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Waarde Kameraden, 

Geachte genodigden, beste Congressisten, 

Het is mij een genoegen jullie vandaag te mogen begroeten op het Statutair Congres van onze 
Centrale BTB. 

Het is voor mij reeds de 3de keer dat ik hier in deze prachtige feestzaal van de BTB jullie het 
activiteitenverslag als Federaal Secretaris Havens van België mag voorleggen. 

Zoals jullie kunnen vaststellen, hebben we in tegenstelling tot de vorige congressen, getracht 
deze keer het congres meer hedendaags te maken zoals het blijkbaar ook bij een moderne 
vakbond hoort.  

Dus dat betekent dat jullie van mij een bondig verslag zullen krijgen over de voorbije 
congresperiode 2013 tot en met 2017, binnen de mij toegemeten 10 à 15 minuten spreektijd, 
zodat we vandaag een snel, flitsend en efficiënt paperless congres zullen krijgen, maar waarbij 
ik toch maar voor alle veiligheid mijn speech heb neergeschreven op papier. 

Hierdoor ga ik het zeker niet hebben over onze uitgesproken rechtse, antisociale politieke 
regering De Wever – Michel en haar ingrepen op de pensioenen, met name de verhoging van 
de wettelijke pensioenleeftijd, de aanpassingen in de werkloosheidsreglementering, de 
indexsprong, het systematisch besparen op de sociale uitgaven, de taks-shift of Kaaiman-taks, 
die deze regering ons de voorbije periode heeft opgelegd. 

Hierdoor zal ik mij beperken tot de hoogtepunten van onze havensector ! 

De voorbije 5 jaar hebben we allemaal hard gewerkt, waarvan ik enkele belangrijke thema’s 
opsom, nl.: 

 de Internationale samenwerking, zowel op Europees als op wereldvlak via ETF en ITF. 
 de verschillende solidariteitsacties zowel in binnen- als buitenland; 
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 het onderhandelen en afsluiten van de gebruikelijke sociale akkoorden en collectieve 
arbeidsovereenkomsten, zowel binnen het Paritair Comité Havenbedrijf als dit van 
Antwerpen, de Kusthavens en de haven van Gent; 

 de vanuit de regering opgelegde werkgroep i.v.m. de actualisering van de havenarbeid; 
 de Europese Ingebrekestelling, de moeilijk gevonden oplossingen en verdere uitwerking 

daarvan; 
 de gebruikelijke bijeenkomsten met de werkgeversorganisaties CEPA, CEPG en CEWEZ; 
 en “last but not least” de immer wederkerende conflicten met de heer HUTS van KTN, 

met daarin gesteund door de 2 politieke partijen N-VA en Open VLD die blijven rijden voor 
hun leermeester Fernand HUTS. 

Allereerst wil ik het hebben over onze internationale samenwerking, waar ik toch met enige 
trots mag zeggen dat we ons daar als BTB nog sterker geprofileerd hebben dan dat we dit de 
vorige congresperiode reeds deden. 

Ik durf te zeggen dat zowel de Belgische werkgevers alsook die grote vakbonden, zowel 
binnen de ETF als de ITF de gedrevenheid van onze organisatie kennen, waarmee we het 
statuut van onze havenarbeiders verdedigen en zelfs naar de toekomst toe, trachten veilig te 
stellen.  Al deze vakbonden kennen onze rode vakbond en weten dat de BTB de belangrijkste 
en sterkste havenvakbond is voor de havenarbeiders in België. 

Hierbij wens ik nogmaals te benadrukken dat het niet enkel het werk is van deze mensen die 
vandaag op het podium komen, maar ook van onze medewerkers, bestuursleden en leden 
van de syndicale delegaties. 

Zowel op internationaal als nationaal niveau zullen we toekomstgericht nog voldoende 
discussies hebben welke standpunten we moeten innemen ten opzichte van de steeds 
veranderende werksituaties van onze havenarbeiders. 

Hoe stellen we ons op ten opzichte van de steeds verder oprukkende nieuwe 
behandelingstechnieken en automatisering in zowel de stukgoed- als de containersector? 

Hoe ziet deze Vlaamse regering de verdere zoektocht naar nieuwe containercapaciteit, voor 
de nodige verdere groei in Antwerpen? 

Het is niet uitgesloten dat de ogen van sommige werkgevers en hun aandeelhouders 
beginnen te schitteren als ze toekomstgericht gaan denken aan een vergaande 
automatisering op deze toekomstige nog te bouwen containerterminals. 

