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DANKWOORD 
Dit is het orgelpunt van een verhaal dat is begonnen in 1990. Het secundair onderwijs was 
voorbij, het diploma behaald, de toekomst lag open en moest nog bepaald worden. ‘Unif 
Rechten’ zou het worden. Maar, voor Rechten, moest je toch de Latijnse gevolgd hebben? 
En dat was bij mij niet zo, dus geen ‘Unif Rechten’, maar ‘Graduaat Marketing’ aan het 
toenmalige BME, de huidige Hogeschool Gent.  In 1994 was ook deze kaap gerond, en daar 
stond ik weer, net zoals 4 jaar eerder: het diploma netjes behaald, de toekomst ligt open, 
maar moet nog bepaald worden. Om een echt goeie job te vinden, is er toch nog wat meer 
bagage nodig, en ‘Unif’ is echt wel dé sleutel bij uitstek om de droomjob te kunnen 
bemachtigen. Verdorie, misschien is het nu wel tijd om ‘Unif Rechten’ te volgen. Maar: 
‘Rechten’, dat is toch nog altijd veel Latijn en veel van buiten blokken. ‘Faculteit Politieke 
en Sociale Wetenschappen, afdeling Communicatiewetenschappen’ is toch ook zeer 
boeiend, en misschien nét iets meer haalbaar dan de Rechten. De inschrijving verloopt 
verder vlot en probleemloos, net zoals de volgende 4 studiejaren. En daar stond ik weer, 
we zijn nu in 1998 aanbeland, ik heb inmiddels sinds jaren een vriend, en nu ook een 
diploma ‘Licentiaat in de Communicatiewetenschappen’. De toekomst ligt open, maar 
moet nog bepaald worden. ‘Onderwijs’, klinkt het ergens vanachter in mijn hoofd. 
‘Onderwijs, en bij voorkeur Hoger Onderwijs’, dat zal mijn toekomst worden. Idealiter 
moet daar nog een jaar studie voor volgen, om dan een nieuw diploma ‘Aggregaat’ te 
behalen. Opnieuw werd het diploma behaald, en lag de toekomst volledig open. Of toch 
iets minder open en al iets meer bepaald: Nu moet er gewerkt worden, en getrouwd 
worden, en kindjes krijgen. En wat nu met ‘Unif Rechten’? Het zal een droom blijven, een 
nooit ingeloste verwachting, een onbereikt doel in het leven. Maar nu zal het er echt niet 
meer van komen.  

We zijn dan in 2005: Estée is inmiddels geboren en loopt al rond, Arthur is klaar voor zijn 
eerste papjes en we zijn al een aantal jaren actief in het onderwijs. Een collega vriendin 
van de Communicatiewetenschappen meldt dat ze werkstudent is geworden, aan de ‘Unif 
Rechten’. Verdorie, dat is wat men noemt met de neus op de feiten gedrukt worden. 

De droom blijft aanhouden, de zin aanwezig. Wat is er erger dan op latere leeftijd, met de 
laatste adem die nog rest te moeten zeggen: ‘ik had het zo graag gedaan, maar ja’. Of de 
eeuwigheid ingaan zonder te weten of je iets ‘zou gekund hebben’ of niet. En aangezien 
het bloed kruipt waar het niet gaan kan, valt in 2009 de beslissing: IK GA NAAR DE UNIF 
RECHTEN! 

Een eerste moeilijk jaar met enkele 2e zits volgt, maar daarna gaat alles prima. Want 
hoewel het leven als werkstudent niet eenvoudig is, de resultaten zijn er, jaar na jaar 
opnieuw. 

En zo komt het dan, dat ik hier nu een voorwoord aan het typen ben. Een voorwoord, dat 
zoals het hoort, de voorbode is van veel meer. Een voorwoord, waarin enkele mensen 
bedankt dienen te worden, als is dit een foute uitdrukking, want ik doe het met het meeste 
plezier. Dit zijn in de eerste plaats mijn kinderen en mijn echtgenoot, die alleen naar 
feestjes zijn moeten gaan of een belangrijke voetbalmatch niet konden kijken op TV, 
omdat het stil moest zijn, want ik moest studeren. Daarnaast uiteraard ook mijn ouders en 
schoonouders, die altijd paraat stonden om de kindjes op te vangen tijdens les- of 
examenmomenten. Ik wens ook iedereen te danken die mij heeft geholpen deze 
masterproef zo perfect mogelijk te maken, zowel professor Humblet als de mensen die ik 
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mocht interviewen, de herlezers en alle anderen die een positieve invloed hebben gehad 
en advies hebben gegeven. Allen van harte bedankt. 

Wat is nu eigenlijk de opzet van deze masterproef? Wel, deze masterproef is het slot, de 
klassieke kers op de taart, die mij moet toelaten binnen enkele weken af te studeren. En 
dan? Dan heb ik een nieuw diploma behaald, dat van ‘Master in de Rechten’, behaald op 
de ‘Unif Rechten’ in Gent. Dan ligt de toekomst open. Dan zal ik op het einde kunnen 
zeggen: ‘Ja, ik heb het gedaan, en ja, ik heb het gekund’. 

Aan allen, nogmaals mijn hartelijke dank voor jullie steun, en tot ziens. 
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WOORD VOORAF 
Een masterproef over het personeelsbeleid van de haven van Antwerpen. Eigenlijk mag dit 
respectvol een masterproef over “De Haven” Van Antwerpen genoemd worden, want 
zonder in te gaan op de cijfers van de haven, het blijft de motor van Antwerpen. De motor 
van Vlaanderen zelfs en bij uitbreiding een motor van België en ja, waarom zelfs niet van 
Europa. Net zoals de haven van Rotterdam behoort de haven van Antwerpen op algemeen 
gebied tot de wereldtop, op enkele specialiteiten is ze zelfs de onbetwiste nummer één. 
Wereldwijd. Dit geeft meteen een antwoord op de vraag ‘Waarom de haven van 
Antwerpen’? Het is echter slechts een beperkt deel van het antwoord. De haven van 
Antwerpen kan je namelijk bijna een wereld op zich noemen, met eigen wetten en 
gebruiken, waar hele families generaties lang hebben gewerkt, en nog zullen werken. 

Overal in de wereld, in elk werelddeel, in elk land en in elke provincie tot zelfs in elke 
gemeente, zijn er dagelijks mensen bezig om een beleid uit te tekenen en uit te voeren. Dit 
is steeds wat men noemt, ‘een wereld in beweging’. Dit is voor de haven van Antwerpen 
niet anders. Dit is niet anders voor elke haven in de wereld, maar elke haven bespreken 
met zijn eigen gebruiken en wetten, zou me veel te ver leiden. Bovendien, zoals reeds 
gezegd, is de haven van Antwerpen wereldtop, en enig chauvinisme mag hier dan ook 
gerust toegepast worden. 

De inzet van deze masterproef, is niet de volledige havenactiviteit in al zijn facetten 
bespreken, zelfs dat zou  ons te ver leiden, maar wel het sociale deel en de echte 
“dokwerker”. Zoals gezegd zijn er duizenden families afhankelijk, rechtstreeks of 
onrechtstreeks van de haven. Voor al deze families is er door de jaren heen soms letterlijk 
soms figuurlijk gevochten om hun rechten te vrijwaren. Om hun vaders, moeders, broers 
en zussen, zonen en dochters werkzekerheid te blijven geven. Dit komt dikwijls in gevaar. 
Arbeiders uit andere sectoren kwamen havenarbeid verrichten, of grote schepen, die meer 
en meer eigen, goedkoop maar dikwijls ongekwalificeerd personeel willen meebrengen om 
te laden en lossen. Een belangrijke stap om dit tegen te houden is de opbouw en 
aanvaarding van de wet Major, waarin beslist werd dat enkel erkende arbeiders 
havenactiviteiten mogen verrichten. 

De wet Major is echter maar een deel van de specifieke havenreglemtering, en is ook maar 
een deel van dit werk. De bedoeling is niet enkel om een inzicht te krijgen in de huidige 
statuten van de havenarbeiders, maar ook hoe deze statuten tot stand zijn gekomen door 
de jaren heen. Welke problemen hebben ze gekend? Hoe zijn deze opgelost? Maar ook en 
vooral: welke problemen kunnen nog verwacht worden, en hoe zullen deze een oplossing 
kunnen vinden?  

Om deze masterproef te verwezenlijken en een idee te hebben over deze verschillende 
visies, heb ik gesprekken gehad met leidinggevende personen uit diverse hoeken. Op deze 
manier kreeg ik een idee hoe de verschillende partijen tegenover de huidige situatie staan. 
Ik heb een interview gehad met de vakbondsafgevaardigde, met een bestuurder van de 
werkgeversfederatie en een bestuurder van een natie. Op deze manier heb ik de mening 
en visie van deze verschillende groeperingen aan elkaar kunnen toetsen en heb ik een 
beeld gevormd over de problematiek rond het statuut van de havenarbeider. 

Ook de recentste studie van professor van Hooydonk en de verschillende studieavonden 
die ik gevolgd heb in verband met deze materie, was een bron van inspiratie. 
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INLEIDING 
De haven van Antwerpen is de motor van de Belgische haven en kan beschouwd worden als 
een wereldhaven. In België en zelfs in Europa, kan ze beschouwd worden al één van de 
grootste. Om havenarbeid en de reglementeringen hierover goed te kunnen kaderen, is 
Antwerpen het ideale voorbeeld. Gedurende de eeuwen is gebleken dat havenarbeid voor 
velen in Antwerpen de broodwinning was.  

Havenarbeid in Antwerpen is er echter een van lange adem. Van gewone dokwerker tot 
erkende havenarbeider. Een lang streven naar een erkend statuut die de havenarbeiders 
zekerheid bood. Na jaren van onrust en verschilleden stakingen,  is het er in 1972 eindelijk 
van gekomen. De Wet Major kwam tot stand. Enkel de erkende havenarbeiders zouden in de 
havengebieden havenarbeid kunnen verrichten. Dit was voor de talrijke arbeiders een 
zekerheid. 

Nu anno 2013, wordt het systeem in vraag gesteld. De haven is gemoderniseerd, de taken 
zijn veranderd. Beantwoordt het huidig systeem van havenarbeid in België en meer specifiek 
in Antwerpen, nog aan de Europese reglementeringen? Moet er iets aan het systeem 
veranderd worden? 

Uit de studie van professor van Hooydonk, in opdracht van de Europese Commissie, blijkt 
dat havenarbeid in Antwerpen en in België verouderd is  en dat modernisering noodzakelijk 
is. Havenarbeiders hebben echter een lange traditie achter de rug en deze kan niet zo maar 
veranderd worden. Gesprekken op sociaal en Europees vlak dringen zich op om de nodige 
oplossingen te vinden en compromissen tussen de verschillede partijen zullen moeten 
gesloten worden. 

In deze masterproef zal ik deze problematiek bespreken en mogelijke oplossingen 
formuleren. Een hoofdvraag is dan ook: welke aanpassingen zijn nog nodig op korte termijn 
of op lange termijn om de haven van Antwerpen te moderniseren en zich te kunnen 
handhaven in de wereldtop en om conform de Europese regelgeving te zijn. 

Om de huidige situatie te begrijpen, is het belangrijk om een inzicht te krijgen in de evolutie 
van havenarbeid in Antwerpen. 

In het eerste deel bespreek ik dan ook de historiek van de havenarbeider in Antwerpen voor 
de goedkeuring van de Wet Major. Ik schets hierbij de problemen waarmee de dokwerkers 
geconfronteerd werden en hoe deze opgelost zijn. Tevens bespreek ik de opkomst en de 
evolutie van de verschillende vakbewegingen en het sociaal overleg gedurende de jaren. Een 
overzicht van het ontstaan en de groei van de vakbonden is belangrijk om te begrijpen 
waarom deze nog steeds zo sterk staan in de haven van Antwerpen. Ook de verschillende 
grootste stakingen worden hierbij besproken. 

In het tweede deel ga ik dieper in op de huidige reglementering omtrent havenarbeid in 
Antwerpen. Hierbij bespreek ik het statuut en de complexe regelingen die hieromtrent 
bestaan. Vooral de codici, de cao’s van de haven van Antwerpen, zullen hier uitvoerig 
bespoken worden en het systeem van erkenning zal nader onderzocht worden. 
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Omdat Rotterdam de belangrijkste concurrent van Antwerpen is, maak ik ook een korte 
vergelijking met de situatie daar.  De haven van Rotterdam heeft ook een lange geschiedenis 
achter zich en heeft ook reeds tal van aanpassingen aan het systeem doorgevoerd. Voor 
België en zeker voor Antwerpen, kan het een bron van inspiratie zijn. 

In het kader van de Europese reglementering, leek het mij ook interessant om de situatie 
daar nader te bekijken. Havenreglementeringen moeten conform de Europese regelgeving 
zijn. De vraag die we hier stellen is of dit voor België wel het geval is. 

Tot slot ga ik dieper in op de huidige problemen in de Antwerpse haven en formuleer ik een 
aantal knelpunten van de haven van Antwerpen en de eventuele mogelijke oplossingen. 
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DEEL 1: Havenarbeid in Antwerpen: een historisch overzicht  
 

De machtsstrijd tussen vakbonden en patroons en de opkomende concurrentiegedachte 
drukten sinds het begin van de twintigste eeuw hun stempel op het verloop van het sociaal 
overleg in de Antwerpse haven. Dat sociaal overleg over loon- en arbeidsvoorwaarden werd 
tot het begin van de  jaren dertig gedomineerd door een harde strijd tussen havenpatronaat 
en havenvakbonden om de heerschappij over de haven. Een strijd die de opbouw van een 
overlegstructuur beïnvloedde en af en toe bemoeilijkte. Vanaf de jaren 1930 verschoof de 
klemtoon meer en meer van macht naar concurrentiekracht. In de loop van de jaren 1930 
trad bij de werkgevers langzaam een mentaliteitswijziging op waardoor men bij belangrijke 
beslissingen niet alleen uitging van de eigen sterkte en mogelijkheden maar naar de 
concurrentiepositie van de Antwerpse haven. Na de Tweede Wereldoorlog kwam de 
overtuiging dat Antwerpen ten opzichte van Rotterdam te duur was  en had dit een invloed 
op de lopende onderhandelingen. Vooraleer een beslissing genomen werd, keek men vaak  
naar de situatie in Rotterdam en dit om na te gaan in hoeverre die beslissing de 
concurrentiepositie ten opzichte van Rotterdam eventueel kon beïnvloeden. 

Hieronder volgt een historisch overzicht tot 1972 van de sociale situatie van de “dokwerker” 
en het ontstaan en de acties van de verschillende organisaties. 
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Hoofdstuk 1: Arbeidsorganisatie in de Antwerpse haven voor 
WO I 
Het was Edward Anseele die zich voor het eerst in juli 1899 richtte op de Antwerpse haven. 
Hij was toen voorman van de Belgisch werkliedenpartij (BWP). In de Antwerpse haven 
heerste toen een financiële onzekerheid, tijdelijke werkloosheid en uitbuiting zowel bij de 
aanwerving als bij de uitbetaling van de lonen. De financiële onzekerheid was vooral te 
wijten aan het systeem van “losse arbeid”, die de basis vormde van de arbeidsorganisatie in 
de Antwerpse haven. De meerderheid van de arbeiders werkten in los dienstverband, 
telkens voor andere bazen. Voor de naties en de stouwerijen betekende dit een beperking 
van de financiële risico’s. De dokwerker daarentegen, werd vooral geconfronteerd met de 
nadelen van dit systeem, het gebrek aan begrip en werkzekerheid. Ook de omvang van het 
contingent speelde een rol voor de werkzekerheid van de havenarbeider. De Antwerpse 
haven had toen immers een grote aantrekkingskracht voor ongeschoolde arbeiders.  Vele 
arbeiders uit andere sectoren trokken naar de Antwerpse haven om daar werk te vinden. 
Voor de werkgevers was dit een garantie dat zij voldoende havenarbeiders zouden vinden. 
Dit werkte echter ook een sterke onderlinge competitie tussen de dokwerkers in de hand 
met als gevolg dat de lonen onder druk konden gezet worden.  Er was immers voor 1907 nog 
geen sprake van een eenvormig loon voor alle havenarbeiders.1 

1.1 situatie van de arbeiders: loon en arbeidsduur voor 1907 
Voor 1907 heerste er een totale willekeur en waren er grote loonschommelingen op basis 
van de individuele overeenkomst tussen de arbeider en de werkgever. De Antwerpse 
havenpatroons wilden vrij spel om soepel te kunnen inspelen op de markt. Het was een 
kwestie van vraag en aanbod. Als de economie het slecht deed, eisten de patroons dat het 
loon zou dalen. Het vastleggen van de arbeidsomstandigheden van de havenarbeiders aan 
de Antwerpse haven was dus vóór 1907 nog grotendeels een monopolie van de 
scheepvaartagenten, naties  en stouwersbazen.  Een reglement over arbeidsduur en uit te 
betalen loon bestond niet. De dokwerkers, de natie- en stouwersgasten, die per dag werden 
aangeworven, waren niet in staat om een voldoende weekloon te verdienen.  Omdat 
havenarbeid openstond voor iedereen die zich aanbood, kon de gemiddelde dokwerker 
maar twee à drie dagen per week aan de slag. Niet alle havenarbeiders waren echter “losse 
mannen” die per dag werden aangeworven. Bij de naties werd het onderscheid gemaakt 
tussen losse en vaste mannen. Vaste mannen waren onder andere diegenen die het lossen 
en laden van wagens op de binnenplaats van een natie verzorgden ( de ‘eerste mannen’) en 
de foremannen die instonden voor de aanwerving van de losse mannen. De term vast dient 
hier echter genuanceerd te worden.  De dagen dat er niet voldoende werk was, werden ook 
die vaste mannen naar huis gestuurd en werd hun loon ingehouden.2 

Bovenop het teruglopend aantal schepen in de haven, werden de havenarbeiders ook 
geconfronteerd met een toeloop van arbeiders uit andere sectoren. Deze arbeiders  
probeerden tijdens de periode van laagconjunctuur het loon dat ze verdienden in hun eigen 
sector, aan te vullen met het verrichten van havenarbeid. Voor de regelmatige 

                                                      
1
 S. VANFRAECHEM, B. BAETE, 100 jaar Havenarbeidersbond Antwerpen: van dokwerker tot havenarbeider, Gent, 

Amsab-Instituut voor sociale geschiedenis, 2004, 13-17. 
2
 G. ASAERT, G. DEVOS, F. SUYKENS , De Antwerpse naties: 6 eeuwen actief in stad en haven, Tielt, Lannoo, 

1993,194.  
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havenarbeiders werd het dan extra moeilijk om aan een voldoende groot weekloon te 
komen. De werkgevers protesteerden niet tegen een groot contingent. Het bood hen 
immers de zekerheid dat zij altijd over voldoende arbeiders beschikten voor de behandeling 
van de schepen. Een te groot contingent zorgde wel voor een sterke onderlinge competitie 
tussen de dokwerkers Door die onderlinge competitie konden de naties en stouwers de 
lonen laag houden. 

Het waren vooral de naties die een groot belang hechtten aan het bepalen van het loon en 
wilden niet van  éénvormige lonen weten. Stouwers daarentegen betaalden vanaf het begin 
van de 20ste eeuw, vaste bedragen uit aan de havenarbeiders.3 In 1898 bedroeg het 
gemiddeld dagloon voor een natiegast 3 frank, voor een stouwersgast was dat 4 frank. 

