In de binnenvaart kennen we al jaren het fenomeen van uitvlaggen naar 
fiscale paradijzen zoals Luxemburg, Liechtenstein of Zwitserland. 
Verschillende studies wezen op loonkosten verschil van 23 % ten nadelen 
van Belgische bedrijven t.o.v. de Luxemburgse en Nederlandse bedrijven. 
 
Binnen het paritair comité 139 binnenvaart, heeft de BTB er mee voor 
gezorgd dat de Systeemvaart erkend zal worden als ploegenarbeid 
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waardoor de  loonkosten op gelijk niveau komen te staan met onze 
buurlanden. Systeemvaart  is een werkregime waarbij gelijke periodes van  
werken aan boord worden afgewisseld met perioden vrij thuis, dus een 
soort ploegenarbeid waar twee ploegen elkaar aflossen. Alleen kan dit niet 
binnen de 24 uur zoals de wet op ploegenarbeid voorschrijft. 
 
We slaan met deze erkenning als vakbond een dubbelslag, niet alleen 
worden onze bedrijven opnieuw concurrentieel,  we gaan ook de 
uitvlagging tegen en verankeren de werkgelegenheid. Maar we zorgen 
vooral voor betere sociale omstandigheden voor ons varend personeel.     
 
Binnen datzelfde  paritair comité hebben we eveneens de maximaal 
toegelaten loonsverhoging van 1.1% bekomen en konden we de sectorale 
cao groepsverzekering van 1,5 naar 2%  optrekken. 
 
Door de steeds groeiende Europese concurrentie hebben we afgelopen 
jaren heel wat veranderingen meegemaakt in de sleepvaart,  zo is onze 
welbekende URS “Unie van Redding en Sleepdienst” via verschillenden 
overnames de firma Kotug Smit geworden. 
 
Deze Nederlandse firma is de gesprekspartner voor de cao 
onderhandelingen geworden, dit resulteerde in meer dan één jaar 
onderhandelingen. 
We spreken dezelfde taal als Nederlanders maar verstaan elkaar niet heb 
ik vaak gezegd tijden deze onderhandelingen. 
 
 
In januari 19 zal de cao met een aangepast werksysteem ingaan, dit alles is 
gevolg van de toenemende Europese concurrentie in de sleepvaart. 
BTB heeft mee het sleepboot comité opgericht met als doelstelling te 
proberen de neerwaartse spiraal van Europese onderlinge concurrentie te 
doorbreken. Dit door een “Fair towage in Europe” campagne op te starten. 
Deze actie kadert in de Fair transport campagne die in de periode van 21-
27 maart 2019 zijn slotweek zal houden. 
 
Nieuw in België is het geregeld vervoer van passagiers over de Belgische 
binnenwateren, in Antwerpen gekend als de waterbus. Hier voeren we  



 

4 

onderhandelingen om tot een sectorale cao te komen. Maar we kunnen als 
tip van de sluier meegeven dat we de basislonen met 4 euro per uur 
kunnen verhogen tegenover de bestaande cao passagiersvaart.  
 
 
 
In de visserij gaat het de laatste jaren vrij goed voor wat de verdiensten 
van de vissers betreft, maar het eindeloopbaantraject kan verbeterd 
worden en zal onze nodige inzet vragen. Toch is veiligheid een blijvend 
zorgenkind. In het afgelopen anderhalf jaar zijn 3 Belgische vissersschepen 
gezonken en betreuren we 4 verongelukte vissers. We drukken onze leden 
op het hart om de PBM’s te dragen en zeker de reddingsvesten. Maar we 
dringen er bij de Vlaamse en Europese overheden erop aan om 
vervangingsnieuwbouw in de zeevisserij toe te laten. 
Het is onzinnig om schepen van 50/60 jaar oud in dienst te houden, ook 
vanuit een veiligheidsoptiek. Moderne schepen zijn immers veel veiliger 
voor het personeel en duurzamer voor het milieu. We willen dat Europa 
zijn beleid bijstuurt in het belang van de veiligheid van onze vissers!  Tot 
slot zijn we verontrust wat de Brexit betreft. Onze Belgische vissers vissen 
heel vaak in Engelse wateren en het is hoogst onduidelijk hoe een en ander 
zal geregeld worden als de UK op 29 maart 2019 de EU zal verlaten.  
 
Net zoals we niet blind zijn voor de internationalisering zijn ook niet bang 
voor de nieuwe technologieën en opkomende  automatisering.  
Er zijn reeds proeven bezig met zelf varende zeeschepen, veerponten en 
binnenschepen. Weliswaar zeer kleinschalig maar we moeten als BTB mee 
de zaak op de voet volgen en  ervoor zorgen dat de automatisering ten 
goede komt van de werknemers, dat het de veiligheid en 
werkomstandigheden van de mensen verbeterd. 
 