Containerschepen worden steeds groter !  Rederijen werken samen of fuseren om hun hoofd 
boven water te houden, met nieuwe allianties tot gevolg. 

Maar rederijen denken immers niet in grenzen en in havens, maar participeren in 
verschillende havens en verschillende landen. 

Containerterminals worden steeds groter met de dreiging van jobverlies door steeds 
verdergaande automatisering.  Het werk dreigt eentoniger te worden en eentonige 
werkzaamheden dragen het risico in zich dat concentratieverlies optreedt, waardoor dan 
weer veiligheidsrisico’s ontstaan. 
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Het werk wordt als minder aangenaam ervaren; onze havenarbeiders klagen dat deze steeds 
groter wordende terminals de vergelijkingen van een fabriek dreigen te krijgen. 

Al deze vormen van schaalvergroting en meer automatisering zullen we onder ogen moeten 
zien en bekijken hoe we hier toekomstgericht het best op kunnen reageren. 

Het is mede door deze internationale contacten dat we de nodige kennis in huis hebben om 
te kunnen reageren. 

Hierdoor hebben we onlangs in de haven van Antwerpen op 30 augustus laatstleden een cao 
ondertekend betreffende de informatie en het overleg inzake de sociale gevolgen van de 
invoering van nieuwe technologieën. 

Naast al deze internationale activiteiten, hebben wij de afgelopen congresperiode de 
vertrouwde werkzaamheden verricht, zoals het 2-jaarlijks opstellen van zowel de nationale, 
als de plaatselijke eisenbundels om nadien in overleg met de werkgeversorganisaties tot 
nieuwe sociale akkoorden te komen voor onze Belgische Zeehavens. 

Voor de 2-jaarlijks terugkomende sociale akkoorden hebben we ons op nationaal vlak 
vanwege de beperkingen qua loonmarge toegelegd op het verhogen van de niet recurrente 
premie (cao 90). 

Deze hebben we voor 2018 en voor de verdere toekomst kunnen uitbreiden tot een jaarlijkse 
fiscaal vrijgestelde premie van 1.000 € voor alle havenarbeiders en vaklui en voor de logistieke 
werknemers tot 700 €. 

Inmiddels hebben we sinds vorig jaar terug aangeknoopt met de door de regering maximum 
toegestane loonsverhoging van 1,1 %, weliswaar zonder het door ons gekende 
loonindexeringsmechanisme meegerekend, wat voor dit jaar nog een extra verhoging van 3,2 
% betekende. 

Van groot belang was telkens ook het verlengen van het systeem van de “V.A.” (verminderde 
arbeidsgeschiktheid) waardoor de havenarbeiders vanaf de leeftijd van 55 jaar na medische 
vaststelling door de arbeidsgeneesheer, vrijgesteld kunnen worden van arbeidsprestaties.  
Thans is deze mogelijkheid gegarandeerd tot einde 2022. 

Tijdens het overlopen van de voorbije 5 jaar kan ik niet voorbij de diverse conflicten gaan 
dewelke we gekend hebben met onze beroepsprovocateur en vakbondsbasher KTN-baas 
Fernand HUTS.  Deze kunstminnende natiebaas die nog maar 2 doelen voor ogen heeft, met 
name nog veel meer geld verdienen en dit dan doorsluizen via financiële constructies naar 
belastingparadijzen met maar één doel, zo weinig mogelijk belastingen betalen, zelfs 
mogelijks door belastingontduiking en die zich als 2de doel gesteld heeft het statuut van de 
havenarbeider te slopen. 

Zoals jullie allemaal weten werden we als havenarbeiders de voorbije jaren constant 
geconfronteerd met diverse aanvallen op dit uniek en sterk statuut. 

Tot tweemaal toe heeft Europa gepoogd de havenarbeid volledig te liberaliseren. 

Tot tweemaal toe trokken de havenarbeiders en hun vakbonden via een krachtmeting ten 
strijde tegen PPI en PPII en konden wij samen deze Europese plannen dwarsbomen. 
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Nadien werden we, met ons uniek systeem, na een aanklacht van Fernand HUTS, op juridische 
basis aangevallen door de Europese Commissie. 