Ook wat betreft de arbeidsduur ,bestond er weinig of geen regelmaat. De gemiddelde 
dagelijkse arbeidsduur schommelde op het einde van de 19de eeuw tussen de tien en de 
twaalf uur. De meeste naties probeerden steeds om de dagelijkse arbeidsduur te verlengen. 
Daarnaast werd er ook zondags en ’s nachts gewerkt. 

1.2 De gebrekkige aanwervingfaciliteiten en het ontbreken van een 
overlegplatform 
Het aanwerven van de havenarbeiders gebeurde meestal op straat. Havenarbeiders boden 
zich aan bij de poorten van de natiemagazijnen of in de verschillende herbergen die vaak 
eigendom waren van de “foremen”. Daarnaast was er ook nog de mogelijkheid om te 
wachten aan de “Luien hoek” waar de foremannen ook wel eens langs kwamen. Er was dus 
niet één centraal punt waar alle dokwerkers zich konden aanbieden om te werken. De 
aanwerving gebeurde verspreid in de stad. 

1.3 De opkomst van de vakorganisaties in de Antwerpse haven 

1.3.1 De koploper: DE BWP 
Tot 1866 bestond er een wettelijk verbod op coalitie.  Het coalitieverbod was in 1791 
ingesteld met de Wet-Le Chaplier4. Dit verbod bestrafte elke poging van de arbeiders om 
zich te organiseren, te staken te vergaderen of om hun wensen kenbaar te maken. De wet 
van 31 mei 1866 liet het vormen van verenigingen toe voor zowel patroons als voor 
arbeiders. Van een echt syndicaat of een vakorganisatie was dus zeker nog geen sprake.  De 
belangen van de arbeiders konden dus niet verdedigd worden. Na rellen in Wallonië in 1886, 
zette de Belgische regering, onder leiding van de katholiek August Beernaert, een aantal 
stappen richting sociale wetgeving. Hierbij werden verzoenings -en scheidsrechtersraden 
opgericht die advies moesten geven.5 In de praktijk werkten die echter niet. 

In 1885 werd de Belgische Werklieden partij (BWP) opgericht, de voorloper van de 
socialistisch partij. Deze partij was geen politieke partij in de huidige betekenis van het 
woord. Het was een koepel van regionale en vooral lokale arbeidersverenigingen. Een 
individueel lidmaatschap bestond niet. Men kon lid worden via één of meerdere bij de BWP 

                                                      
3
 G. ASAERT,G. DEVOS, F. SUYKENS , De Antwerpse naties: 6 eeuwen actief in stad en haven, Tielt, Lannoo, 1993, 

198. 
4
 art. 414 voor de werkgevers, art. 415 voor de werknemers. 

5
L. PEIREN (ED.), Een eeuw solidariteit 1998-1998. Geschiedenis van de socialistische vakbeweging, Gent, Amsab, 

1997, 198.  
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aangesloten mutualiteiten, vakverenigingen, coöperaties of politieke groeperingen.6 De BWP 
pleitte voor de afschaffing van kinderarbeid, beperking van de arbeidsduur en het invoeren 
van een wekelijks verplichte rustdag. Ook werklozensteun voor werkloze arbeiders en  
erkenning  van de vakbonden, stonden op het programma. Omdat wetten in het parlement 
gemaakt werden en de socialisten daarin geen zitting hadden, was de belangrijkste eis de 
invoering van het algemeen stemrecht 7  

1.3.2 De BWP in de haven van Antwerpen 
Vanaf het einde van de jaren 1880, deed de BWP verschillende pogingen om de Antwerpse 
havenarbeiders naar zich toe te trekken. Dit leidde aanvankelijk niet tot een groot succes. Op 
2 november 1889 werd een eerste actie op touw gezet. De eisen van de arbeiders waren 
duidelijk: verbod op vrouwenarbeid, geen uitbetalingen meer in herbergen en geen nacht- 
en zondagswerk. Tegen het voorjaar van 1890, leek het succes al over het hoogtepunt heen.  
Ook de algemene werkstaking van 1893 om het algemeen stemrecht af te dwingen, boekte 
geen succes in de Antwerpse haven. 

1.3.3 Opkomst van de vakverbonden: verschillende initiatieven en acties8 
De Antwerpse dokwerker was aanvankelijk niet geïnteresseerd in organisatie. Wat de 
verschillende ideologische groeperingen ook probeerden, de havenarbeiders toonden voor 
1900 geen interesse. Op enkele uitzonderingen na, was er geen enkel engagement. Het 
gebrek aan een overlegstructuur hing nauw samen met de erkenning van de vakbonden. 
Toch werden reeds voor de eeuwwisseling verschillende vakbonden opgericht. De 
onpartijdige “Knopkensbond'” de socialistische “Kruiskensbond”, de liberale 
dokwerkersbond “Help U Zelve” en de Christelijke “Vredes” met afdelingen voor dokwerkers 
zijn wellicht de belangrijkste voorbeelden. Alleen de in 1898 opgerichte “Onpartijdige 
Dokwerkersbond”, de Knopkensbond werd een succes. 

De werkgevers, met toonaangevend daarbij de Antwerpse Scheepvaartvereniging of 
Fédération Maritime, had steeds geweigerd om de vakbonden te erkennen als officiële 
gesprekspartner. Dit bemoeilijkte de uitbouw van een overlegstructuur tussen de partijen.  
Het zou nog duren tot de staking van 1907 voordat de bonden zouden erkend worden. Voor 
deze periode, gaven de werkgevers er de voorkeur aan om rechtstreeks met de arbeiders te 
onderhandelen en niet via vakbonden. In de periode  tussen 1904 en 1906 hadden de 
vakbonden zich echter opnieuw gereorganiseerd en leken terug greep te krijgen op de 
havenarbeiders. Het socialistische “Willen is Kunnen” werd op 6 november 1904 gesticht. 
Tegen eind 1904 had ze reeds 400 leden. De grote doorbraak zou er  komen na de beslissing 
om aan te sluiten bij de BWP. Tegen eind 1906 telde deze 4000 leden. Het  christelijke 
Antwerpse “Dokwerkersbond” werd op 31 januari 1906 gesticht en kende een bescheidener 
succes. Vóór de staking van 1907 zou ze niet meer dan een paar honderd leden hebben 
geteld.9 

Tot WO I bleef het in de Antwerpse haven relatief rustig. Af en toe werd het werk wel voor 
kortere tijd stilgelegd aan één of meerdere schepen, maar meestal betrof het hier korte, 

                                                      
6
 T. VALCKE, De fonteinen van de oranjeberg, Gent, Academia Press, 2003, 474. 

7
 H. VAN DAELE, Een geschiedenis van Vlaanderen, Tielt, Lannoo, 2005, 150. 

8
 Hier geef ik een overzicht van het ontstaan en de organisatie van de vakbeweging aan de haven. Hiervoor 

baseer ik mij voornamelijk op  de doctoraatverhandeling van Stephan Vanfraechem. Het is het meest recente 
onderzoek en naast literatuur maakte hij gebruik van de archieven van de Fédération Maritime. 
9
 L. ZIELENS , De eerste 25 jaren van de havenarbeidersbond, Antwerpen, 1930, 21. 
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wilde acties die niet door de bond werden erkend en zelfs scherp werden veroordeeld. 
Ondanks de vaststelling dat de havenarbeiders er nu in waren geslaagd om zich te 
organiseren, moest men vaststellen dat de arbeidssituatie van de Antwerpse havenarbeiders 
aan de vooravond van WO I nog steeds slecht was. Regelmatige tewerkstelling was 
onbestaande net zoals de financiële stabiliteit. De daglonen waren te laag om de 
havenarbeider die gemiddeld maar 2 à 3 dagen per week aan de slag kon, een goed 
weekloon te garanderen.  De aanwervingen kwamen neer op een machtspel tussen firma  en 
havenarbeider, met deze laatste duidelijk in de slechtste positie. Van een echte 
overlegstructuur waar beide partijen elkaar vonden op grond van gelijkheid, was nog totaal 
geen sprake. 

Op 22 mei 1896, werd er een nieuw dokwerkerverbond opgestart. Dit initiatief kreeg impuls 
vanuit Groot-Brittannië: de pas opgerichte Londense “Dockers Union”. Deze wilde onder de 
verschillende havenarbeiders de solidariteit opwekken. Op 28 juni 1896 werd dan officieel 
een Antwerpse afdeling opgericht.  De “international Federation of ship, Dock and 
Riverworkers” dat in 1898 werd omgevormd tot “International Transportworkers 
federation” (ITF). Deze werd door iedereen erkend. 

Ook de andere politieke partijen begonnen met de opstart van syndicale activiteiten. Op 21 
juli 1898 werd de Onpartijdige Dokwerkersvereniging gesticht door leden van de liberale 
partij en de Daenistische Christenen Volkspartij.  Dit werd ook de “Knopkensbond” 
genoemd. Deze bond was onpartijdig. De “Onpartijdige Dokwerkersbond” had, net zoals alle 
andere vakverenigingen tot doel de "zedelijke en stoffelijke" toestand van de 
havenarbeiders te verbeteren.10 Deze partij kon op veel aanhang rekenen onder de 
dokwerkers.  

Ook vanuit de Katholieke partij kwamen initiatieven. Dat gebeurde vooral via “vredes”: 
werkmanskringen die zich als Vlaams, antisocialistisch en katholiek presenteerden.  Op 14 
juli 1895 werden alle afdelingen voor dokwerkers, de verschillende “vredes”,  samengevoegd 
tot één vakbond. De vredes beperkten zich echter tot onderlinge bijstand.  Van syndicale 
acties was nog geen sprake.  

Ook op liberaal vlak was er initiatief. In 1898 werd de liberale dokwerkersverbond opgericht 
“Help U Zelve”. Dit werd ook de “Ankersbond” genoemd.  

1.3.4 Eerste belangrijke acties 
Op 11 september 1889, riep de Socialistische vakbond de dokwerkers op om een vereniging 
voor transportarbeiders op te richten. Op 15 januari 1898, werd dan officieel de 
“Internationale Dok- en rivierswerkersvereeniging Antwerpen” opgericht of 
“kruiskensbond”. Deze bond was aangesloten bij de BWP en kreeg een eigen plaats in de 
“werker”, het Antwerpse orgaan van de BWP. Deze bond richtte zich voornamelijk op de 
bestrijding van verschillende misbruiken. Dit betrof voornamelijk de regeling van het 
nachtwerk, verbod van kinderarbeid onder de 16 jaar en de regeling van vrouwenarbeid. De 
BWP krijg voor de eerste keer vast voet in de Antwerpse haven.11 
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J. VAN ELSNE, Het slagveld van den arbeid. Arbeidsrisico in de haven van Antwerpen rond 1900, Masterproef 
onuitgegeven, Leuven 2003, 32. 
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 S. VANFRAECHEM, B. BAETE, 100 jaar Havenarbeidersbond Antwerpen: van dokwerker tot havenarbeider, Gent, 
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1.3.5 Situatie na de staking van december 1900- januari 1901 
Begin 1901, leek het succes van de bonden ver weg. Voor de “onpartijdige 
dockwerkersvereniging” betekende dit zelf het einde van het bestaan. De socialistische 
“Kruiskensbond”, kreeg ook zware klappen te verduren. Het aantal leden liep terug en op de 
vergaderingen kwam weinig volk opdagen. Uiteindelijk werd deze bond opgedoekt. De 
Katholieke vredes telden nog slechts een handvol leden. 

In 1904 werden de eerste pogingen ondernomen om de Socialistische “kruiskensbond” terug 
nieuw leven in te blazen. Op 3 januari 1904 werd “Willen is kunnen”, officieel opgericht. In 
1906 werd door de syndicale Commissie12 echter een campagne gestart die de deur opende 
voor zelfstandige en onafhankelijke vakbonden. “Willen is kunnen”, trad dan ook toe.  

De Katholieke dokwerkersvereniging bestond in 1906 nog steeds uit verschillende “Vredes”. 
Op 12 februari 1906, werd beslist om de vredes samen te brengen onder één koepel: “De 
Antwerse Dokwerkersverbond”. Deze bond bezat een werklozenkas, een stakingskas, een 
begrafenisfonds en een bureel voor rechtskundige raadplegingen. 

1.3.6 De staking van 1907 
De socialistische Bond “Willen is Kunnen”, besefte dat men zich in de eerste plaats moest 
richten op de eisen in verband met de arbeids- en levensomstandigheden van de 
havenarbeiders. Deze zouden op korte tijd moeten  verbeteren. In juni 1906, organiseerde 
ze een referendum rond de invoering van een minimumloon van 6 frank per dag en een 
toeslag van 100% voor zondagswerk. Maar liefst 8000 arbeiders namen hieraan deel. 

De eigenlijke staking brak los op 15 juli 1907. Graanmannen vroegen toen op een schip 6 
frank in plaats van 5 frank. De firma weigerde dit en op korte tijd lagen een twintigtal 
schepen stil. Ondanks de aanvankelijke weigering van de “Fédération Maritime” om toe te 
geven, werd op dezelfde dag door een andere firma de gevraagde 6 frank uitbetaald. De 
staking bleek aanvankelijk uit te lopen op een overwinning.  Vanaf 20 juli dat jaar, betaalden 
alle firma’s 6 frank voor de behandeling van de graanschepen. Dit was echter een 
Pyrrusoverwinning. De “Fédération Maritime” besloot namelijk om niet langer Antwerpse 
havenarbeiders aan te werven maar Engelse havenarbeiders te laten overkomen en hen te 
laten werken aan 5 frank.  

De situatie escaleerde echter nog verder en op 20 augustus 1907, was er een volledige lock-
out in de Antwerpse haven. Op deze manier wou de “Fédération Maritime” de staking 
breken en de vakbonden een definitieve genadeslag toebrengen. Antwerpse havenarbeiders 
konden enkel nog aan de slag indien ze de verbintenis ondertekenden waarbij ze 
aanvaardden dat ze zouden werken onder de voorwaarden van de “Fédération Maritime”. 
Slechts 220 havenarbeiders gingen onder deze voorwaarden aan de slag. Willen is Kunnen, 
bleef vastbesloten om de actie tot een goed einde te brengen. Op 27 augustus besliste ze 
dat alle dokwerkers, behalve da graan- en houtmannen de overeenkomst van de 
“Fédération maritime”zouden ondertekenen. Op deze manier zouden alle dokwerkers terug 
aan de slag kunnen blijven en 0.25 frank afstaan om de stakende graanmannen te 
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 De BWP kende sinds 1898 een Syndicale Commissie waarbinnen de socialistische vakbonden werden 
ondergebracht. Het lidmaatschap van de BWP en de Syndicale Commissie waren onlosmakelijk met elkaar 
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onafhankelijke bonden af. Een lidmaatschap hield immers in dat de BWP als de politieke spreekbuis voor de 
arbeidersklasse werd aanvaard. vooral voor de onafhankelijke vakbonden, was dit een brug te ver. 
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ondersteunen. De voorzitter van de federatie bleef echter bij zijn standpunt dat geen enkele 
arbeider zou aangeworven worden zolang de graan- en houtmannen niet terug aan de slag 
gingen tegen de oude voorwaarden.  

Voor Willen is Kunnen, begon de staking toen financieel door te wegen. Op 15 september 
deed burgemeester Hertogs een bemiddelingsvoorstel. Hij garandeerde dat de stouwers 
binnen de veertien dag 5,5 frank zouden krijgen. Op 24 september aanvaardde de 
bondsvergadering van “ Willen is Kunnen” de onmiddellijke werkhervatting. Vanaf 26 
september kwam de arbeid stilaan terug op gang. Willen is Kunnen was erin geslaagd om de 
havenarbeiders blijvend aan zich te binden en schoof definitief naar voren als een spelen 
waarmee men rekening zou moeten houden. 

1.3.7 Situatie na 1907: verdere professionalisering van de verbonden: oprichting 
BTB 
Na de staking van 1907, zette “Willen is Kunnen”, zich in om zich beter te organiseren. 
Wieme wou “Willen is Kunnen” grondig reorganiseren en stelde permanente bodes aan die 
zich volledig moesten toeleggen op de vakbondswerking en het ronselen van nieuwe leden. 
Hij schafte de uitbetaling van de ledenbijdrage in cafés af en alle kleine afdelingen. Deze 
verving hij door een grote afdeling met voorzitter, secretaris en vijf boden.  

Willen is Kunnen (WIK), ging nog een stap verder. Op 11 mei 1913, werd de Belgische 
Transportarbeidersbond (BTB) opgericht. De BTB bestond aanvankelijk uit drie groepen: 
zeelieden, havenarbeiders en trambedienden en transportbedieners ten lande. Ook de BTB 
sloot zich aan bij de Syndicale commissie. De “Antwerpse dokwerkersverbond”, stichtte op 
eigen initiatief op 27 oktober de “federatie der Christelijke Dokwerkersverbonden”.  

Deze duidelijk en afgelijnde structuur, plaatste de vakbonden op dezelfde hoogte als de 
patroonsorganisaties. Een logische stap hierbij was dat de beide partijen op voet van 
gelijkheid moesten treden. Een fase van overleg leek dan ook de meest logische stap. 
Ondanks de professionalisering en de inning van ledenbijdragen, was de financiële 
draagkracht van de vakbonden niet te vergelijken met deze van de werkgevers.  

1.4 Organisatie van de Werkgevers in de Antwerpse haven voor WO I 

1.4.1 Stouwers en naties: ontstaan en organisatie 
Het waren de scheepvaartagenten die de stouwerijen verzochten om een binnenkomend 
schip te laden of te lossen. Daarnaast werd er ook een natie ingeschakeld om de goederen 
die de stouwers op de kade hadden gebracht, naar de magazijnen te brengen of om 
goederen van de opslagplaatsen naar de kaai te vervoeren en vervolgens over te dragen aan 
de stouwers.13

 De arbeidsverdeling aan de haven tussen stouwers en naties is historisch 
gegroeid en nam duidelijk vorm aan in de tweede helft van de negentiende eeuw. De 
geschiedenis van de naties begon volgens sommige auteurs reeds in de dertiende eeuw14.  
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De stouwerijen ontstonden daarentegen in de negentiende eeuw.15 Voordien gebeurde het  
stouwerswerk door de scheepsbemanning, eventueel geholpen door natieleden en 
plaatselijke werkkrachten. Met de opkomst van de stoomschepen in de jaren 1860-1870 
kwam hierin verandering en werd de nood aan gespecialiseerde stouwers groter. De 
matrozen van de zeilschepen werden op de stoomboten vervangen door technici om de 
stouwersklussen te verrichten.16  

De structuur en werking van de stouwerijen en naties was erg complex en verschilde van 
bedrijf tot bedrijf. Aan het hoofd stonden de stouwersbazen of de natiebazen, die eventueel 
werden bijgestaan door conterbazen of bijbazen. Deze personen deelden niet in de winst en 
waren voor hun loon afhankelijk van de natiebazen.17 Onder de natiebazen stonden de 
forelieden, ploegbazen en seelbazen. De forelieden wierven 's morgens de losse arbeiders 
aan. Zij hielden ook toezicht op het werk van de ploeg die ze hadden aangeworven. Dit was 
ook een taak van de ploegbazen.18 Het onderscheid tussen forelieden en ploegbazen is niet 
volledig duidelijk. Een feit is wel dat de ploegbazen zich beperkten tot het toezicht en dat ze 
de aanwerving van de dokwerkers  overlieten aan forelieden. De seelbaas was belast met de 
controle over alle ploegen die op of aan een zelfde schip werkzaam waren. 