Zo heeft de Vlaamse overheid wel veel geld voor een duur proefproject van 
onbemand varen op de IJzer, maar het digitaliseren van het vaartijdenboek 
en het dienstboekje voor matrozen, lukt in de verste verte  niet. Nochtans 
zou dit veel gesjoemel en oneerlijke concurrentie uit de wereld helpen. Het 
zou er mee voor kunnen zorgen dat werknemers beter beschermd zijn en 
krijgen waar ze recht op hebben. Niet alleen zou dit gezond zijn voor de 
sector maar ook de overheid zou er snel baat bij kunnen hebben.  
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Binnenvaart is immers een belangrijk deel van de oplossing voor het steeds 
groeiende mobiliteitsprobleem. Alleen moeten de verschillende 
overheden de sector daarbij helpen en zich niet verliezen in peperdure 
prestigeprojecten.  
 
De overheid kan dit door de pest van de sociale dumping, die niet alleen in 
het wegvervoer voorkomt maar ook in de riviercruise-industrie, hard aan 
te pakken. Als vakgroep  engageren we ons daarom al jaren en zullen we 
het Europese verzet blijven steunen. 
 
We merken op dat jongeren hun loopbaan volledig anders gaan invullen, 
meer vrijetijdsbesteding wensen, een andere loopbaan uitstippelen en 
gelijk hebben ze. Als vakbond houden wij hiermee rekening en  luisteren 
naar de noden van de nieuwe generatie. 
 
Gezien de aard van het werk in de meeste maritieme sectoren hebben we 
equal - terms cao’s, systeemvaart, noem maar op, deze zijn allemaal 
gebaseerd op x aantal weken werken aan boord gevolgd door een gelijk 
aantal weken thuis. 
 
Deze vormen van tewerkstelling moet zo breed mogelijk worden, het geeft 
de werknemers de nodige vrijetijd om een sociaal leven uit te bouwen. Ik 
ben ervan overtuigd dat dit de tewerkstellingsformule is waardoor je 
nieuwe instroom in de maritieme sectoren kunt realiseren. 
 
Als BTB zijn we meer en meer bezig met de vorming, opleiding en instroom. 
De verwachte groei in de binnenvaart is enorm, het personeelstekort is nog 
nooit zo groot geweest, en dan spreek ik nog niet van de gemiddelde 
leeftijd. Ondanks alle waarschuwingen die we aan werkgeversorganisaties 
hebben gegeven, bleven ze maar goedkope Oost-Europese matrozen 
aannemen. 
Doordat de meeste van deze matrozen niet wensen door te groeien, en 
door de stringente regelgeving van vaartijd erkenning, is men in een 
situatie beland waar men stuurmannen en schippers twee tot soms drie 
maal de baremalonen moet betalen. Goed voor de betrokkenen met de 
nodige en juiste kwalificaties, maar dit is niet gezond voor de sector in het 
algemeen. 
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BTB kijkt vooruit en daarom engageren we ons voor medewerking aan 
vorming en opleiding. 
 
 
 
Ook internationaal zitten we niet stil, en proberen we de sturende factor 
te zijn. Zo ben ik al enkele jaren voorzitter van de sociale dialoog en sinds 
deze zomer ook voorzitter van het “EU Tug comité” zeg maar sleepvaart 
comité. Zoals al eerder gezegd is het doel van dit comité  een Europees 
front te maken om “the race to the bothem” te stoppen. 
 
U moet weten dat de verschillende joint ventures van Maersk , CMA-CGM, 
MSC enz. noem ze maar op, de druk op de Europese sleepvaartbedrijven 
steeds maar verhoogd. 
 
Deze bedrijven gaan op hun beurt joint ventures maken en leggen de druk 
bij de werknemers hun loon en arbeidsomstandigheden. 
Deze problematiek kan je niet op nationaal niveau oplossen, dit moet en 
kan enkel door Europese solidariteit te creëren en dat vergt de nodige 
inzet. 
 
Het volgende moet ik nog zeggen, we zijn een centrale binnen het ABVV 
die gekend is,  en dat is mede dankzij jullie allemaal, zowel nationaal als 
internationaal staat BTB voor een vakbond waar je op kunt rekenen. 
Dankzij Marc en Frank die de BTB terug op het niveau gebracht hebben 
binnen ETF en ITF waar jullie trots op mogen zijn. 
 
Voor ik eindig wil ik eerst nog enkele mensen bedanken, met name Yvan, 
Frank en Marc voor hun vertrouwen,  Roger Opdelocht die mij wegwijs 
heeft gemaakt in de koopvaardijwereld, maar vooral wil ik mijn délégués 
bedanken voor hun inzet, met name Ludo, Wim, Ronny, Dariusz, Tony, 
Guy, Erwin, Joeri en Jozeph en ook hun voorgangers. 
Het zijn de délégués binnen de bedrijven die ervoor gezorgd hebben dat 
BTB maritiem de grootste is, merci daarvoor. 
Tot slot bedank ik onze ITF inspecteurs Marc en Rino en uiteraard mijn 
directe medewerkers Raf Burm en Latifa Charafi. 
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Leven de BTB 