Ook hier hebben we een compromis bereikt met de werkgeversorganisaties en Minister van 
Werk Kris PEETERS, tot voldoening van deze Europese Commissie en DG-MOVE, dewelke de 
vorderingen van de uitvoering van dit actieplan op geregelde tijdstippen opvragen en 
aftoetsen. 

De tekst van het compromisvoorstel werd voorgelegd in een Referendum op 31 mei 2016 aan 
de Belgische havenarbeiders, waarin zij al dan niet hun goedkeuring konden geven rond de 
volgende 3 onderwerpen: 

1. Het parallel circuit; 
2. Het multitasken en 
3. De nationale erkenning. 

Op 15 juni 2016 werd met een grote meerderheid van bijna 90 % van de stemmen het 
compromisvoorstel aanvaard door onze Belgische havenarbeiders. 

Maar helaas kameraden, de pogingen om onze loon- en arbeidsvoorwaarden alsook onze 
statuten te kelderen, stoppen niet ! 

Zo hebben we afgelopen jaar opnieuw verschillende aanvallen vanuit Open VLD en N.VA-hoek 
moeten incasseren, m.n. om de activiteiten rond logistiek en zogenaamde e-commerce in het 
havengebied uit de Wet Major te lichten. 

Het onderuithalen van dit statuut, geregeld door de Wet Major, is de prioriteit van zij die de 
havenarbeid goedkoper willen maken. 

Laten we ons niet vergissen, Fernand HUTS, met zijn politieke lakeien van Open VLD en N.VA 
willen dit statuut weg om het te vervangen door goedkopere precaire arbeid, dus m.n. 
SOCIALE DUMPING ! 

Zo horen we geregeld vanuit werkgeverszijde dat er verschillende noden zijn naargelang het 
soort commodity ze vertegenwoordigen. 

Zo zijn er volgens hen verschillende noden naargelang de werkzaamheden in het stukgoed, 
containers, RO-RO, stortgoederen en logistiek. 

Hier mogen we als havenarbeiders en vakbonden niet de fout maken om havenarbeid op te 
splitsen in verschillende deelsegmenten, zodanig dat we het geheel van de havenarbeid 
zouden verzwakken en zo de onderlinge solidariteit zou kunnen vervagen of gebroken 
worden. 

Wij beschikken over een havenarbeiderspopulatie die een bepaalde fierheid op haar werk 
uitdraagt en waarbij een redelijke sociale controle binnen deze groep heerst, dewelke we in 
de toekomst niet mogen verliezen. 

De Heer HUTS was met zijn KTN-groep alsook enkele “stille” aanverwante 
goederenbehandelaars de drijvende kracht achter de Europese procedure tegen het Belgisch 
systeem van havenarbeidsorganisatie. 



5 
 

Deze veldslag is inmiddels gewonnen, maar de oorlog tegen HUTS en KTN zeker nog niet ! 

Wat gaat de toekomst geven voor onze Gentse havenarbeiders na de grensoverschrijdende 
fusie tussen de Gentse haven en de Nederlandse havens Vlissingen en Terneuzen ? 

Gaan onze loon- en arbeidsvoorwaarden en Wet Major als voorbeeld dienen voor deze 
fusiehaven North Sea Port of gaat hiermee een poging ondernomen worden om een 
neerwaartse trend in te zetten, gezien we in het verleden al verschillende bedrijven zich zagen 
verplaatsen van Vlaamse havens naar Zeeland, omwille van de soepele regels inzake 
veiligheid en goedkopere lonen van de werknemers/havenarbeiders daar. 

Allemaal vragen waarop we nog steeds geen duidelijke antwoorden hebben gekregen van de 
geestelijke vader van dit project Daan SCHALCK ! 

Welke discussies gaan we nog krijgen in Zeebrugge nu de Chinese groep Lingang zich 
engageert om in de Maritieme Logistieke Zone van Zeebrugge de komende drie jaar 85 
miljoen € te investeren voor de bouw van een distributiepark van 30 Ha. 

Hier hebben we als BTB reeds jarenlang het Zeebrugse havenbestuur gewaarschuwd dat het 
havengebied wel omschreven is door de Wet op de havenarbeid en haar uitvoeringsbesluiten 
en integraal van toepassing zal zijn voor de verdere ontwikkeling van dit havengebied.  Maar 
hier hult de MBZ zich momenteel in stilzwijgen !  

Maar kameraden, niet alles is kommer en kwel ! 