Doordat verschillende tussenpersonen werden ingezet, zorgde dit dikwijls voor misbruiken. 
De eigenlijke ondernemingshoofden, de natiebazen en de stouwersbazen, hadden 
nauwelijks contact met de dokwerkers. Ze waren volledig vervreemd van hun basis en 
wisten niets van de arbeidssituatie aan de haven. 

1.4.2 Werkgeversorganisaties en de “Algemeene Beroepsvereeniging ter 
Bescherming van den Arbeid aan de Haven van Antwerpen” 
De toenemende activiteit in de Antwerpse haven vanaf het midden van de 19e eeuw, leidde 
tot de oprichting van steeds meer stouwerijen en naties. Er heerste een grote 
concurrentiestrijd die gevoerd werd via tarieven. Dit was in eerste instantie een poging tot 
bescherming van de eigen markt en de eigen privileges.19 Het waren niet  de sociale, maar 
wel economische motieven die de werkgevers ertoe aanzetten zich te organiseren in een 
soort belangenorganisatie. Zoals reeds vermeld, werd in 1866 het coalitieverbod opgeschort, 
waardoor zowel werknemers als werkgevers het recht kregen zich te verenigen. 

De eersten die hierbij het initiatief namen, waren de naties en stouwerijen, die instonden 
voor het laden en lossen van de schepen in de haven van Antwerpen. Het motief was hierbij 
tweeledig. Enerzijds wilden ze de eigen markt en hun privileges beschermen en anderzijds 
wilden ze zich wapenen tegen het opkomend syndicalisme van de havenarbeiders.  De 
organisatie hiervan liep niet zo vlot. Er waren tegenstrijdige belangen en er was een grote 
interne concurrentie.   
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Deze concurrentie van de stouwers, lag in 1871 aan de basis van het initiatief van Melchior 
Venkeleer om de “Vereeniging van Aannemers van Lossen en Laden van Schepen” op te 
richten. De vereniging wou gelijke werkmethodes en gelijke tarieven opleggen aan de 
stouwers. Deze vereniging ging in 1873 echter ten onder door interne verdeeldheid.20 In 
datzelfde jaar, werd een nieuwe poging ondernomen. De “vereenigde Stouwers” werd 
opgericht. Deze veranderde haar naam in 1878 in “ Vereenigde Stouwers Firma Venkeler en 
Co”. Deze vereniging bleef bestaan tot 1884.21  

Ook de naties verenigden zich in 1871 tot “Vereeniging der Werknatiën van Antwerpen”. 
Later werd de naam van deze bond veranderd in “ Bond der Vereenigde Natiën”. Deze 
vereniging werd opgericht om de grote concurrentie tegen te gaan. In 1871 werd dan een 
gemeenschappelijk tarief voor de naties opgesteld. De bond kende toen een grote 
uitbreiding. Het aantal leden verdubbelde en ook de stouwers traden toe tot deze 
vereniging. De bod kreeg de naam: “Bond der vereenigde Naties en Stouwers van 
Antwerpen”. Volgens Bogaerts22 zouden er in 1898, vijftig stouwers deel hebben uitgemaakt 
van deze Bond.   

Duurzame successen bleven echter uit. Verenigingen werden opgericht en ontbonden, 
samengevoegd en terug ontbonden. De pogingen om stouwerijen en naties in één 
organisatie te blijven verenigen, lukte niet. Ook tussen de naties onderling bestond er 
onenigheid. De houtnaties trok zich in 1897 terug uit de “Bond der Vereenigde Natiën” en 
richtte een eigen organisatie op en de stouwers scheurden zich af. 

In 1894 deden zij een nieuwe poging om zich te organiseren. De stouwers wisten uiteindelijk 
toch een stevige vereniging uit de grond te stampen. “De Bond der Verenigde Aannemers 
van Lossen en Laden van Schepen” zou voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog de 
voornaamste woordvoerder blijven van de verenigde stouwers. Deze stichting hield de 
touwtjes in handen tot de oprichting in 1901 van de Fédération Maritime d’Anvers. 

1.5 Op naar overleg tussen werkgever en dokwerkers? 

1.5.1 Eerste stappen tot overleg: de manifestatie van 23 juli 1899 en de staking 
van december -januari 1900-1901 
Aanvankelijk hielen de werkgeversorganisaties zich niet bezig met de verschillende sociale 
vraagstukken. Ze concentreerden zich vooral op de verdediging van de commerciële 
belangen van de leden. Over loon- en arbeidsvoorwaarden spraken ze zich niet uit.  Dit was 
het exclusieve terrein van de individuele ondernemer. Op initiatief van Tom Mann, zocht de 
“Kruiskensbond” toenadering tot de werkgevers. De belangrijkste punten waren de 
misbruiken in de haven, de regeling voor de aanwerving van dokwerkers in de herbergen en 
de regeling voor het nacht -en zondagswerk. Dit werd echter door “de Bond der vereenigde 
Aannemers van Laden en Lossen” ter zijde geschoven.  
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Ook de “onpartijdige Dokwerkersvereeniging”, richtte zich tot de Bond  op 1 juli 1899 met 
het dreigement dat als de werkgevers geen toeslag van 100% zouden betalen voor 
overwerk, er vanaf 23 juli geen overwerk meer zou gepresteerd worden. Op 23 juli vond dan 
ook een manifestatie plaats. Omdat de naties en de stouwerijen er niet in slaagden het 
conflict op te lossen, namen scheepsagenten en reders het initiatief. Op 25 juli, deden ze het 
voorstel om een toeslag van 25% te betalen voor nacht- of zondagswerk. De leden van de 
bonden wezen het voorstel af. De patroons moesten zich uiteindelijk neerleggen bij een 
toeslag van 100%.  De reders en scheepsagenten wilden echter de toeslag van 100% zo snel 
mogelijk intrekken.  op 1 december 1900, werd beslist om de toeslag te reduceren tot 50%.  

Op 17 december 1900, legde de grote meerderheid van de dokwerkers het werk neer. 
Aanvankelijk bleef het relatief rustig. Op 22 december bereikte de staking dan het 
hoogtepunt. De stakende dokwerkers trokken naar de Cockerill-kaai waar een schip werd 
gelost door Engelse stakingsbrekers. De stakende arbeiders bleven echter werk weigeren. Er 
werd in de haven dan een beroep gedaan op stakingsbrekers uit Gent en Groot-Brittannië. 
De stakende dokwerkergezinnen konden echter tijdens de koude wintermaanden niet 
terugvallen op een stakingsvergoeding. Geen enkele bond had namelijk een 
“weerstandskas” en konden de stakende leden dus niet financieel ondersteunen. Uiteindelijk 
gaven de bonden zich over en hervatten het werk op 5 januari 1901. Voor zondags- en 
nachtwerk werd nog enkel een toeslag betaald van 50%.23 

1.5.2 Oprichting Féderation Maritime d’Anvers 
In 1901 werd de basis gelegd voor een blijvende patroonsorganisatie: de “Fédération 
Maritime d' Anvers” of de “Antwerpse Scheepvaartvereniging”. De “Fédération Maritime” 
wilde de ontbrekende schakel zijn tussen de havenpatroons en de arbeiders. Dit blijkt 
duidelijk uit de statuten van de stichters. De belangrijkste doelstelling was om de 
arbeidsverhoudingen te verbeteren tussen de patroons en de arbeiders. In 1901 werd dan 
ook “ de Union générale pour la protection du travail au port d’ Anvers “ opgericht. De 
bedoeling van deze vereniging was om werkgevers en werknemers samen te brengen in één 
vereniging waar grote problemen in de haven besproken en opgelost zouden kunnen 
worden. Dit werd echter bemoeilijkt door de opbouw van de vereniging. De vereniging 
bestond uit vier afdelingen: één voor reders en agenten, één voor natiebazen, één voor 
stouwersbazen en één voor de werklieden. De vereniging bestond dus uit werkelijke leden 
en leden-werklieden.  De werkelijke leden stonden in voor de financiële toestand van de 
vereniging en moesten een bijdrage betalen aan de gemeenschappelijk kas. De leden-
werklieden de”'eere-leden'” konden gratis toetreden en mochten vrijuit genieten van de 
voordelen die het lidmaatschap bood.  

De opzet van dit systeem was dubbel. Ten eerste probeerde men hierdoor sociale conflicten 
te voorkomen. Ten tweede was het de bedoeling om de opkomst van de vakbonden te 
stuiten. Arbeiders die een aansluitingskaart tekenden bij deze vereniging, mochten zich 
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immers niet aansluiten bij een vakbond. Door een onevenwichtige samenstelling van de 
vereniging drukten ook hier de patroons hun beslissingen door.24 

1.5.3 De gevolgen van de staking van 1907 
Tijdens de voorbije zes jaar, had de “Union Générale” weinig veranderingen doorgevoerd. 
Van loonsverhoging was nog steeds geen sprake en ook de belofte om werkzekerheid te 
garanderen, werd niet vervuld. De aanwervingsburelen waren wel ingevoerd, maar werden 
niet of zelden gebruikt. De “fédération Maritime” weigerde nog steeds om te 
onderhandelen. Meer en meer ontstonden conflicten die meestal betrekking hadden op het 
verkrijgen van een hoger loon. Op 16 juni 1907, organiseerden de Bonden een manifestatie 
waarbij ze een minimumloon van 6 frank per dag eisten, maar de Fédération bleef de eis 
afwijzen. De situatie escaleerde nog verder en op 20 augustus 1907, was er een volledige 
lock-out in de Antwerpse haven. Op deze manier wou de “Fédération Maritime” de staking 
breken en de vakbonden een definitieve genadeslag toebrengen. Antwerpse havenarbeiders 
konden enkel nog aan de slag indien ze de verbintenis ondertekenden waarbij ze 
aanvaardden dat ze zouden werken onder de voorwaarden van de “Fédération Maritime”. 
Slechts 220 havenarbeiders gingen onder deze voorwaarden aan de slag. De Fédération 
Maritime organiseerde een campagne om arbeiders aan de te nemen van de 
buitengemeenten. Er werd hen 5 frank beloofd. Deze actie kende echter weinig succes. De 
lock-out werd niet door alle handelskringen geapprecieerd. Vooral de Antwerpse Kamer van 
Koophandel was hier niet mee gediend. Met de werkhervatting op 26 september, was de 
zaak van de loonsverhoging nog niet geregeld. Voorzitter Steimann had immers steeds geëist 
dat de loonsverhogingen via de “Union Générale pour la Protection du Travail” zou 
gebeuren. In deze situatie was dit niet het geval. Op 8 oktober, boog de Union zich over deze 
vraag. Uiteindelijk zou het dagloon voor de graan- en houtlossers op 5,5 frank gebracht 
worden vanaf 17 oktober 1907. Tot een algemene loonsverhoging voor de andere 
categorieën, kwam het echter niet. Er werd er enkel één voor het uitbranden ingevoerd.25  

De staking van 1907 heeft duidelijk gemaakt dat de “Union Générale” als structuur gefaald 
heeft. Doelstellingen als conflictbehandeling, regelmatigere arbeid en een grotere financiële 
zekerheid, werden niet gehaald. De leden- arbeiders hadden niet langer vertrouwen in een 
goede afloop en stelden vast dat er weinig of niets gedaan was om de arbeidssituatie te 
verbeteren. De Union bleef nog wel verder bestaan, maar echte doorbraken kon ze niet 
verwezenlijken.  

1.5.4 De International Shipping federation 
Na de staking van 1907 besefte de “Fédération Maritime” dat de socialistische 
havenvakbonden niet uitgeschakeld konden worden. De “Féderation Maritime” vreesde dat 
de socialistische arbeidersbeweging de havenarbeiders zouden inpalmen en zo de haven 
onbestuurbaar zouden maken. Er moest dus naar een tegengewicht voor de patroons 
gezocht worden. 

In 1907 ontstond een samenwerkingsverband met de “International Shipping federation” 
(ISF). ISF werd vooral gezien als een mogelijkheid om de socialistische havenvakbonden te 

                                                      
24

 www.neha.nl/publications/2000/2000_07vanfraechem.pdf., S. VANFRAECHEM, Survival of the fittest? Macht en 
concurrentiekracht in de Antwerpse haven 1900 – 1964,NEHA-jaarboek, 2000,voetnoot p. 196. 
25

 Wanneer een aangeworven havenarbeider uiteindelijk niet te werk werd gesteld, moest hem een vergoeding 
van 1,25 frank ( voor 09.00 uur) en 2,5 frank (na 09.00 uur) worden uitbetaald. 

http://www.neha.nl/publications/2000/2000_07vanfraechem.pdf


24 
 

bestrijden. De “Fédération Maritime” zou formeel toetreden tot deze  organisatie op 19 
maart 1909. 



25 
 

Hoofdstuk 2: Arbeidsorganisatie in de Periode na WO I 

2.1 Nationale initiatieven 
Om een inzicht te krijgen in de evolutie van het sociaal overleg in de Antwerpse haven, is het 
belangrijk een inzicht te krijgen in de economische en politieke situatie in België tijdens deze 
periode. 

Onder invloed van het moeilijke sociaaleconomische klimaat en de opname van de BWP in 
de regering, nam de Belgische regering in de onmiddellijke naoorlogse periode een aantal 
initiatieven om het stelsel van sociaal overleg op gang te brengen. Dit was een noodzakelijke 
voorwaarde voor de economische wederopbouw van België. De regering vreesde voor 
sociale conflicten. Minister Wauters nam een hele reeks maatregelen om sociale onrust de 
vermijden. De grote patroonorganisaties moesten de vakbonden erkennen en  
onderhandelen met hen. De werkgevers werden nu sterk gestimuleerd om Cao’s af te 
sluiten. Wauters richtte ook studiecommissies op waar meningsverschillen tussen 
werknemers en werkgevers werden onderzocht. Deze commissies zouden uitgroeien tot  
P.C.’s waarin werkgevers en arbeiders evenveel vertegenwoordigers tellen. Voor zowel de 
vakbonden als de patroons, was dit een belangrijke stap. Vakbonden wilden een hervorming 
en aanpassing van de loon- en arbeidsvoorwaarden. Voortaan kon men deze nastreven via 
overleg en niet meer via conflicten, stakingen of acties. Toen bleek dat de eerste P.C.’s ook 
resultaten boekten, raakte de meerderheid van zowel de katholieke als de socialistische 
vakbond overtuigd van het nut en de noodzaak tot samenwerking.26 

Een ander belangrijk feit was dat de minister van Arbeid, Wauters, de vrijwillige 
werkloosheidsuitkering invoerde gedurende zestig dagen. Daarenboven zouden arbeiders 
een familiale vergoeding krijgen waarvan het bedrag afhankelijk was van de status van de 
werkloze. Na deze zestig dagen of in het geval de vakbonden deze vergoeding niet konden 
betalen, zou de staat deze vergoeding op zich nemen. Om dit te ondersteunen werd in 1920 
het Nationaal Crisisfonds opgericht.27  

2.2 De vakbonden: strijd om de macht in de haven van Antwerpen 
De havenvakbonden de activiteiten tijdens de oorlog beperkt verderzetten. De 
mogelijkheden waren echter beperkt omwille van het verbod om propaganda te voeren en 
bijdragen te innen. Het “Antwerpse Dokwerkersverbond” hield echter vanaf november 1914 
ondergrondse bestuursvergaderingen. Tijdens deze bijeenkomsten ging de aandacht naar de 
directe ondersteuning van de leden, vaderlandse geschiedenis, rechtsleer, arbeidstoezicht 
en laden en lossen van schepen. “Willen is kunnen” zette eveneens beperkt de activiteiten 
verder. Van de gemeentelijke overheid, kregen zij de toestemming om steungeld aan hun 
leden uit te betalen.  

Vanaf 1918 was er een hoge syndicalisatie bij de havenarbeiders. Dokwerkers sloten zich 
massaal aan bij  de BTB. De groei was vooral te wijten aan de centrale rol die de vakbond 
speelde bij de vrijwillige werkloosheidsverzekering. De socialistische Minister van Arbeid 
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Wauters had immers beslist om de vakbonden in te schakelen in de organisatie van de 
vrijwillige werkloosheidsuitkering. De werkloze arbeider zou gedurende zestig dagen door de 
bond waar hij was aangesloten, een statutaire vergoeding krijgen.28 Het aansluiten bij een 
vakbond was dus voor de dokwerkers om die reden een evidentie. De BTB richtte dan ook 
zijn eigen werkloosheidskas op in 1919. De bonden konden nu terugvallen op een groot 
aantal betalende leden die via wekelijkse vergoedingen bijdroegen tot een financieel 
sterkere vakbond. Vanaf 1919, beschikte de BTB ook over afzonderlijke kassen voor de 
vakantie, de ziekteverzekering en de werkloosheidsverzekering.  

2.3 Situatie in de Antwerpse havens: de werkgevers 
Tijdens de oorlog was er in de haven geen of weinig activiteit geweest. Bij de naties werd 
tijdens de oorlog het weinige werk zelf uitgevoerd door de natiebazen. In 1918 werd dan de 
“Samenwerkende maatschappij (SM), Bond der Natiën” opgericht. Deze bond zou instaan 
voor de tariefregeling, de bepaling van gelijkvormige lonen voor werk- en voerlieden en 
onderlinge hulp. 

In de haven braken echter regelmatig conflicten uit. Telkens lag onvrede over het basisloon 
aan de basis. De “Fédération Maritime” gaf echter niet toe. Er werd niet met de vakbonden 
gepraat. “De Antwerpse Stouwersfederatie”29, ging af en toe in op de looneisen van de 
vakbonden en de stakende dokwerkers.30 Na het conflict op 5 mei 1919, werd het basisloon 
voor General Cargo op 12 frank gebracht en stuurden de werkgevers hun houding bij. De 
verschillende conflicten na WOI, liepen telkens uit op een overwinning voor de 
havenvakbonden. Het werd duidelijk dat de afwijzende houding van de werkgevers en 
vooral de “Fédération Maritime”, meer nadelen dan voordelen had. Werkgevers hadden nu 
de keuze: gevaar lopen voor financiële verliezen en verder stakingen of kiezen voor paritair 
overleg. Tijdens de buitengewone algemene vergadering van 13 mei 1919, besloot de 
“Féderation Maritime” om de arbeidersafvaardiging officieel te erkennen. 
Onderhandelingen  met de havenarbeiders zouden vanaf dan verlopen via de 
vertegenwoordigers, de havenvakbonden. De Antwerpse werkgeversfederatie moest de 
enorme impact van de vakbond en hun dokwerkers onder ogen zien. De werkgevers konden 
niet langer speculeren op niet-gesyndiceerde havenarbeiders, gezien de hoge graad van 
syndicalisatie. Werkgevers hadden er dus een werkelijk belang bij om toenadering te zoeken 
tot de vakbonden.31  

2.4 Eerste stappen naar officieel paritair overleg: ontstaan van het 
“Nationaal Komitee der Haven van Antwerpen” 
Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, werd een paritair havenbeleid uitgesteld. 
Eén van de voornaamste gebreken van de vooroorlogse periode was het feit dat er geen 
overlegstructuur bestond waar werkgevers en werknemers konden onderhandelen over  
loon- en arbeidsvoorwaarden. Sinds de staking van 1907 hadden zowel de Socialistische als 
de Christelijke vakbond erop aangedrongen dat er een paritair havenbeleid zou komen. 