Zo kunnen we alleen maar vaststellen dat onze Belgische havens de laatste jaren enkel maar 
groeiende cijfers laten optekenen in hun eigen specifieke branches. 

De Antwerpse haven blijft zich elk jaar overtreffen, zo zal waarschijnlijk 2018 opnieuw de 
geschiedenisboeken ingaan als het 6de recordjaar op rij. 

Deze groeiende cijfers voor onze havens worden stilaan een gewoonte. 

In de haven van Antwerpen werd in het eerste halfjaar van 2018: 118,6 miljoen ton geladen 
en gelost.  Dat is 6,5 % meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. 

De overslag van containers steeg opnieuw sterk tegenover het eerste halfjaar van 2017, nl. + 
8,20 %.  Dit succesverhaal van de Antwerpse haven is onlosmakelijk verbonden met de inzet 
van onze havenarbeiders. 

North Sea Port Flanders of beter gezegd de haven van Gent, registreerde in het eerste half 
jaar van 2018 een overslag van 16,9 miljoen ton (+ 1,6 %).  Deze stijging zat voornamelijk bij 
vloeibare bulk, containers en RO-RO. 

In Zeebrugge steeg de totale overslag in de eerste helft van 2018 tot 19,5 miljoen ton.  Dit is 
een sterke stijging van 6,3 % tegenover de eerste jaarhelft van 2017.  Containers en RO-RO 
stegen sterk, m.n. + 6,1 % en + 9,3 %.  

In Oostende lag de totale overslag in het eerste halfjaar van 2018 hoger dan in dezelfde 
periode van vorig jaar, m.n. + 5,7 %. 
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De groei van de afgelopen jaren kwam tot stand dankzij de inzet en productiviteit van deze 
havenarbeiders en zijn unieke arbeidsorganisatie via de Wet Major. 

Daarom blijven we als BTB er op hameren dat de pogingen tot afbraak van dit goed 
functionerend systeem nu moeten stoppen ! 

Om dit congresverslag toch nog met een bijkomende positieve noot te beëindigen, moet ik 
toch nog iets zeggen over het oprichten van de jongerenwerking BTB Vakgroep Haven. 

Gegrepen door het enthousiasme van de jongeren/vakbondsmilitanten tijdens de 2de 
Maritime Round Table in Canada, georganiseerd door ITF in 2016, hebben we als BTB 
Vakgroep Haven van Antwerpen het initiatief genomen om een jongerenwerking op te 
starten. 

Onder leiding van bestendig afgevaardigde Patrick COCKX en ITF-Inspector Rino HUIJSMANS 
werd eind 2016, het BTB Youth Movement Antwerp Dockers opgestart. 

Doel van dit initiatief is de stem van de vele jongeren onder onze havenarbeiders luider te 
laten klinken – en ik moet zeggen dat deze enthousiaste groep van -35 jarigen reeds vele 
vergaderingen en verschillende bijeenkomsten gehouden hebben in hun speciaal daarvoor 
ingericht clublokaal, alsook daarbuiten. 

Deze BTB-jongeren, waarvan er een aantal hier aanwezig zijn, hebben ook reeds contacten 
gehad met hun collega’s uit Gent en Zeebrugge om deze werking in de toekomst nog verder 
uit te breiden. 

We zullen als BTB dit belangrijk initiatief blijven steunen om zo nog meer jonge 
havenarbeiders aan te trekken in onze besturen en hen zo sterker te maken om hun eigen 
ideeën naar voor te brengen en deze te integreren in onze vakbondsstructuren, alsook in de 
internationale contacten van ETF en ITF. 

Zoals ik reeds gezegd heb: “De jonge dokwerkers zijn ons heden en onze toekomst” ! Samen 
met hen moeten we zorgen voor een duurzame toekomst voor onze havens en de 
havenarbeid.  Gasten, proficiat met dit geslaagde initiatief ! 

Tot slot, zou ik vanop deze tribune alle militanten, bedienden, bestendig afgevaardigden, 
secretarissen en alle andere collega’s willen bedanken voor de medewerking die ik mocht 
ondervinden tijdens de voorbije 5 jaar en kan ik enkel de hoop uitdrukken om ook op jullie 
medewerking te mogen rekenen in de toekomst !  Want wij zullen deze samenwerking hard 
nodig hebben ! 

Bedankt Kameraden, 

Leve de BTB ! 

Leve de Vakgroep Havens ! 

Marc LORIDAN – 19.11.2018 
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