                                                      
28

 S. VANFRAECHEM, B. BAETE, 100 jaar Havenarbeidersbond Antwerpen: van dokwerker tot havenarbeider, Gent, 
Amsab-Instituut voor sociale geschiedenis, 2004, 48-49. 
29

 vroegere Bond der Vereenigde Aannemers van Laden en Lossen van Schepen 
30

 A. DE VOS, Antwerpens maritiem verleden. Beelden over mens en haven,Antwerpen, Ortelius, 1990, 204. 
31

 S. VANFRAECHEM, Een sfeer om haring te braden. Arbeidsverhoudingen in de haven van Antwerpen, 1880-1972, 
Gent, Academia Press, 2005,79-83; S. VANFRAECHEM, B. BAETE, 100 jaar Havenarbeidersbond Antwerpen: van 
dokwerker tot havenarbeider, Gent, Amsab-Instituut voor sociale geschiedenis, 2004, 45-49. 



27 
 

Beide wilden zo een eind maken aan de wantoestanden van de havenarbeid  en dan vooral 
het verwarrende aanwervingsysteem. Ze wilden ook de financiële zekerheid van de 
havenarbeider vergroten.32  De snelle opeenvolging van wilde stakingen onmiddellijk na de 
Eerste Wereldoorlog, deed de werkgevers in de Antwerpse haven echter inzien dat ook zij 
voordeel konden halen bij een paritaire samenwerking.  Het socialistische “Willen is Kunnen” 
nam begin 1919 het initiatief om bij de bevoegde socialistische Minister van Arbeid, Wauters 
te gaan aankloppen en hem te vragen een Nationaal Komiteit op te richten dat zich zou  
buigen over de arbeidsvoorwaarden aan de Antwerpse haven.33 Zo’n Nationaal Komiteit 
kwam overeen met de oprichting van de paritaire comités die toen door de overheid sterk 
werden gestimuleerd. Door werkgevers en werknemers samen aan tafel te brengen, hoopte 
men de sociale vrede te garanderen en zo ruimte te bieden voor het economisch herstel. De 
Antwerpse havenarbeidersbonden konden zich na WO I dan ook definitief profileren als een 
vertegenwoordigende vakbondsafvaardiging. Door een Ministerieel Besluit van 12 november 
1919, werd een “Nationaal Komitee” ingesteld dat er mee belast is te beraadslagen over de 
grondslagen van het loon en de arbeidsvoorwaarden aan de haven van Antwerpen”.34 In dat 
Comité werden naast de behandelaars van goederen, de naties en de stouwerijen, ook de 
scheepvaartagenten en de reders opgenomen alsook de ‘Christelijke Centrale van 
Vervoersarbeiders’ en de socialistische ‘Belgische Transportarbeidersbond’.  

Een echte paritaire samenwerking was echter nog steeds onmogelijk door het feitelijke 
onevenwicht. Van onderhandelen op grond van gelijkheid was nog geen sprake. De 
havenvakbonden hadden hoge verwachtingen van dit nieuwe orgaan en meenden dat zij als 
volwaardige gesprekspartner aan tafel zouden zitten. Al vlug moesten zij echter vaststellen 
dat het havenpatronaat niet van zin was om zijn machtspositie zomaar af te staan.35 

2.5 Activiteiten en eerste acties in de jaren 20 
Tijdens de eerste jaren richtte “het Nationaal Komiteit” zich vooral op het ‘beveiligen’ van 
het loon van de havenarbeiders Er werden verschillende overeenkomsten gesloten om het 
loon voor de diverse categorieën vast te leggen. Bedoeling was om de willekeur bij het 
uitbetalen van lonen weg te werken. loonovereenkomsten werden normaal gesloten voor de 
looptijd van één jaar. Ook de misbruiken inzake arbeidsduur en aanwerving werden door de 
arbeidersafvaardiging onder de aandacht gebracht. 

Eén van de redenen waarom de werkgevers in het “Nationaal Komitee” waren gaan zetelen 
en met de vakbonden rond tafel wilden zitten, was het feit dat men hoopte om door 
onderhandeling en permanente contacten met de vakbonden de continue stakingsdreiging 
in de haven weg te nemen. Via het afsluiten van akkoorden, hoopte men de sociale vrede te 
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kunnen ‘afkopen’. Tot 1928 zou het Nationaal Komitee blijven functioneren in een zeer 
gespannen toestand.  

Vanaf juli 1922 werden ook binnen het Nationaal Komitee der haven van Antwerpen 
verschillende scenario’s onderzocht om de basislonen te koppelen aan het indexcijfer.  

Op 18 juni 1928 bereikte de gespannen toestand een hoogtepunt. Daartoe aangezet door 
een communistisch actiecomité, legde het grootste deel van de havenarbeiders het werk 
neer en eisten ze een onmiddellijke loonsverhoging van 8 frank. Het basisloon zou daardoor 
62 frank per dagtaak worden. Beide havenvakbonden keurden de actie af. Vooral de BTB 
stond voor een keerpunt en werd in een ongewone positie gedwongen. Samen met het 
patronaat moest ze tot de havenarbeiders zien door te dringen en hen tot rede brengen.36 

Uiteindelijk zou op 27 december 1928 een definitief akkoord worden afgesloten rond de 
hervorming van de arbeidsregeling aan de haven van Antwerpen. Op basis van dit akkoord 
hadden de ondertekenende partijen het voornemen om de arbeidsomstandigheden grondig 
te hervormen. Men besloot het Bestendig Bureel op te richten. Deze permanente structuur 
moest de dagelijkse kleine problemen in de haven oplossen. In geval van betwistingen in 
verband met het loon, premies, samenstelling van ploegen, uitbranden, rusttijden en 
dergelijke meer, was het de bedoeling dat dit Bestendig Bureel onmiddellijk ter plaatse zou 
komen. Dit orgaan was eveneens paritair samengesteld. Het Bestendig Bureel moest dienst 
doen als een soort van  “scheidsgerecht” waar de kleinere misbruiken konden worden 
voorgelegd en behandeld worden. In het verleden moesten die misbruiken door het 
Nationaal Komitee worden behandeld, wat de zaken onnodig lang deed aanslepen.  

Voortaan moest de havenarbeider over een inschrijvingskaart beschikken om havenarbeid te 
mogen verrichten. Het contingent werd voortaan opgedeeld in twee categorieën A en B. 
Catgorie A was die categorie arbeiders die zich regelmatig aanmeldde en die voorrang moest 
krijgen bij de aanwerving. Categorie B waren de zogenaamde ‘gelegenheidsarbeiders’ die 
zich slechts periodiek aanmeldden en over een tijdelijke erkenning als havenarbeider 
beschikten. Verder werden de geldende arbeidsvoorwaarden gebundeld in de ‘codex’. 
Daarin werden alle voorschriften en bepalingen die in acht moesten genomen worden bij 
het verrichten van havenarbeid, verzameld.  Een nieuw statuut voor de havenarbeiders werd 
vastgelegd op basis van de bestaande wetten en de gebruiken op dat ogenblik aan de haven 
van Antwerpen.37 Een overtreding van die voorwaarden kon aanleiding geven tot sancties. In 
werkelijkheid zou het nog vele jaren duren vooraleer die Codex werd nageleefd.38 

Ondanks deze overeenkomst en de goede bedoelingen die er aan de basis van lagen, bleven 
er een aantal  problemen bestaan. De plannen om met vaste mannen te gaan werken die vijf 
dagen loon per week zouden krijgen, verdwenen geleidelijk van de onderhandelingstafel. 
Ook de aanvullende werkloosheidskas, zou uiteindelijk niet ingevoerd worden.  Er kwam 
enkel een verhoging van het basisloon met 8 frank. De werkgevers daarentegen zagen de 
overeenkomst rooskleurig in en wisten zich verzekerd van een lange periode van rust. Al vlug 
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zou echter blijken dat de maatregelen van 1928 onvoldoende een antwoord boden op de 
werkelijke problemen van het havenbedrijf.39 

2.6 Ontstaan van Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen: 
CEPA 
Op 22 maart 1929 werd een  patronale organisatie opgericht: de Centrale der Werkgevers 
aan de Haven van Antwerpen (Cepa), met vertegenwoordigers van handel, scheepvaart en 
behandelaars van goederen. Deze hadden soms afwijkende en zelfs tegenstrijdige belangen 
maar één gemeenschappelijk doel: de organisatie van de havenarbeid in Antwerpen. Cepa 
verleende haar volledige medewerking aan de nieuw opgerichte paritaire commissie: 
Nationaal Komiteit der Haven van Antwerpen waar zij als taak had de patronale belangen te 
verdedigen. 

Ze vervulde een belangrijke rol bij het voorbereiden, bespreken en opstellen van talrijke 
arbeidsvoorwaarden bij een steeds wijzigende sociale wetgeving. Als gevolg van de 
wetgeving op arbeidsongevallen en na een beslissing van het paritair comité, kreeg elke 
havenarbeider een loonboek met daarin de vermelding van lonen voor de berekening van de 
schadevergoeding, dat eveneens als controledocument voor de tewerkstelling diende en de 
verwerking van de sociale gegevens mogelijk maakte.40 

2.7 De woelige periode in de jaren 30 en de staking van 1936. 
De sterke stijging van het volume behandelde goederen die men in Antwerpen sinds 1926 
kende, kwam in 1930 tot een einde. De Antwerpse haven werd geconfronteerd met een 
economische crisis. De gevolgen van de crisis hadden impact op het paritair overleg binnen 
het “Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen”(NPCHA).41 Het grote aanbod 
arbeidskrachten en het dalend aantal taken, was een bepalende factor voor het paritair 
overleg tijdens de eerste helft van de jaren ‘30. Vanaf 1930 stegen de werkloosheidscijfers. 
Omdat de haven in het verleden regelmatig overspoeld werd door werkloze arbeiders, 
werden er in 1928 reeds “de loonboeken” ingevoerd. Enkel arbeiders die een loonboek 
hadden, mocht werken in de haven. Het beschikbare werk werd dus in theorie 
voorbehouden aan die arbeiders die gewoon waren om in de haven te werken. De patroons 
bleven echter ook arbeiders aanwerven zonder loonboek. De havenarbeider werd dus niet 
enkel geconfronteerd met een dalende werkloosheid, de havenarbeider moest ook 
opboksen tegen de “dropouts” van de andere sectoren.42 De Antwerpse havenvakbonden, 
hielden in 1932 een pleidooi om een strengere controle uit te voeren op de toekenning van 
de loonboeken en de controle moest uitgevoerd worden door het NPCHA. In 1932 stemden 
de werkgeversafgevaardigden in met dit voorstel.  

Dat het crisis was, zou blijken in het loonoverleg, de pogingen om de misbruiken in de haven 
te verminderen en de gesprekken in verband met de werkloosheid. De werkgevers kregen in 
deze periode wat ze wilden: lage lonen en havenarbeiders met een hoge flexibiliteit. Ze 
hadden dan ook weinig baat bij de veranderingen die de vakbonden wilden doorvoeren. 
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Ondanks deze crisisjaren, bleef het rustig in de haven van Antwerpen tot de grote staking 
van juni 1936. 

Op 3 juni 1936 werd het werk spontaan neergelegd en trok een stoet van 10 000 mensen 
naar het lokaal van de BTB aan de Paardenmarkt. Aanvankelijk probeerde de 
vakbondsleiding de havenarbeiders nog op te roepen tot werkhervatting met de belofte om 
de eisen dan voor te leggen aan het Nationaal Komitee, maar dit gebeurde zonder resultaat. 
De voornaamste eisen waren: verhoging van het basisloon met 14 frank tot 64 frank; 
havenarbeid alleen laten verrichten door havenarbeiders; afbakenen van het havengebied 
en beperken van de arbeidsduur door het invoeren van de 7-urendag.43  De beperking van 
de arbeidsduur zou de werkloosheid moeten oplossen. Men hoopte zo een groter aantal 
erkende havenarbeiders een taak te kunnen garanderen. De werkgeversafvaardiging keurde 
dit af en betreurde dat men niet voorafgaand had onderhandeld in het Nationaal Komitee. 
Van een loonsverhoging kon geen sprake zijn. Onder invloed van Minister van Arbeid 
Delattre en de burgemeester, moest het patronaat echter toegeven. Delattre wou vooral 
vermijden dat de staking in de Antwerpse haven de reeds weinig rooskleurige economische 
toestand van België nog verder zou verslechteren.44 Ondanks de aanvankelijk beslissing om 
loonmatiging door tevoeren, moest het patronaat instemmen. Uiteindelijk werd een 
loonsverhoging van 12 frank toegestaan en werd het nieuwe basisloon op 62 frank gebracht. 
In december 1936 besloot de arbeidersafvaardiging binnen het Nationaal Komitee niet 
langer af te wachten en zij stelde de volgende verandering voor: vermindering van de 
dagelijkse arbeidsduur tot 7.30 u (in dagshift) en 7 u (andere shiften) en dit met loonbehoud. 
Dat voorstel was aanvankelijk compleet onbespreekbaar voor de werkgevers. De werkgevers 
bleven vasthouden aan een shiftduur van 7.30 u. 

Op 28 september werd uiteindelijk het Koninklijk Besluit dat besliste tot de invoering van de 
7-urendag in de haven van Antwerpen, ondertekend. Dit was een gevolg van de belofte tot 
invoering van de 40-urenweek in zware, ongezonde en gevaarlijke nijverheden, die de 
regering Van Zeeland had moeten doen om de staking van juni 1936 te doen eindigen. Vanaf 
juli 1936 waren de gesprekken begonnen in het Nationaal Komitee om die 40-urenweek ook 
toe te passen in het havenbedrijf. De 40-urenweek paste perfect in het verlangen van de 
stakende havenarbeiders om de arbeidsduur verminderd te verminderen en de 
werkloosheid aan de haven te verminderen. 

2.8 Verwezenlijkingen door CEPA in de jaren ‘30. 
In 1930 werden op initiatief van Cepa twee kassen voor gezinsvergoeding opgericht:  de 
Bijzondere Kas voor Gezinsvergoedingen voor de havenarbeiders en de Vrije kas voor 
Gezinsvergoedingen voor de bedienden tewerkgesteld in firma’s verbonden met de haven. 

Het dagstatuut van de havenarbeider bracht met zich mee dat indien hij gedurende de week 
bij verschillende werkgevers arbeid had verricht, hij bij elke werkgever zijn loon moest gaan 
vragen. Bovendien werden de lonen nog steeds uitbetaald in herbergen. Om deze situatie te 
verbeteren, werden in 1931 vijf betalingskantoren geopend, die niet alleen een regelmatige 
uitbetaling garandeerden, maar ook de vervulling van andere formaliteiten verzekerden 
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zoals de uitbetaling van de gezinsvergoedingen, het ouderdomspensioenen, de oorheffing, 
de gerechtelijke inhoudingen. Vanaf 1933 werd het beroep van havenarbeider 
gecontingenteerd en kreeg elke havenarbeider een inschrijvingskaart. Enkel zij die over zulke 
kaart beschikten, mochten havenarbeid uitvoeren. 

Een ander aspect was dat de wetgeving op de jaarlijkse vakantie van 1936 niet kon worden 
toegepast op havenarbeiders omwille van het bijzonder en tussentijds karakter van de 
havenarbeid. De oorspronkelijke wet spreekt van één jaar anciënniteit bij dezelfde 
werkgever en houdt geen rekening met het dagstatuut van de arbeiders, die dus niet van dit 
stelsel kon genieten. In 1937 werd daarom een bijzonder vakantiefonds opgericht en 
beheerd door Cepa. 

Als gevolg van de vele sociale conflicten in 1936, werd het “Werkgeversverbond der 
Belgische Havens” opgericht in 1937, om ook op nationaal vlak een gemeenschappelijke 
patronale houding te kunnen aannemen. Dit bestaat uit vertegenwoordigers van de haven 
van Antwerpen (Cepa), Brugge (CBRU), Brussel-Vilvoorde (CEMPO), Gent (CEPG), Oostende 
(CEWO) en Zeebrugge (CEWEZ).  Datzelfde jaar werden acht aanwervingslokalen geopend. 
Daar werden, onder toezicht van het Ministerie van Arbeid, Cepa en de syndicale 
organisaties, driemaal per dag havenarbeiders aangeworven.45 

Aan de vooravond van WO II, waren dus reeds heel wat inspanningen geleverd om de 
arbeidsomstandigheden van de Antwerpse havenarbeiders te verbeteren. Door de invoering 
van de erkenningskaart was het theoretisch onmogelijk om havenarbeid te laten verrichten 
door niet geregistreerde havenarbeiders. In het Nationaal Komitee konden werkgevers- en 
werknemersafvaardiging elkaar regelmatig vinden en werden verschillende overeenkomsten 
met betrekking tot de lonen voor de verschillende categorieën havenarbeiders afgesloten. 
Toch bleven een aantal pijnpunten hangen bij de havenarbeiders die in 1928 en 1936 hun 
ongenoegen uitten door een wilde staking aan te vatten. Van regelmatige tewerkstelling en 
een stabiel weekloon was nog steeds geen sprake. 
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Hoofdstuk 3: Arbeidsorganisatie na WO II tot de Wet Major 
Onmiddellijk na de bevrijding van de haven in september 1944, kende de haven van 
Antwerpen een enorme activiteit. De haven groeide uit tot hét verdeelcentrum voor de 
geallieerden van materieel en goederen. De haven draaide op volle toeren. Die enorme 
activiteit had ook zijn invloed op de tewerkstelling. Terwijl het gemiddeld aantal 
havenarbeiders in de periode 1935-1939 schommelde tussen de 15 000 en 18 000 arbeiders, 
bedroeg dit tot de zomer van 1945 ongeveer 20 000 arbeiders.46 Daarna verminderde de 
activiteit. Door het einde van de oorlog, viel een groot deel van de oorlogsschepen weg en 
het duurde nog een tijdje vooraleer de ‘gewone’ maritieme handel weer op gang kwam. De 
haven van Antwerpen had nu af te rekenen met twee grote problemen. Ten eerste waren er 
te veel havenarbeiders en ten tweede had Antwerpen af te rekenen met een enorme 
concurrentiestrijd in de omliggende havens.47 

3.1 Vakorganisatie in de Antwerpse haven 

3.1.1  de strijd tussen het socialistische en het communistische kamp bij de BTB 
Tijdens de oorlog had de Kommunistische partij van België (KPB), zich actief getoond in de 
strijd tegen de Duitsers. Het ledenaantal steeg daardoor enorm en de partij kreeg ook 
politieke macht. Op syndicaal vlak deed zich na de oorlog een toenadering voor tussen het 
Socialistisch Belgisch Vakverbond en een aantal communistische syndicale groepen. Samen 
met nog een aantal andere bewegingen, vormden zij vanaf 1945 het “Algemeen Belgisch 
Vakverbond” (ABVV). Eén van die groeperingen was de “Eenheidsbond transport”, opgericht 
door Frans Van den Brande, havenarbeider en tot 1939 lid van de BTB. Deze bond smolt in 
september 1944 samen met de “havenarbeiderscentrale van de BTB. De samenwerking 
verliep echter niet altijd even vlot. Door de fusie had de BTB nu een communistische groep 
in de eigen socialistische  transportarbeidersbond.48  

Van bij het begin, was de sfeer tussen de twee kampen verdeeld. Vooral de onafhankelijke 
koers en de voorkeur voor stakingen, ergerderde de BTB enorm. Het socialistische kamp, 
vooral geconcentreerd rond Major49, was een sterke aanhanger van het paritair overleg en 
de activiteiten van het NPCHA. De BTB steunde dan ook de beslissing van het ABVV om de 
regering te volgen in de optie voor een centraal prijzen- en lonenbeleid. De BTB en de ABVV 
besloten ook om niet te pleiten voor extra loonsverhogingen. Zij aanvaardden dat de 
regering de marges bepaalden.  
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3.1.2 Stakingen onder leiding van Van de Brande en de ondergang van de 
communistische strekking 
De communisten riepen in 1946 een wilde staking uit. Dit gebeurde tegen de wil van de BTB 
en de KPB. Met deze staking wou Van de Brande de solidariteit met de Rotterdamse 
havenarbeiders aantonen. De BTB reageerde heftig tegen deze staking. Dit omdat de staking 
midden in een gespreksronde tussen de havenvakbonden en het havenpatronaat over een 
mogelijke invoering van de bestaanszekerheid kwam.  

In juli 1947 was er opnieuw een wilde staking. Dit keer voor extra loonsverhogingen.50 Van 
Isacker stelt enerzijds dat de stakers waren ‘opgehitst door trotskisten’ en rept van 
‘intimidatie door communisten’, maar anderzijds bleken de havenarbeiders ook in 
Antwerpen eenmaal in actie doof voor oproepen van de bonden én het communistische 
actiecomité om de staking te beëindigen.51 

Tot 1950 zou de druk en dreiging van de communistische groeperingen voor een gespannen 
sfeer zorgen aan de Antwerpse haven. Tot 1950 zou de BTB blijven worstelen om het 
vertrouwen van haar leden terug te winnen.  

Een deel van het ongenoegen van de havenarbeiders was te wijten aan het feit dat ze 
vonden dat de bondsleiding te ver af stond van de basis. De havenarbeiders vonden dat er 
amper algemene ledenvergaderingen werden gehouden en dat de bondsleiding het sociaal 
overleg té zaligmakend vond. Men verweet hen, en dan vooral De Crom52, dat men teveel in 
de kaart van de werkgevers speelde.  

De BTB-bondsleiding, met secretaris Georges Decrom en voorzitter Louis Major voorop, 
kozen inderdaad resoluut voor het sociale overleg. Het overleg was volgens hen de manier 
om de arbeidsvoorwaarden van de Antwerpse havenarbeiders te verbeteren. Een staking 
mocht niet meer zijn dan het ultieme wapen. De BTB stond dus voor een tweetal belangrijke 
problemen. Allereerst was er de duidelijke communistische inslag binnen de bond die zich 
aan het hoofd stelde van een aantal ‘spontane’ bewegingen die niet op de officiële steun van 
de bondsleiding konden rekenen. Daarnaast moesten ze ook rekening houden met een 
kritische achterban die haar geloof in de bondsleiding had verloren. 

Het geloof in de bondsleiding werd beetje bij beetje  hersteld. Allereerst werd de bond 
grondig gereorganiseerd. In plaats van de vroegere algemene vergadering waar alle 
vakgroepen aan bod kwamen, ging men nu werken met Technische Comités voor de 
afzonderlijke vakgroepen. Bedoeling was om af te raken van de massavergaderingen waarbij 
een grote groep arbeiders uit verschillende sectoren zich verzamelden en waarbij 
ongenoegen bij één groep aanleiding kon geven tot algemeen ongenoegen. Daarnaast 
werden opnieuw algemene ledenvergaderingen gehouden. Toch zou de BTB t.o.v. die 
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algemene ledenvergaderingen een ambigue houding blijven aanhouden. Het lijkt erop dat ze 
niet regelmatig werden gehouden en ook zeker niet op vraag van de bondsleiding werden 
gehouden. Vooral Decrom zou zich steeds als een tegenstander van die algemene 
ledenvergaderingen tonen.53  

De invloed van de communisten binnen de BTB zou vanaf 1947 sterk verminderen. Mogelijk 
heeft de verminderde politieke macht en invloed van de KPB ook hier haar invloed gehad. Na 
de staking rond de koningskwestie aan de Antwerpse haven, zouden de communistische 
actiecomiteiten bijna volledig uit het beeld verdwijnen. De staking rond de 
Koningskwestie,dat aanvankelijk een puur politieke staking was, zou uiteindelijk een sociaal 
verlengstuk krijgen. De acties aan de Antwerpse haven tijdens de Koningskwestie beperkten 
zich eerst tot een 24-uurstaking op 20 en 21 maart 1950. Vanaf 29 juli 1950, besliste de BTB 
echter om een algemene staking aan de haven uit te roepen en een aantal sociale eisen te 
stellen met als belangrijkste eis de inrichting van een fonds voor bijkomend pensioen.  

Door de werkgevers werd deze staking heel slecht ontvangen. De werkgevers meenden dat 
er, gezien de concurrentiestrijd met Rotterdam die steeds grotere proporties aannam, niet 
de minste onderhandelingsruimte bestond en veroordeelden de actie heel erg scherp. Ze 
dreigden zelfs met het verbreken van de paritaire onderhandelingen en zouden niet-
havenarbeiders aanwerven. De BTB had toen begrepen dat ze een stap te ver was gegaan en 
bleek bereid om de actie af te blazen. De BTB  besefte echter wel dat het moeilijk zou zijn 
om de havenarbeiders terug aan het werk te krijgen.  

Vanaf 12 augustus zou de regering mee gaan onderhandelen en uiteindelijk werd besloten 
om een getrouwheidspremie toe te kennen van 6 frank per taak. Een belangrijke clausule, en 
in die zin een voorloper van de Cao’s van de jaren 1960, was dat het betalen van die 
getrouwheidspremie afhankelijk werd gemaakt van de sociale vrede. Indien er een staking 
uitbrak, werd de uitbetaling van die premie stopgezet.  Op 23 augustus 1950 organiseerde 
de BTB een algemene ledenvergadering in het Antwerpse Sportpaleis. Ze riep op tot een 
onmiddellijke werkhervatting. De communistische actiecomiteiten hadden de 
havenarbeiders echter nog stevig genoeg in handen om de staking verder te zetten. Maar 
zoals eerder was gebeurd met andere kortstondige acties, zou ook deze actie geleidelijk aan 
doodbloeden. Vanaf 2 september 1950 begonnen meer en meer havenarbeiders het werk te 
hervatten en vanaf 4 september 1950, was de werkhervatting volledig. Na de staking leek de 
macht van de communisten aan de Antwerpse haven definitief gebroken. 

3.1.3 De intrede van de Algemene centrale van liberale vakbonden van België 
(ACLVB) en de gevolgen voor het paritair overleg: ontstaan van de 
Contactcommissie 
Tussen 14 mei 1959 en 13 december 1961, kwam het Paritair Comité van de Antwerpse 
haven niet bijeen. Aan de basis lag een conflict tussen de BTB en de ACLVB. De BTB weigerde 
om de afgevaardigden van de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België te 
erkennen. Sinds de officiële oprichting van het Nationaal Komitee voor de haven van 
Antwerpen, waren er enkel vertegenwoordigers van de socialistische Belgische 
Transportarbeiders Bond  en de Katholieke Antwerpse dokwerkersbond.54 Van de erkenning 
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van de ACLVB, kon volgens de bonden absoluut geen sprake zijnomdat de ACLVB te weinig 
leden, havenarbeiders had.  

In december 1958, kreeg de ACLVB dan toch een zitje in het Komitee. Als gevolg van dit 
besluit, werd door het K.B. van 5 december 1958 het aantal werknemersafgevaardigden 
gebracht van negen naar twaalf leden. Het ACLVB kreeg ook een zitje toegewezen binnen 
het gewestelijk paritair comité van de haven van Antwerpen. Op 14 mei 1959 maakten de 
BTB en het CCV bekend dat ze niet langer wensten de vergaderingen van het Komitee bij te 
wonen. Zo kwam er voorlopig een einde aan het gewestelijk paritair overleg voor de haven 
van Antwerpen. De overkoepelende werkgeverscentrale, Cepa, zag in deze toestand een 
voedingsbodem voor mogelijke conflicten. Op dat moment was er geen officieel 
overlegplatform meer aanwezig.55  

3.2 Bestaanszekerheid voor de havenarbeiders 
Tijdens de bezettingsperiode had Pierre Van den Bergh, voorman van de forelieden, de basis 
gelegd voor een systeem van een aanvullende werkloosheidsverzekering dat later de naam 
‘Bestaanszekerheid’ zou krijgen. De bedoeling van Van den Bergh was om de havenarbeiders 
een aanvullend inkomen te bezorgen indien zijn effectief verdiend weekloon onvoldoende 
was. Dat verzekerd inkomen moest dienen als compensatie voor het gebrek aan regelmatige 
tewerkstelling aan de haven.56  

Nu het werk in de Antwerpse haven begon te slinken, begon ook de werkloosheid onder de 
meer dan 20 000 havenarbeiders toe te nemen. Opnieuw werd gevraagd naar een verzekerd 
inkomen. De arbeidersafvaardiging drong aan om werk te maken van een grotere financiële 
zekerheid voor de dokwerker en wees op het verhitte klimaat onder de havenarbeiders. De 
Communistische actiecomiteiten,  met een prominente rol voor Frans Van Den Branden, 
waren werkzaam aan de haven en speelden handig in op dat ongenoegen. Naast een strijd 
voor dat verzekerd weekloon was deze staking ook weer,  zoals eerder in 1928 was gebeurd, 
een machtstrijd tussen de BTB en die communistische groep rond Van Den Branden. Inzet 
was de controle over die grote groep havenarbeiders.  

Gesprekken over de invoering van de bestaanszekerheid werden in het Nationaal Komitee 
gevoerd vanaf januari 1946. Uitgangspunt van Van den Bergh was om iedere havenarbeider 
die zich elke dag ter beschikking stelde, te garanderen dat hij vier à vijf dagen loon zou 
ontvangen. In piekperiodes zou hij die verdienen door effectief vier à vijf dagen te werken. In 
periodes van grote werkloosheid zou zijn effectief verdiende loon bijgepast worden uit een 
fonds dat gespijsd zou worden door een werkgeversbijdrage op het verdiende loon én een 
bijdrage van de staat ter vervanging van de gewone werkloosheidsbijdragen. 57 

Om dat stelsel in te voeren en het financieel overeind te kunnen houden, zou het absoluut 
noodzakelijk zijn om het te grote contingent in te krimpen. Enkel diegenen die reeds vóór de 
oorlog aan de haven werkten, konden in aanmerking komen voor dit stelsel. Op 17 juni 1946 
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verklaarde de werkgeversafvaardiging zich hiermee akkoord. Werkgevers wilden de 
bestaanszekerheid echter maar voorzien voor een groep van 5 000 à 6 000 havenarbeiders. 
De vakbonden stelden 12 000 à 15 000 havenarbeiders voor, wat volgens hen overeenkwam 
met de groep die vóór de oorlog regelmatig aan de haven werkte. Het surplus dat na de 
oorlog was ontstaan, moest nu opnieuw verdwijnen.  

Wat het gegarandeerd dagloon betrof, wou de BTB komen tot 117 frank. Dit was 75% van 
het geldende basisloon van 156 frank, terwijl de werkgevers niet verder wilden gaan dan de 
96 frank die door de Nationale Arbeidsconferentie  naar voren was geschoven als minimum 
dagloon. Uiteindelijk zouden de bonden inbinden en akkoord gaan met een verzekerd 
weekinkomen van 540 frank wat overeenkomt met een dagloon van 90 frank. Het werkelijk 
verdiende loon zou, indien dat niet 540 frank bedroeg, aangevuld worden uit een 
“Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid” dat werd gespijsd door een patronale bijdrage 
van 15% op de uitbetaalde lonen. Dit nieuwe stelsel zou van kracht worden vanaf 1 oktober 
1946.  

Ondanks het gunstige vooruitzicht van een meer verzekerde inkomen, zou eind augustus 
1946 toch een wilde staking uitbreken. Aanleiding daartoe was het ontslag van 4 300 
havenarbeiders als gevolg van de invoering van de bestaanszekerheid. In het Nationaal 
Komitee was inderdaad overeengekomen dat iedereen die in de afgelopen vijf maanden 
geen dertig dagen had gewerkt, zou ontslagen worden en geen aanspraak kon maken op de 
bestaanszekerheid. Blijkbaar was men bij dat ontslag minder nauwkeurig te werk gegaan en 
waren ook havenarbeiders die voor de oorlog aan de haven werkten, ontslagen.  

Het communistische actiecomiteit speelde handig in op het ongenoegen dat was ontstaan 
bij vele havenarbeiders en nam de leiding op zich voor een nieuwe stakingsbeweging aan de 
haven. Zij eisten een bestaanszekerheid van 80% van het basisloon (tegenover de huidige 
58%) en eisten ook het ongedaan maken van de massale ontslagen. De BTB die zag hoe vele 
van haar leden mee opstapten in deze beweging, riep op om het ontslag in te trekken en een 
nieuwe regeling te treffen. Uiteindelijk zou het communistische actiecomiteit van Van den 
Branden er niet in slagen om de volledige massa achter zich te krijgen en éénmaal het aantal 
ontslagen werd teruggebracht tot 1 500 havenarbeiders, werd het werk op 8 september 
1946 terug hervat. Uiteindelijk zou de bestaanszekerheid in voege treden vanaf 1 oktober 
dat jaar en dit voor een contingent van 13 500 havenarbeiders.  

Nu de bestaanszekerheid er was en ook de lang verwachte financiële zekerheid, verwachtten 
de werkgevers dat de Antwerpse haven een periode van rust en stabiliteit tegemoet ging. Op 
nationaal niveau werden er dan ook verregaande inspanningen gedaan om de periode van 
sociale vrede te garanderen. Het systeem van paritair overleg werd nog verder uitgebouwd. 
Ondanks het feit dat de grote lijnen van het beleid, met onder andere een theoretische 
strikte politiek van loonmatiging, werden vastgelegd binnen de Nationale 
Arbeidsconferenties, bleef het sectorale niveau zeer belangrijk. De beslissingen die binnen 
het paritair comité werden vastgelegd, kregen in juni 1945 ook een juridisch statuut. 

3.3 Onderhandelingen over loon -en arbeidsvoorwaarden 

 3.3.1 Ontstaan van de nationale Arbeidsconferentie (NAC) 
Vrij vlug na de bevrijding, kwamen ook de eerste gesprekken op gang in verband met loon- 
en arbeidsvoorwaarden. Onmiddellijk was duidelijk dat een terugkeer naar de vooroorlogse 
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lonen totaal uitgesloten was. De regering die absoluut de hollende inflatie een halt wou 
toeroepen, liet het initiatief niet langer volledig vrij aan het sectorale niveau. Van een 
volledig vrij overleg over de lonen kon geen sprake zijn. Daarom stapte men over naar een 
centraal geleide loonpolitiek: de regering bepaalde het niveau van de lonen om zo de inflatie 
te kunnen bestrijden. Het instrument daartoe was de Nationale Arbeidsconferentie (NAC) 
waar werkgevers en werknemers rond de tafel zaten met de regering.58 

3.3.2 Loononderhandelingen in het Nationaal Komitee der haven van Antwerpen: 
afweging van het belang van de Antwerpse havenarbeiders en het belang van de 
Antwerpse haven 
Het Nationaal Komitee der haven van Antwerpen kwam op 12 oktober 1944 voor het eerst 
sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog terug samen en boog zich onmiddellijk 
over de loonkwestie. Vrij vlug kwamen werkgevers en werknemers tot een overeenkomst en 
werd, zoals opgelegd door de Nationale Arbeidsconferentie (NAC), het laatste vooroorlogse 
basisloon van 82 frank verhoogd met 60%. Het nieuwe basisloon bedroeg nu 131 frank en 
werd met terugwerkende kracht ingevoerd vanaf 1 september 1944. Die eerste 
loonsverhoging werd gevolgd door een reeks andere. In augustus 1945 besliste de Nationale 
Arbeidsconferentie nogmaals om de lonen nationaal en voor alle sectoren te verhogen met 
20% met een maximum van 25 frank. Zo werd het basisloon in de haven van Antwerpen 
opnieuw verhoogd, ditmaal tot 156 frank.  

Al vlug werd ook duidelijk dat de Nationale Arbeidsconferenties niet optimaal 
functioneerden. Blijkbaar beschikte deze niet over de mogelijkheid om de verschillende 
sectoren onder controle te houden. Er werden in de Antwerpse haven buiten de beslissingen 
van de NAC om, nog andere loonsverhogingen en andere sociale voordelen toegekend. 
Hierdoor moest de Antwerpse haven haar faam van goedkope haven prijsgeven.  

De regering slaagde er niet in om de prijzen onder controle te houden en van dan af aan 
dachten de vakbonden enkel nog strikt op korte termijn. Men was er enkel nog op uit om de 
lonen de evolutie van de levensduurte te laten volgen.59 De havenarbeiders waren echter 
niet tevreden met de loonsverhogingen die door hun afgevaardigden binnen het Nationaal 
Komitee of de Nationale Arbeidsconferentie hadden bereikt en besloten om opnieuw hun 
strijdvaardigheid te laten zien. De havenarbeiders werden daarbij geholpen door de 
communistische actiecomiteiten die hen wezen op de winsten van de 
goederenbehandelaars. De comitieten zetten de havenarbeiders aan om hun deel, in de 
vorm van loonsverhogingen, op te eisen.60  

Een mooi voorbeeld daarvan was de staking van december 1946 – januari 1947. 
Noodgedwongen erkende de BTB deze beweging en beloofde de looneis, een verhoging van 
het basisloon met 14 frank, voor te leggen aan het Nationaal Komitee. Na moeilijke 
onderhandelingen en na bemiddeling met gouverneur Declerck61, gaven de patroons toch 
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toe en kwam er een loonsverhoging. De opeenvolgende loonsverhogingen en de 
toenemende sociale lasten, zorgden ervoor dat de loonlast in de haven van Antwerpen 
steeds zwaarder werd in vergelijking met haar voornaamste concurrent Rotterdam.  

Naar aanleiding van een nieuwe vraag tot loonsverhoging met 15% in maart 1948, trok de 
werkgeversafvaardiging samen met de voorzitter van de Antwerpse Kamer van Koophandel 
naar de kabinetschef van de minister van Arbeid. Deze wezen hem op de hoge vlucht die de 
arbeidskosten hadden genomen en op de heropleving van de Rotterdamse haven, waardoor 
een nieuwe loonsverhoging zeer ongelegen zou komen. Toch is het opvallend dat ook nu 
weer het patronaat toegaf en uiteindelijk een premie van 10 frank per taak toestond.  

Midden de jaren 1950 zou dat echter veranderen. De BTB  verruimde het aandachtsveld 
naar de voornaamste concurrenten van Antwerpen. Mede onder impuls van de leidende 
figuren Louis Major en Georges De Crom, deed de concurrentiegedachte zijn intrede in de 
structuren van de BTB.62  

De hoge loonkost werd vanaf dan het gespreksonderwerp in het Komitee. Voor de 
werkgevers bleek er echter maar één oplossing: loonsvermindering of toch minstens 
loonmatiging. Major wou de havenarbeiders hiervan overtuigen. De lonen moesten zeker 
stijgen maar men moest rekening houden met de positie van de Antwerpse haven. Tijdens 
interne vergaderingen bleek echter dat de verwachtingen van de leden hoog waren. De 
havenarbeiders eisten een loonsverhoging van 30 tot 100 frank per taak. Uiteindelijk werd 
een loonsverhoging van 12 frank toegekend.63  

Vanaf 1960 werden er ook langlopende programmatieakkoorden gesloten. De 
havenarbeiders waren hierdoor verzekerd van jaarlijkse aanpassingen van de basislonen 
bovenop de indexaanpassingen. Dit moest de concurrentiepositie van de Antwerpse haven 
vrijwaren.64  

3.3.3 Onderhandelingen over de arbeidsduur 
Na het probleem van de loonkosten, zou de havenvakbond zich ook concentreren op dat 
tweede concurrentiepunt dat de bezorgdheid wegdroeg van de werkgevers: de arbeidsduur. 
Sinds de invoering ervan in 1937, hadden de beroepsgroeperingen zich verzet tegen de 7-
urendag aan de haven van Antwerpen. Deze hadden er steeds de nadruk op gelegd dat de 
haven van Antwerpen daardoor een te groot concurrentienadeel opliep ten opzichte van 
Rotterdam waar er 8.30 u gewerkt werd. De vakbonden hadden dit steeds ontkend. Toen in 
1956 stemmen opgingen om in de haven van Antwerpen de 5-dagenweek in te voeren, wees 
de leiding dit voorstel onmiddellijk af. Dergelijke regeling zou enkel bespreekbaar zijn indien 
de andere Noordzeehavens een gelijkaardige arbeidsduurverkorting zouden invoeren.  
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Toen in 1961 de vraag naar de 5-dagenweek opnieuw op tafel kwam, liet De Crom 
onmiddellijk in zijn kaarten kijken. Hij greep terug naar eerdere opmerkingen van de 
werkgevers en achtte het “onvermijdelijk” dat de 7-urendag moet opgeven worden en dat 
de 8-urendag weer ingevoerd moet worden.  

Een andere vraag , de sluiting van de haven op zaterdag en zondag, werd totaal afgewezen. 
Dit zou de haven van Antwerpen concurrentieel in een onmogelijke positie plaatsen. De 
invoering van de 5-dagenweek kon enkel wanneer in de andere havens een gelijkaardig 
initiatief werd genomen. Toen bleek dat een internationale overeenkomst over de invoering 
van de 5-dagenweek onmogelijk was, zou Antwerpen toch alleen de stap wagen. Na lange 
onderhandelingen in de ‘Commissie hervorming arbeidsvoorwaarden’ werd beslist om de 5-
dagenweek in te voeren. De dagelijkse arbeidsduur zou echter opnieuw worden verhoogd 
van 7 u naar 7.30 u. De havenvakbonden volgden het patronaat daarbij in zijn redenering dat 
zo’n opvoering van de dagelijkse arbeidsduur onontbeerlijk was in de concurrentiestrijd met 
Rotterdam.65 

3.4 De wilde staking van juni-juli 1955 
De wilde staking van juni-juli 1955 ontstond toen de diensten voor arbeidsbemiddeling 
weigerden om de werkloosheidsstempel, die nodig was om aanspraak te kunnen maken op 
de bestaanszekerheidvergoeding, toe te kennen aan een vijftigtal dokwerkers omdat er 
tekorten waren vastgesteld. Die arbeiders gingen daar niet mee akkoord en deden beroep 
op de solidariteit van hun werkmakkers om een spontane actie te beginnen op 17 juni 1955. 
De eisen waren vrij radicaal: ze eisten de vrije keuze om te stempelen, met andere woorden 
de vrije keuze om werk al dan niet aan te nemen. Daarbovenop eisten ze 40 frank per shift 
meer. Toen de delegatie zich op 17 juni 1955 aanbood bij Major en De Crom, maakten die 
onmiddellijk duidelijk dat de eisen totaal onbespreekbaar waren omdat e havenarbeiders in 
mei van de patroons  een loonsverhoging van 12 frank had gekregen terwijl conform de 
dalende index, normaal een loonsverlaging van 6 frank had  moesten doorgevoerd worden. 
De BTB bleef echter voet bij stuk houden, weigerde de staking te erkennen en eiste dat het 
werk zou hervat worden. Het enthousiasme was blijkbaar ook niet zo groot. Opnieuw werd 
het werk geleidelijk hernomen en vanaf 16 juli 1955, was de werkhervatting quasi compleet. 
Aan geen enkele eis van de stakers was tegemoet gekomen.66 

3.5 Verhouding tussen de werkgevers en de vakorganisaties in de jaren 
zestig 

3.5.1 de programma-akkoorden 
Zoals reeds vermeld, ontstonden in de jaren zestig langdurige programma-akkoorden. De 
verhouding tussen de werkgevers en de vakorganisaties, was in de jaren zestig dan ook heel 
goed. Het overleg verliep steeds meer en meer langs informele kanalen. Het NPCHA werd 
meer en meer een plaats waar de akkoorden werden ondertekend en niet meer 
onderhandeld.  
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Sinds midden de jaren vijftig, was er namelijk parallel met het officiële paritaire overleg, ook 
een Contactcommissie actief waarin vakbonden en werkgevers elkaar informeel 
ontmoetten. Zo werd het merendeel van de Cao’s nu uitgewerkt ‘en petit comité’ tussen 
Joseph Senders, voorzitter van de overkoepelende werkgeverscentrale Cepa en Georges 
Decrom, secretaris van de havenarbeidersbond BTB.67 

In het programakkoord van 1963-1964, was naast de invoering van de vijfdagenweek, ook de 
belofte opgenomen om een hervorming van het aanwervingstelsel door te voeren. Er waren 
tal van problemen met de aanwerving: aanwervingen verliepen niet steeds via de officiële 
kanalen, er was veel werkloosheid en een groot percentage werkweigering.  Op 14 mei 1963, 
werd een akkoord gesloten. In dit akkoord waren twee extra conventionele 
loonsverhogingen, een verhoging van de eindejaarspremie de belofte om het 
aanwervingsysteem van de havenarbeiders te bestuderen, opgenomen. 

In de periode 1963-1964, zou dan onder invloed van de BTB-Havenarbeiderscentrale, 
gesproken worden om de manier van aanwerving en tewerkstelling te hervormen. De 
havenvakbonden stelden voor om een vorm van vast dienstverband in te voeren met de 
belofte dat de havenarbeiders meer gedisciplineerd zouden worden. In ruil voor een vast 
dienstverband of een garantieloon, zouden de havenarbeiders verplicht worden om zich 
dagelijks één maal per dag aan te bieden in het aanwervinglokaal. Na een vrij aanwerving, 
zou dan een verplichte aanwerving volgen. Dit was een garantie dat alle taken ingevuld 
zouden worden. In ruil voor een “vast contract”, zouden de werkgevers verzekerd zijn van 
meer gedisciplineerde arbeiders.  In 1964 voerden Decrom, secretaris van de BTB-
Havenarbeiderscentrale en Senders, voorzitter van Sepa, gesprekken over de invoering van 
een vast dienstverband in de Antwerpse haven. Ook in de jaren zestig was er namelijk nog 
sprake van talrijke misbruiken bij de aanwerving van de “losse arbeid”. Er was nog steeds 
sprake van werkweigering, tijdelijke werkloosheid en  werkonzekerheid.68  

De Belgische havenvakbonden stelden de vraag of het “losse dienstverband”, niet vervangen 
moest worden door een ander dienstverband dat de band tussen arbeider en patroon 
sterker zou maken. De Antwerpse havenvakbonden stelden voor dat de haven de stap zou 
zetten naar een proces van “decasualisation”, een proces dat internationaal gekend stond 
als een overgang van het losse naar het vaste of semivaste dienstverband. De Antwerpse 
havenvakbonden lieten zich hierbij inspireren door buitenlandse voorbeelden. Vooral het 
systeem van de Rotterdamse Centrale voor Arbeidsvoorziening, werkte inspirerend. De losse 
havenarbeiders tekenden hierbij een vast contract met de scheepvaartvereniging. Via de 
Centrale voor Arbeidsvoorziening, stelde die dan de losse havenarbeiders ter beschikking 
van de werkgevers. Havenarbeiders moesten in ruil hiervoor, zich wel elke dag aanmelden. 
Ook hier in Antwerpen werd gedacht aan de invoering van zo’n soort ‘pool’. Alle 
havenarbeiders zouden dan in dienst treden van een paritair organisme. De havenarbeiders 
zouden dan ter beschikking van de patroons staan. Deze ‘pool’ zou aan de havenarbeiders 
een garantieloon, een gewaarborgd weekloon verzekeren. Indien de havenarbeider dat 
garantieloon niet verdiend zou hebben door effectief te werken, zou het loon bijgepast 
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worden door “het Compensatiefonds voor bestaanszekerheid tot het niveau van  het 
garantieloon”.69 

Uiteindelijk zou van een vast dienstverband en een garantieloon niets in huis komen. De 
havenvakbonden hadden een akkoord bereikt over een garantieloon van vier dagen, maar 
de havenarbeiders gingen hier niet mee akkoord. Het voorstel werd verworpen op 26 april 
1964. De vrije keuze om zelf te beslissen om al dan niet voor een bepaalde baas te werken, 
leek voor de havenarbeiders belangrijker te zijn dan de financiële zekerheid.70 

3.5.2 Cao-overleg in de tweede helft van de jaren 60 
Nog steeds speelden Senders en Decrom in deze periode een centrale rol. In deze periode 
bevatten de Cao’s, naast het basisloon, telkens meer specifiek eisen. Voor het akkoord in 
1966-68, was dit de invoering van de syndicale premie, voor het akkoord van 1969-1971 was 
dit een verdere stap richting vast dienstverband. 

Onderhandelingen over de loonsverhogingen en de invoering van de syndicale premie, 
verliepen vlekkeloos. Er zou dan ook een garantie op sociale vrede zijn. De BTB en de CCV 
stelden de syndicale premie voor om de eigen syndicale machtspositie te behouden. De 
programma-akkoorden hadden immers voor de vakbonden een keerzijde. Ongesyndiceerde 
havenarbeiders genoten evenveel voordelen als de gesyndiceerde. De vakbonden vreesden 
hierdoor dat de leden hierdoor hun lidmaatschap in vraag zouden stellen. Zo werd 
geopteerd om bepaalde voordelen binnen de Cao aan de gesyndiceerden voor te behouden. 
Dit moest de leden aan de vakbond blijven binden. De gelden voor de syndicale premie, 
werden door de werkgevers ter beschikking gesteld van de havenvakbonden. In augustus 
1966, werd dan ook een “ Intersyndicaal Fonds der haven van Antwerpen” opgericht.  

Ook de mogelijke invoering van een vast dienstverband, konden de goede betrekkingen 
tussen beide partijen niet bedreigen. Er werd dan ook een deal gesloten om de 
bestaanszekerheid te verhogen van 70 tot 75% van het basisloon.  De invoering van het 
vaste dienstverband, werd nog even terzijde geschoven.71 Het overleg bleef in deze periode 
centraal en dat zou blijven tot aan de grote staking van 1973. 

3.6 De kers op de taart: De Wet “Major” 

3.6.1 Omschrijving “havengebied en havenarbeider: Interpretatie van 
“havenarbeider” en “havengebeid”: een verschillede interpretatie 
De bevoegdheid van het NPCHA en de omschrijvingen van “havenarbeid en “havengebied”, 
waren sinds de jaren dertig een punt van discussie waarbij havenvakbonden en werkgevers 
vaak lijnrecht tegenover elkaar stonden.  

De werkgevers wilden inzake havenarbeid en havengebied, een minimalistisch standpunt 
innemen. Enkel de scheepsgebonden activiteiten moeten door havenarbeiders verricht 
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worden tegen een basisloon zoals overeengekomen in het NPCHA. De naties beschouwden 
het magazijnwerk, niet als havenarbeid en eisten zich het recht toe om hiervoor 
fabrieksarbeiders te gebruiken. Ook de omschrijving van het havengebeid, bleek een punt  
van discussie. De behandelaars claimden het recht om de schepen buiten het havengebeid, 
te laten behandelen door gewone fabrieksarbeiders tegen een loon dat een stuk lager was 
dan deze van de havenarbeiders.  

De vakbonden daarentegen, interpreteerden “havengebeid” en “havenarbeider”, zeer ruim. 
Voor hen moest elke activiteit die plaatsgreep binnen het havengebied, verricht worden 
door een havenarbeider tegen het geldend basisloon. Elk bedrijf dat zich binnen dat gebied 
bevond, moest beroep doen op deze havenarbeiders.  

Tot 1945, was het zo dat de naleving van de besluiten van het NPCHA, enkel en alleen 
berustten op goodwill van de vakbonden en de werkgevers. Er was geen wettelijke 
omschrijving van havenarbeid en havengebeid.  

Eind de jaren zestig, bleek echter een oplossing voor deze problematiek absoluut 
noodzakelijk. De uitbreiding van de haven en de niet-scheepsgebonden activiteiten, vroegen 
om een wettelijke omkadering dat duidelijkheid kon verschaffen omtrent deze 
problematiek.  

De havenarbeid stond duidelijk onder druk. De eeuwenoude praktijk waarbij voor natie- en 
stouwerswerk havenarbeiders moesten aangeworven worden, werd in vraag gesteld. De 
Antwerpse Kamer van Koophandel en de VBG, zochten naar een oplossing. Zij meende dat 
enkel de bewerkingen aan boord van het schip als havenarbeid moesten beschouwd 
worden. Eenmaal voorbij de blauwe steen, zou het werk op de kade kunnen gebeuren door 
gewone arbeiders. De stouwerijen, die zich bezighielden met het laden en lossen van de 
schepen, verzetten zich niet en waren van mening dat de taken aan boord van het schip 
door havenarbeiders moesten verricht worden. Daarbuiten moest het ook volgens hen, 
mogelijk zijn om gewone arbeiders in te schakelen. Ook de “echte” distributieactiviteiten 
moest met gewone arbeiders kunnen gebeuren. De echte industriële activiteiten, die geen 
scheepsgebonden activiteiten uitvoerden en zich in het havengebied bevonden, vielen 
volgens de patroons niet onder de noemer havenarbeid. De havenvakbonden konden zich 
daarin vinden. Ze eisten enkel dat activiteiten op het bedrijfsterrein, bijvoorbeeld het laden 
en het lossen van de schepen op de eigen kaai, wel door erkende arbeiders moet gebeuren. 

Uiteindelijk werd dan in 1972 de Wet Major door het parlement gejaagd. Major stelde 
hierbij dat deze wet een bevestiging was van de bestaande regels. Ook zonder de wet 
mochten enkel erkende havenarbeiders werken. Het belangrijkste verschil was nu dat er een 
wettelijk kader was en overtredingen konden bestraft worden.72 

De belangrijkste doelstelling van de wet Major, is dat er geschoolde arbeidskrachten ter 
beschikking gesteld worden van de havengemeenschap, dat havenarbeid op een veilige 
manier wordt uitgevoerd en dat arbeidsongevallen vermeden worden. Het moeilijke en 
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gevaarlijke karakter van havenarbeid verantwoordt de eisen die gesteld worden inzake 
beroepsbekwaamheid, lichamelijke, geestelijke en morele bekwaamheid.73 
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Hoofdstuk 4: besluit 
Havenarbeid in de haven van Antwerpen, kent een heel bewogen geschiedenis. De weg naar 
enige reglementering was er één van lange adem. Het sociaal overleg over loon- en 
arbeidsvoorwaarden werd tot het begin van de  jaren 1930 gedomineerd door een harde 
strijd tussen havenpatronaat en havenvakbonden om de heerschappij over de haven.  

In het begin heerste er bij de havenarbeiders de financiële onzekerheid. Dit was vooral te 
wijten aan het systeem van “losse arbeid”, die de basis vormde van de arbeidsorganisatie in 
de Antwerpse haven. Er waren geen aanwervingfaciliteiten en er was geen overlegplatform 
waar havenarbeiders en patroons konden overleggen. Patroons bepaalden zelf de loon- en 
arbeidsvoorwaarden van de havenarbeiders. Nadat de vakverenigingen voor werknemers 
ontstonden, verenigden de arbeiders zich en verzetten ze zich tegen de situatie. Dit leidde 
tot talrijke stakingen. Ook de vakboden oogstten niet altijd succes. Hoewel de dokwerkers 
aanvankelijk niet geïnteresseerd waren, werden reeds voor de eeuwwisseling verschillende 
'vakbonden'  opgericht. De onpartijdige 'Knopkensbond', de socialistische 'Kruiskensbond', 
de liberale dokwerkersbond 'Help U Zelve' en de Christelijke 'Vredes' met afdelingen voor 
dokwerkers zijn wellicht de belangrijkste voorbeelden. Alleen de in 1898 opgerichte 
“Onpartijdige Dokwerkersbond, de Knopkensbond werd een succes. 

De werkgevers, met toonaangevend daarbij de Antwerpse Scheepvaartvereniging of 
Fédération Maritime, had steeds geweigerd om de vakbonden te erkennen als officiële 
gesprekspartner. Dit bemoeilijkte de uitbouw van een overlegstructuur tussen de partijen.  
Het zou nog duren tot de staking van 1907 voordat de bonden zouden erkend worden. Voor 
deze periode, gaven de werkgevers er de voorkeur aan om rechtstreeks met ‘hun’ arbeiders 
te onderhandelen en niet via vakbonden. Door een Ministerieel Besluit van 12 november 
1919, werd een “Nationaal Komitee” ingesteld dat er mee belast is te beraadslagen over de 
grondslagen van het loon en de arbeidsvoorwaarden aan de haven van Antwerpen”.74 In dat 
Comité werden naast de behandelaars van goederen, de naties en de stouwerijen, ook de 
scheepvaartagenten en de reders opgenomen alsook de ‘Christelijke Centrale van 
Vervoersarbeiders’ en de socialistische ‘Belgische Transportarbeidersbond’. 

Op 22 maart 1929 werd een sterke patronale organisatie die alle bestaande belangen aan de 
haven van Antwerpen vertegenwoordigde opgericht: de Centrale der Werkgevers aan de 
Haven van Antwerpen (Cepa).  Cepa verleende haar volledige medewerking aan de nieuw 
opgerichte paritaire commissie: Nationaal Komiteit der Haven van Antwerpen waar zij als 
taak had de patronale belangen te verdedigen. Ze vervulde een belangrijke rol bij het 
voorbereiden, bespreken en opstellen van talrijke arbeidsvoorwaarden bij een steeds 
wijzigende sociale wetgeving.  

Uiteindelijk ontstond na veel moeite en onderhandelingen, een overlegorgaan waar 
werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties beslissingen konden nemen. De 
voornaamste doelstelling was om de sociale vrede te behouden. In de jaren zestig 
ontstonden de programma-akkoorden, de voorlopers van de Cao’s. Het zou nog tot 1972 
duren vooraleer een volledige wettelijke bepaling het licht zag en de “Wet Major” het 
daglicht zag. 
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Deel 2 Havenarbeid na de Wet Major 
 

Vanaf de jaren dertig was er  tussen de goederenbehandelaars en de havenvakbonden 
discussie over wat precies havenarbeid was en door wie dat moest verricht worden. Tot het 
begin van de jaren  zeventig werd  havenarbeid geregeld door verschillede regels en teksten 
waarvan sommige wel en andere geen juridische draagkracht hadden. Tot 1972, was 
havenarbeid enkel geregeld via cao’s die tot  stand zijn gekomen onder druk van een sterk 
ontwikkeld havensyndicalisme. Binnen dit geheel van principes, gewoontes en juridische 
regels, ontwikkelde de havenarbeid zich als een gesloten systeem van tewerkstelling. Ook 
moest omwille van een gebrek aan wettelijk kader en omschrijving, het paritair comité bij 
het afdwingen van de naleving van de beslissingen, terug vallen op het moreel gezag.  

Een bijkomende reden was de discussie eind de jaren zestig, begin de jaren zeventig, rond 
het begrip “container. De vraag die toen gesteld werd, was of een container een 
vervoermiddel of een verpakking van getransporteerde goederen was. Dit onderscheid was 
belangrijk met betrekking tot de terminologie van het bevoegdheidsressort van de paritaire 
comités. Tevens was het van belang dat havenarbeid zou uitgevoerd worden door 
geschoolde arbeidskrachten, dat havenarbeid op een veilige manier zou gebeuren en dat 
arbeidsongevallen zouden vermeden worden.75 

Een juridische kader was noodzakelijk. Het duurde echter tot 8 juni 1972 vooraleer een 
wettelijk kader ontstond. Deze wet, genoemd naar toenmalig minister van Werk Louis 
Major, bevat slechts 5 artikels. Basisidee was dat voortaan enkel nog de binnen het 
havengebied erkende havenarbeiders, havenarbeid mochten verrichten. De wet bood 
omschrijvingen als “havenarbeid” en “havengebied” een wettelijk kader. Met deze wet werd 
hierover eindelijk duidelijkheid geschapen. Een hele reeks Koninklijke Besluiten en Codices 
regelen sindsdien de praktische invulling van de wet. Het zou echter nog tot 1978 duren voor 
deze wet operationeel zou worden. 
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Hoofdstuk 1: Havenarbeid: reglementering 
Havenarbeid is “een  poolsysteem”. Niemand mag in de havengebieden havenarbeid laten 
verrichten door andere werknemers dan erkende havenarbeiders. Havenarbeiders moeten 
een opleiding volgen om erkend te worden door het daartoe bevoegde administratief 
orgaan. Het principe daarbij is dat havenarbeiders, theoretisch althans, dagelijks worden 
aangeworven in een daartoe voorzien lokaal, geëxploiteerd door de VDAB, om havenarbeid 
te verrichten in de havengebieden. Principieel zijn het dus "dagloners".  

Indien zij voor een bepaalde dag geen werk hebben, is voor hen een systeem van 
werkloosheid en bestaanszekerheid voorzien. De administratieve verplichtingen worden 
enerzijds vervuld door organen opgericht in de paritaire subcomités van de haven en 
anderzijds door bij K.B. erkende werkgeversorganisaties.  

De erkende vakbonden, Belgische Transportarbeidersbond (BTB-ABVV), ACV Transcom 
(ACV), en in sommige havens ook het ACLVB, genieten van speciale prerogatieven inzake 
controle. Deze controlebevoegdheid vloeit voort uit de cao nummer 5. De 
vakbondsafgevaardigden oefenen daarbij de controle uit op de toepassing van de sociale 
wetgeving, van de cao’s, van het arbeidsreglement en van de individuele 
arbeidsovereenkomsten.76  

Werkgevers -en werknemersorganisaties zijn actief in de daartoe opgerichte administratieve 
organen werkzaam in de schoot van de paritaire subcomités. 

Havenarbeid is uitgewerkt in daartoe voorziene wetgeving. De wetgeving valt te 
onderscheiden op drie niveaus:  de kaderwet (Havenarbeidswet);  Koninklijke Besluiten77 en 
Ministeriële Besluiten tot uitvoering van deze kaderwet. Tot slot zijn er de collectieve 
arbeidsovereenkomsten gesloten in het bevoegde paritaire comité en de bevoegde paritaire 
subcomités.78 

Louis Major vaardigde de Havenarbeidswet in 1972 uit. Deze wet is echter een kaderwet. De 
uitvoeringsbesluiten lieten echter nog een tijdje op zich wachten. In verschillende K.B.’s 
werden verschillende regelingen vastgelegd.  

1.1 Kaderwet van 8 juni 1972: "Wet Major": basisbeginselen 
De Wet Major is een kaderwet. Een kaderwet  is een wet die de algemene principes, 
verantwoordelijkheden en procedures regelt, maar geen gedetailleerde regels bevat. Een 
kaderwet bevat een raamwerk waarbinnen er gedetailleerde voorschriften kunnen worden 
uitgevaardigd. Het voordeel van een kaderwet is dat er aan de ene kant een degelijke 
wettelijke basis gegeven wordt aan belangrijke voorschriften, maar dat de details van die 
voorschriften kunnen worden aangepast aan veranderende omstandigheden, zonder dat er 
een wetswijziging door het parlement behandeld en goedgekeurd moet worden.79 De 
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uitvoerende macht heeft dus de opdracht om alle nuttige maatregelen te nemen om deze 
basisbeginselen operationeel te maken. 

Beckers80 stelt dat in deze kaderwet de principes vrij kort kunnen samengevat worden 
omdat van de vijftien artikels twee derden handelen over strafbepalingen en toezicht en één 
van de resterende vijf, wordt besteed  aan het in werking stellen van de wet. 

Deze kaderwet, de Havenarbeidswet, kent  belangrijke beginselen: 

In eerste instantie is er sprake van een monopolie. Deze wet kent aan de erkende 
havenarbeiders een monopolie toe met betrekking tot het verrichten van havenarbeid in de 
havengebieden: “niemand mag in de havengebieden havenarbeid laten verrichten door 
andere werknemers dan erkende havenarbeiders”81 Dit is het eigenlijke basisbeginsel van 
deze kaderwet. 

Het Arbeidshof van Gent besliste dat de Havenarbeidswet niet in strijd is met de artikelen 10 
en 11 van het Gerechtelijk Wetboek, noch met de artikelen 1 en 2 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet, noch met artikel 1 van de Wet van 24 mei 192182 . Het is 
kennelijk niet onredelijk dat de wetgever, gezien de specifieke situatie van de 
havenarbeiders, het zeer belangrijk veiligheidsaspect en het ter beschikking houden van een 
potentieel aan arbeidskrachten, een verschil in behandeling instelde mits dit niet willekeurig 
gebeurt en iedereen toegang heeft tot het bijzonder statuut. Het feit dat de wetgever de 
begrippen “havenarbeiders”en “havenarbeid” met specifieke bedoelingen heeft gecreëerd 
en daaraan objectieve voorwaarden heeft gekoppeld, maakt volgens het Hof geen schending 
uit van de aangehaalde artikelen daar iedereen die deze voorwaarden vervult, in aanmerking 
komt. Nergens wordt in de wetgeving vereist dat havenarbeiders gesyndiceerd moeten 
zijn.83 

In tweede instantie, legt de kaderwet vast dat de omschrijving van de havengebieden en de 
havenarbeid zoals bepaald door de Koning in uitvoering van de artikelen 3 en 37 van de Wet 
van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire 
comités, geldt voor de toepassing van deze wet.84  Het sleutelbegrip “havenarbeider”, wordt 
gedefinieerd door de Koning, op advies van het voor het bedrijf betrokken havengebied.85 

Volgens Jan Rombouts86, toont verdere analyse van de Havenarbeidswet en de Cao-wet aan 
dat het begrip “werknemer” in beide teksten identiek is. Om dus op grond van art. 35 en art. 
37 van de Cao-wet, het begrippenpaar “havenarbeid en havenarbeider” te begrijpen, moet 
eenzelfde begripsinhoud aan de notie “werknemer” worden gegeven. In de 
havenarbeidswet, moet dus onder het begrip werknemer het volgende worden verstaan: de 
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werknemer en de persoon, die anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid 
verricht onder het gezag van een persoon.”87Dit is belangrijk omwille van het feit dat deze 
wet  van toepassing is op havenarbeid uitgevoerd met een arbeidsovereenkomst en geen 
betrekking heeft op havenarbeid uitgevoerd door zelfstandigen.  

Op de derde plaats  is er sprake van een erkende werkgeversorganisatie. Er wordt bij K.B. 
verplicht dat de  werkgevers zich aansluiten bij een erkende organisatie van werkgevers die 
in de hoedanigheid van lasthebber alle verplichtingen vervullen krachtens de individuele en 
collectieve arbeidswetgeving en sociale zekerheidswetgeving, voortvloeiend uit de 
tewerkstelling van havenarbeiders.88 

Tot slot  zijn er strafsancties voorzien. Hiernaar wordt verwezen in art. 4 van deze wet. De 
strafsancties zijn vermeld  in art. 178 van het nieuwe Sociaal Strafwetboek.89 Art. 178 
vermeldt:  

Wordt bestraft de werkgever, zijn aangestelde of zijn lasthebber die, in strijd met de wet van 
8 juni 1972 betreffende de havenarbeid en de uitvoeringsbesluiten ervan: 

1° havenarbeid heeft doen of laten verrichten in de havengebieden door werknemers die niet 
als havenarbeider zijn erkend of die niet als gelegenheidshavenarbeider werden 
aangeworven, dan wel van wie de erkenning is geschorst, ingetrokken of verstreken 

2° de door de Koning opgelegde verplichting om zich aan te sluiten bij een bij koninklijk 
besluit erkende organisatie van werkgevers die in de hoedanigheid van lasthebber alle 
sociale verplichtingen vervult die voortvloeien uit de tewerkstelling van havenarbeiders, niet 
heeft nagekomen 

De boete is er één van niveau 2, zoals vermeld in het Sociaal Strafwetboek90 De boete 
bedraagt 50 tot 500 Euro. Zij wordt vermenigvuldigd met opdeciemen (vanaf 2012 x 6). Dit 
betekent in werkelijkheid een boete van 300 € tot 3.000 €. De boete kan ook nog eens 
vermenigvuldigd worden met het aantal betrokken werknemers, zonder meer te mogen 
bedragen dan het honderdvoud van de maximum geldboete.  Bij niet-vervolging,  kan hij zich 
nog blootstellen aan administratieve geldboeten. Deze boeten zijn lager, en er wordt niet 
strafrechtelijk vervolgd. In dat geval kan de FOD van Werk een administratieve geldboete 
opleggen. Ook de administratieve geldboete is er één van niveau 2, zoals vermeld in het 
Sociaal Strafwetboek.91 De administratieve geldboete bedraagt 25 tot 250 Euro. Ook die 
boete wordt vermenigvuldigd met opdeciemen (vanaf 2012 x 6). Dit betekent in 
werkelijkheid een boete van 150 € tot 1.500 €. Ook deze boete kan vermenigvuldigd worden 
met het aantal betrokken werknemers, zonder meer te mogen bedragen dan het 
honderdvoud van de maximum administratieve geldboete. 

In eerste instantie kunnen we stellen dat de Havenarbeidswet zeer beperkt is en dat de 
Havenarbeidswet geen bijzondere regime van arbeidsovereenkomst voor havenarbeid 
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vastlegt. De Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 is dus ook voor havenarbeiders 
integraal van toepassing.  

In tweede instantie, is de havenarbeidswet een strafwet. Artikel 178 van het Sociaal 
Strafwetboek stelt expliciet dat een inbreuk op de wet van 8 juni 1972 wordt bestraft. 
Daardoor zijn zowel de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek, als 
de Wet van 8 juni 1972 beiden te beschouwen als Strafwetten. 

Omwille van deze zaken, is het dan ook noodzakelijk de verschillende belangrijke 
uitvoeringsbesluiten omtrent deze materie te analyseren. 

1.2 Uitvoeringsbesluiten 
Uitvoering aan de havenarbeidswet, werd vooral gegeven door diverse Koninklijke Besluiten. 
De Koninklijke Besluiten hebben voornamelijk betrekking op de omschrijving en de 
bevoegdheden van het paritair comité, alsook de paritaire subcomités, de omschrijving van 
de havengebieden, de nadere omschrijving van het Havenbedrijf en de voorwaarden en de 
wijze van erkenning van de havenarbeiders. 

De meeste Koninklijke Besluiten zijn gecoördineerd door het K.B. van 5 juli 2004 betreffende 
de erkenning van havenarbeiders.92 Bedoeling was om de criteria inzake erkenning, 
schorsing en einde van de erkenning op een uniforme wijze in gans België te regelen. 
Voordien waren deze criteria in de verschilleden havens anders. Dit K.B. voorziet ook de 
mogelijkheid dat andere EU-onderdanen die aan de erkenningsvoorwaarden  voldoen, 
kunnen tewerkgesteld worden in de Belgische havens. Naar aanleiding van een ontwerp 
richtlijn houdende liberalisering van de havendiensten, was immers gebleken dat het 
systeem niet direct meer voldeed aan het principe van vrijheid van arbeid, zoals omschreven 
in het EU-verdrag.  

Doch, de havenwet liet eveneens toe om zoveel mogelijk te laten regelen bij de basis zelf.93 
In de sector zijn diverse Cao’s gesloten met een zeer gedetailleerde regulering omtrent 
havenarbeid.94 Hieronder volgen een aantal andere K.B.’s die van toepassing zijn op 
havenarbeiders. Het KB van 5 juli 2004 wordt uitgebreid in hoofdstuk 3 behandeld. 

1.2.1 K.B. van 4 september 1985 houdende erkenning van een 
werkgeversorganisatie ter uitvoering van art. 3- BIS van de wet van 8 juni 
1972 betreffende de havenarbeid95 
In art. 3 Bis van de havenarbeidswet, wordt vermeld dat de mogelijkheid bestaat om bij K.B. 
de werkgevers die in de havengebieden havenarbeiders tewerkstellen, te verplichten zich 
aan te sluiten bij een K.B. erkende organisatie van werkgevers. 

De werkgeversorganisatie, "Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen c.v." 
(Cepa), werd erkend als enige lasthebber van de werkgevers in het Antwerpse havengebied. 
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Cepa vervult al de verplichtingen die te maken hebben met de arbeids- en sociale 
zekerheidswetgeving. Cepa kreeg de wettelijke opdracht om alle ondernemingen die 
havenarbeiders tewerkstellen aan te sluiten. 96 

Concreet betekent dit dat elke werkgever die havenarbeiders tewerkstelt in havengebieden, 
niet vrij is om een sociaal secretariaat kan kiezen. Alle sociaalrechterlijke aspecten moeten 
langs één specifieke organisatie gebeuren. De voornaamste reden waarom deze regel 
ingevoerd is, is het feit dat ondernemingen in de haven niet aangesloten waren en lonen 
elders lieten berekenen. Aangezien havenarbeiders dagloners zijn, bracht dit soms met zich 
mee dat de Cao’s  op een zelfde wijze werden toegepast en dat er sprake kon zijn van 
misbruiken. 

1.2.1.1 Historiek en initiatieven 
Op 22 maart 1929 werd de patronale organisatie “de Centrale der Werkgevers aan de Haven 
van Antwerpen”, Cepa opgericht. Zij vertegenwoordigde alle bestaande belangen in de 
haven van Antwerpen. Cepa had vertegenwoordigers van bedrijven uit de handel, 
scheepvaart en de behandelaars van goederen. Deze hadden dikwijls verschillende belangen  
maar hadden één gemeenschappelijk doel: de organisatie van de havenarbeid in 
Antwerpen. Cepa verleende haar volledige medewerking aan de nieuw opgerichte paritaire 
commissie: “Nationaal Komiteit der Haven van Antwerpen”. Daar verdedigde Cepa de 
patronale belangen en vervulde een belangrijke rol bij het voorbereiden, bespreken en 
opstellen van de arbeidsvoorwaarden. Voor de ondertekening van de Codex op 27 december 
1928, kon elke arbeider tewerkgesteld worden in de haven van Antwerpen.  De wetgeving 
op arbeidsongevallen en een beslissing van het paritair comité dat elke havenarbeider een 
loonboek kreeg, veranderde de situatie.97  

In 1930 werden op initiatief van Cepa twee kassen voor gezinsvergoeding opgericht: “de 
Bijzondere Kas voor Gezinsvergoedingen” voor havenarbeiders en de “Vrije kas voor 
Gezinsvergoedingen voor bedienden” tewerkgesteld in de firma’s verbonden met de haven. 

Het dagstatuut van de havenarbeider bracht met zich mee bracht dat, indien hij gedurende 
de week bij verschillende werkgevers arbeid had verricht, hij bij elke werkgever afzonderlijk, 
zijn loon in ontvangst moest nemen. Bovendien werden de lonen uitbetaald in herbergen. 
Om aan deze problematiek tegemoet te komen, werden in 1931 vijf 
betalingskantoren geopend. Deze garandeerden niet alleen een regelmatige uitbetaling, 
maar ook vervulden ze andere formaliteiten zoals bijvoorbeeld de uitbetaling van de 
gezinsvergoedingen, ouderdomspensioenen, voorheffing, gerechtelijke inhoudingen en 
dergelijke. Vanaf 1933 werd het beroep van havenarbeider gecontingenteerd en kreeg elke 
havenarbeider een inschrijvingskaart. Enkel zij die over deze kaart beschikten, mochten 
havenarbeid uitvoeren. 

In 1937 werd een bijzonder vakantiefonds opgericht en beheerd door Cepa. De wet op de 
jaarlijkse vakantie van 1936, kon niet op havenarbeiders toegepast worden omdat 
havenarbeiders dagloners waren. De oorspronkelijke wet sprak over één jaar anciënniteit bij 
dezelfde werkgever en hield geen rekening met het dagstatuut van de arbeiders.  
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Omwille van de vele sociale conflicten in 1936, werd het “Werkgeversverbond der Belgische 
Havens” opgericht in 1937, om ook op nationaal vlak een gemeenschappelijke patronale 
houding te kunnen aannemen. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de haven van 
Antwerpen (Cepa), Brugge (CBRU), Brussel-Vilvoorde (CEMPO), Gent (CEPG), Oostende 
(CEWO) en Zeebrugge (CEWEZ). Datzelfde jaar werden ook  
acht aanwervingslokalen geopend. Daar werden, onder toezicht van het Ministerie van 
Arbeid, Cepa en de syndicale organisaties, driemaal per dag havenarbeiders aangeworven. 
Voorheen gebeurde dit nog steeds op straat.  

Na de bevrijding van Antwerpen, heeft Cepa een belangrijke rol gespeeld bij 
de hernieuwing van de havenactiviteiten98. Cepa zorgde voor de oprichting van een aantal 
verenigingen die de principes van het nieuwe socialezekerheidsstelsel uitvoerden. Zo werd 
het “Sociaal secretariaat van de Werkgevers der Belgische Zeehavens”, opgericht in 1946. 
Deze had als taak het nakomen van de sociale verplichtingen t.o.v. de RSZ voor 
havengebonden firma’s. In 1946 werd het “Compensatiefonds voor 
Bestaanszekerheid “opgericht zodat er vanaf 1 oktober 1946 een aanwezigheidsvergoeding 
kon worden uitbetaald. Dit is een vergoeding toegekend aan de havenarbeiders die als 
gevolg van het wisselvallig karakter van de arbeid, niet konden tewerkgesteld worden. 
De Sociale Inrichting der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen (Siwha), ging van start in 
1947 en staat in voor het vervullen van alle sociale verplichtingen die te maken hebben met 
het  algemeen reglement op de arbeidsbescherming.  

Vanaf 1955 mochten werkgevers die onder hetzelfde paritair comité vallen, een 
gemeenschappelijke dienst en comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing inrichten. 
Wat de haven van Antwerpen betreft, kreeg Cepa de taak toebedeeld om deze 
gemeenschappelijke dienst in te stellen en de werkgeversafgevaardigden te benoemen. 
Sinds 1968 beschikken de havenwerkgevers over een gemeenschappelijke medische dienst 
(Medimar). Ook de opleiding van de havenarbeiders was belangrijk. Vanaf 1980 verzorgt het 
opleidingscentrum Ocha het onthaal en de scholing van havenarbeiders. Voor het vervullen 
van alle verplichtingen die wegens de toepassing van de arbeids- en 
socialezekerheidswetgeving uit hoofde van die tewerkstelling voortvloeien,99 kreeg Cepa de 
wettelijke opdracht om alle ondernemingen die havenarbeiders tewerkstellen aan te sluiten. 

In de loop van 1986 werd het uitbetalingssysteem van de havenarbeiders grondig hervormd. 
Na het uitschrijven van een referendum onder de havenarbeiders werd de girale betaling 
ingevoerd. Door de verwezenlijking van de geautomatiseerde informatieverwerking die de 
rechtstreekse inbreng van de loongegevens door de werkgevers voorziet vanaf 1987, 
moeten de arbeiders zich niet meer wekelijks naar Cepa verplaatsen. 

1.2.1.2 Missie 
Het huidige werkingsgebied en de doelstellingen van Cepa staat aangegeven in de missie: 

Cepa is de private werkgeversorganisatie van de goederenbehandelaars van de haven van 
Antwerpen, en hun havenarbeiders (PC 301.01). 

Cepa zorgt voor de volledige omkadering van de havenarbeid in Antwerpen, en wil in deze rol 
maximaal ten dienste staan van zowel zijn leden, de goederenbehandelaars, als van de 
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havenarbeiders. Voor de uitvoering hiervan levert Cepa diensten rond personeelsbeheer, 
veiligheid, opleiding, uitrusting, en hulpverlening met een grote klant- en servicegerichtheid. 

Cepa wil actief bijdragen tot een positieve beeldvorming rond havenarbeid en de lange 
termijn competitiviteit van de Antwerpse haven. Om dit waar te maken heeft Cepa nood aan 
een ondernemende en slagkrachtige organisatie. Cepa voert zijn missie uit in nauw overleg 
met de sociale partners en een brede groep van stakeholders binnen de havengemeenschap. 

Cepa wil dus meer dan ooit een organisatie zijn die denkt, voelt en handelt vanuit een 
servicegedachte. Wat kunnen we écht betekenen voor al onze stakeholders, extern en intern? 
Dat is de vraag die ons elke dag bezig houdt. Op die manier willen we komen tot meer 
verbondenheid binnen de havengemeenschap en tot een sterkere haven tout court. 

Tachtig jaar na de oprichting, vertegenwoordigt Cepa nog altijd de werkgevers bij 
onderhandelingen over de collectieve arbeidsovereenkomsten, geeft ze advies over de 
tewerkstelling van havenarbeiders en treedt ze op bij sociale geschillen. Verder staat Cepa in 
voor de personeel- en loonadministratie van de circa 9.300 havenarbeiders.100 

Onderafdelingen van Cepa zijn onder meer de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en 
Bescherming, het opleidingscentrum Ocha en de Sociale inrichting der werkgevers aan de 
haven van Antwerpen (Siwha). 

1.2.1.3 Organisatie en structuur van Cepa: de onderafdelingen 

Sihwa 
Siwha vzw staat voor Sociale Inrichting der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen en 
maakt deel uit van de gespecialiseerde diensten die Cepa aanbiedt. De dienstverlening van 
Siwha spitst zich toe op de eerstehulpverlening en het dringende ziekenvervoer in het 
havengebied. Siwha is beter gekend als 'kaai 142' of ''t karretje'. Siwha is tevens een 
gecertificeerde verstrekker van EHBO-opleidingen en zorgt voor het ter beschikking stellen 
van persoonlijke beschermingsmiddelen aan de havenarbeiders. De SIWHA medewerkers 
zijn ook specifiek getraind in de evacuatie van slachtoffers aan boord.101 

Ocha 
Ocha is het opleidingscentrum voor havenarbeiders. Havenarbeid is een uniek beroep waar 
veel specifieke kennis en vaardigheden voor nodig zijn. Ook bijscholing is een absolute 
vereiste. Om havenarbeiders hierin te ondersteunen, biedt Cepa, in opdracht van de 
werkgevers, een ruim en up-to-date opleidingsaanbod aan. 102 

Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming: veilig werken in de 
haven 
Veilig kunnen werken aan de haven is een prioriteit van de hele havengemeenschap. Cepa 
draagt hierin bij door informatie te verschaffen, audits op te maken en adviezen te verlenen. 
Met ‘veiligheid as a service’ wil Cepa de havenbedrijven bijstaan in het preventiebeleid. Dat 
beleid is gericht op het voorkomen van ongevallen bij havenarbeiders, die lichamelijke, 
materiële en economische schade kunnen veroorzaken. Voor Cepa gaat een preventiebeleid 
ook over het optimaliseren van het welzijn van alle betrokkenen in de havengemeenschap. 
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Cepa schenkt daarom ook aandacht aan de  gezondheid op lange termijn van 
havenarbeiders, bvb. door richtlijnen rond ergonomie en metingen van de 
arbeidsomstandigheden uit te voeren. Ook met de mentale en sociale gezondheid houdt 
deze dienst rekening bijvoorbeeld door rekening te houden met de psychosociale aspecten 
van het werk. 

Om dit alles te realiseren, geeft Cepa met haar afdeling “Preventie en Bescherming” 
informatie over veiligheid. Dit kan meer concreet gaan over een op maat gemaakte audit en  
advies voor een havenbedrijf, maar het kan ook gaan over toegang verlenen tot een breed 
toepasbaar veiligheidsinformatiesysteem, zoals de veiligheidsinstructiekaarten (VIK). 

Cepa richtte daarom één veiligheidsdienst in die de gemeenschappelijke interne 
preventiedienst is voor alle Antwerpse havenbedrijven die havenarbeiders tewerkstellen.  
Zowel de havenwerkgevers als de havenarbeiders kunnen bij deze Afdeling Preventie en 
Bescherming terecht. Cepa beschikt ook over eigen veiligheidsexperts. Op de werkvloer 
onderscheiden ze verschillende soorten experts, zoals preventieadviseurs of 
veiligheidscoaches, die elk over een specifieke kennis beschikken. 

Cepa heeft ook verschillende systemen opgezet om complexe veiligheidsinformatie 
toegankelijk te maken voor de havengemeenschap. In eerste instantie zijn er de 
werkpostfiches die een overzicht geven van alle risico’s van bepaalde beroepscategorieën. 
Een tweede belangrijk instrument zijn de veiligheidsinstructiekaarten (de VIK’s). De VIK’s 
lijsten specifieke veiligheidsprocedures op die men moet volgen bij specifieke handelingen. 
Voor elke specifieke taak binnen de context van havenarbeid bestaat een VIK die ervoor 
zorgt dat de arbeider deze taak op een veilige manier kan uitvoeren. Tot slot verspreidt Cepa 
ook specifieke en up-to-date veiligheidsinformatie via veiligehidsberichten, de S-mail103, 
affiches, brochures en veiligheidsfilms.  

1.2.1.4  Taken van Cepa 
Zoals vermeld, neemt Cepa het sociale beleid voor haar rekening van de 
goederenbehandelaars in de haven van Antwerpen en is hiervoor actief op drie terreinen. In 
eerste instantie verzorgt ze het personeelsbeheer van havenarbeiders en een reeks 
ondersteunende diensten. In tweede instantie staat ze in voor het sociaal overleg tussen 
werkgevers en vakbonden in twee paritaire comités (PC 301 en PC 226). Tot slot verdedigt ze 
de belangen op regionaal, nationaal en internationaal vlak. 

Personeelsbeheer 
Cepa is volgens het K.B. van 2004 de juridische lasthebber van de ondernemingen in het 
havengebeid in Antwerpen. Cepa kan beschouwd worden als de “administratieve 
werkgever” en vervult alle verplichte sociale verrichtingen, zoals de aangifte in Dimona en 
het opmaken van de sociale documenten. Cepa kan echter niet beschouwd worden als een 
sociaal secretariaat of een soort interim-kantoor. Het loon wordt door de werkgever bepaald 
en de berekeningen worden wekelijks naar Cepa toegestuurd.104  

De betrokken werkgever dient echter de nodige financiële middelen ter beschikking te 
stellen van CEPA. De onderneming die niet aan deze verplichting voldoet, mag geen 
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 Alle havenarbeiders krijgen de S-mail met hun maandelijkse loonafrekening. Deze bevat actuele en urgente 
veiligheidsinformatie. 
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 interview met de heer van Krunkelsven, Cepa op 14 maart 2013 
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havenarbeiders aanwerven. Er dient dus een zekere garantie, een zekere mate van 
solvabiliteit aanwezig te zijn bij de ondernemingen. Dit is vooral om problemen bij 
faillissementen te vermijden.  

Sociaal overleg 
Naast deze interne organisatie met de verschillede onderverdelingen,  maakt Cepa haar 
missie waar via paritair overleg en belangenvertegenwoordiging. 

Paritair overleg gebeurt door vertegenwoordiging van Cepa in  het Werkgeversverbond en 
de Werkgeversfederatie, die beiden erkend zijn als enige representatieve 
werkgeversorganisatie. Hierdoor is Cepa vertegenwoordigd in het PC 301, Paritair comité 
voor het havenbedrijf, subcomité 301.01, Nationaal paritair comité der haven van 
Antwerpen en het PC 226, Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, 
vervoer en de logistiek. 

Belangenvertegenwoordiging door Cepa gebeurt zowel op regionaal, nationaal als 
internationaal niveau via vertegenwoordiging in: VOKA, het Vlaams netwerk van 
ondernemingen, VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen en FEPORT, Federation of 
European Private Port Operators. Cepa, als werkgeversorganisatie, speelt dus een 
belangrijke rol in het sociale overleg in verband met havenarbeid op verschillende niveaus.   

 

1.3 Collectieve arbeidsovereenkomsten 
In de verschillende havens worden collectieve arbeidsovereenkomsten opgesteld. Dit zijn de 
zogenaamde “codices”. Voor Antwerpen zijn er drie verschillende codices. De codex 
algemeen contingent, codex logistiek contingent en de codex vaklui. Deze codices zijn te 
vergelijken met  een arbeidsreglement.  

Aangezien de havenarbeiders regelmatig voor een andere “patroon” werken, en dus steeds 
in afwisselende situaties werken, kan deze codex aanzien worden als een arbeidsreglement. 
Het arbeidsreglement is een document dat de wederzijdse rechten en plichten van 
werknemers en werkgevers verwoordt. Dit document stelt de algemene 
arbeidsvoorwaarden vast (werkrooster, uitbetaling van het loon, duur van de jaarlijkse 
vakantie). Het verschaft de werknemers ook informatie over de werking en de organisatie 
van de arbeid in de onderneming. Voor elke onderneming is er een specifiek 
arbeidsreglement. Aangezien een groot deel van de havenarbeiders telkens door 
verschillende werkgevers tewerkgesteld worden, met telkens een ander arbeidsreglement, is 
voor de havenarbeiders deze codex samengesteld. Deze bepaalt de rechten en plichten voor 
alle havenarbeiders. Bedrijven en havenarbeiders moeten zich aan deze regeling houden. 

Voor Antwerpen zijn dit de Cao’s van 6 december 2004 gesloten in het Nationaal Paritair 
Comité der Haven van Antwerpen betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de 
havenarbeiders. Deze Cao’s zijn gesloten voor onbepaalde duur, met uitzondering van een 
aantal artikels. De laatste aanpassingen dateren van juli 2013. Tevens werden bepaalde 
Cao’s van bepaalde duur verlengd namelijk de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 
2012 en het Sectoraal akkoord 2011-2012 voor de havenarbeiders. 
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Hoofdstuk2: Havenarbeid: begrip en geografische beperking 
Het is belangrijk dat de reglementering in de sector zelf tot stand komt. Hiervoor  werd het 
paritair comité nr. 301 voor het havenbedrijf opgericht bij KB van 12 januari 1973.105  

Er werden tevens subcomités opgericht voor de verschillende havens. Deze zijn opgericht bij 
K.B. 12 augustus 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de 
bevoegdheid van de paritaire sub -comités voor het havenbedrijf en tot vaststelling van het 
aantal leden.  Voor de haven van Antwerpen is dit het subcomité 301.1. 

Beide K.B.’s geven duidelijk weer welke activiteiten onder havenarbeid vallen en geven een 
duidelijke weergave weer van de geografische bepaling. 

Uittreksel uit het verslag van de zitting van 29 maart 1976 van het Paritair Subcomité voor 
de haven van Antwerpen, geeft nogmaals de uitzonderingen weer.  De uitzonderingen voor 
de haven van Antwerpen  zijn de volgende: 

Tijdens de onderhandelingen welke geleid hebben tot het vaststellen van havengebieden en 
de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, hebben de 
werkgevers- en werknemersafgevaardigden zich akkoord verklaard dat onderstaande 
behandelingen niet beschouwd worden als havenarbeid, zelfs wanneer ze in het omschreven 
havengebied worden uitgevoerd:  

a) het bedienen van speciale los- of laadtoestellen geplaatst op de kaden van 
nijverheidsinstellingen;  

b) het behandelen van goederen in instellingen en distributiecentra welke niet gericht zijn op 
invoer en doorvoer van goederen zoals bv. Boost, Mega, Chrysler, Ford, e.a.;  

c) het bedienen door overheidspersoneel van los- en laadtoestellen toebehorende aan het 
Gemeentebestuur van Antwerpen;  

d) rekening moet gehouden worden met de operaties op de kaden die behoren tot de 
gecoördineerde activiteit van de betrokken fabriekscomplexen.  

Eveneens dient rekening te worden gehouden met de bijzondere vereisten die voortvloeien 
uit de veiligheidsoverwegingen die voor deze nijverheidsinstellingen van levensbelang zijn. 
Bijzondere gevallen kunnen steeds voorgelegd en onderzocht worden door het Paritair 
Subcomité voor de haven van Antwerpen.106 

2.1 Havenarbeid: begrip 
De havenarbeidswet omschrijft  het begrip havenarbeid en de geografische beperking niet. 
Om te weten of de ondernemingen al dan niet een beroep moeten doen op “havenarbeid”, 
moeten we kijken naar  art. 1 van het K.B. van 12 januari 1973 tot oprichting van het 
nationaal paritair comité voor het havenbedrijf. De wetgever heeft er voor gekozen dat een 
P.C. opgericht wordt dat bevoegd is voor de havenactiviteiten met toepassing van de Cao-
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 K.B. 12 januari 1973, B.S., 23 januari 1973, laatst gewijzigd bij K.B. 24 november 2000, B.S., 8 december 
2000. 
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 K.B. 12 augustus 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van 
paritaire subcomités voor het havenbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden daarvan. 
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Wet. Deze bevoegdheden moeten uitgeoefend worden binnen een territorium waar de 
regels van de “havenarbeidswet” gelden. Het Paritair Comité heeft steeds een 
bevoegdheidsomschrijving waarin bepaald is welke personen, bedrijfstakken of 
ondernemingen hiertoe behoren en tot welk gebied tot het ressort behoort.107 Voor het 
paritair subcomité, dient bepaald te worden welke personen en welk gebied tot het ressort 
behoren.108 

Art. 1 bepaalt dat Havenarbeid alle hoofdzakelijke of bijkomstige activiteit inhoudt: 

Alle behandeling van goederen welke per zee- of binnenschepen, spoorwagens of 
vrachtwagens aan- of afgevoerd worden, en de met deze goederen in verband staande 
bijkomende diensten, ongeacht deze activiteiten geschieden in de dokken, op bevaarbare 
waterwegen, op de kaden of in de instellingen welke gericht zijn op invoer, uitvoer en 
doorvoer van goederen, alsook alle behandelingen van goederen, welke per zee- of 
binnenschip aan- of afgevoerd worden op de kaden van nijverheidsinstellingen. 

Er wordt verstaan onder: 

1. Alle behandelingen van goederen 

a) Goederen: alle goederen, met inbegrip van containers en vervoermiddelen, slechts 
uitzondering gemaakt voor: 

- de aanvoer alsmede de afvoer in bulk van aardolie, vloeibare aardolieproducten en 
vloeibare grondstoffen voor de raffinaderijen, de chemische nijverheid en de opslag- en 
transformatiebedrijvigheden in petroleuminstallaties. 

- vis aangevoerd in vissersvaartuigen; 

- vloeibare gassen onder druk en in bulk. 

b) Behandelingen: laden, lossen, stuwen, ontstuwen, omstuwen, sorteren, trimmen, 
klasseren, sorteren, kalibreren, stapelen, ontstapelen, alsmede samenstellen en ontbinden 
van eenheidsladingen. 

2. De met deze goederen in verband staande bijkomende diensten: markage, wegen, meten, 
kuberen, controle, ontvangen, bewaken[met uitzondering van de bewakingsdiensten verricht 
door ondernemingen vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de 
bewakings- en/of toezichtsdiensten voor rekening van ondernemingen vallend onder het 
Paritair Comité voor het havenbedrijf] 109, afleveren, nemen van stalen en verzegelen, 
schoren en ontschoren. 

3. Instellingen: afdaken, loodsen, laad-, los en opslagplaatsen en magazijnen. 
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 Art. 35 CAO-wet 
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 Art. 37 CAO-wet 
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 De uitzondering m.b.t. de externe bewakingsdiensten, die werken voor havenbedrijven, is ingevoerd in 
september 2005. Ook het K.B. van 12 augustus 1974 voorziet dezelfde definitie. Bij invoeging van de 
uitzondering voor de bewakingsdiensten, werd oorspronkelijk laatstgenoemd K.B. niet aangepast. Dit is echter 
gecorrigeerd bij K.B. van 24 september 2006. 
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2.2 Havenarbeid: geografische afbakening 
Het is echter niet voldoende dat bovenvermelde omschreven arbeid wordt verricht. Om het 
als havenarbeid te kwalificeren, moet deze arbeid ook nog in de omschreven havengebieden 
worden gepresteerd. Een gedetailleerde omschrijving van de diverse havengebieden ligt 
eveneens vervat in artikel 1 van het K.B. van 12 januari 1973 . Het betreft volgende 
havengebieden: Antwerpen, Gent, Brussel – Vilvoorde, Brugge, Zeebrugge, Oostende en 
Nieuwpoort. 

Voor het havengebied Antwerpen, staat dit als volgt omschreven: 

Het gebied begrensd door: de Rijksgrens aan grenspaal 271 in Kieldrecht tot grenspaal 269A 
aan de Schelde en verder tot grenspaal 260 in Zandvliet; de Putsebaan tot aan de fiets- en 
voetgangerstunnel onder de autobaan A12, de autobaan A12 Antwerpen-Bergen op-Zoom 
tot de brug over de Ekerse Steenweg, de Noorderlaan, Italiëlei, Tunnelplaats;beide zijden van 
de Ankerrui, Oude Leeuwenrui, Brouwersvliet; de Scheldekaden tot en met afdak 1, de linker 
Scheldeoever vanaf het punt gelegen tegenover afdak 1 tot de Waaslandtunnel, de kustweg 
A11 Antwerpen-Knokke-Heist tot het kruispunt van de autobaan N451 Vrasene-Kieldrecht; 
verder de autobaan N451 Vrasene-Kieldrecht; Dorpstraat, Kouter tot de grenspaal 271 in 
Kieldrecht.110 

Uit deze definitie blijkt duidelijk dat elke werknemer die als hoofdzakelijke of bijkomstige 
activiteit goederen behandelt of met deze goederen in verband staande diensten verricht, 
onder het paritair comité voor de havenarbeid valt en havenarbeid verricht. Ook de 
werkgevers die onder dit P.C. ressorteren, zijn verplicht havenarbeiders aan te werven voor 
deze taken. De specificiteit van de havenarbeid ligt in de aard van het werk zoals uiteengezet 
in het K.B. Belangrijk is de bemerking  dat indien dit soort werk wordt gepresteerd binnen de 
havengebieden, erkende havenarbeiders moeten aangeworven worden. Indien hetzelfde 
werk verricht wordt buiten dit gebied, is er geen sprake van havenarbeid. Hier kunnen dan 
gewone arbeiders of bedienden aangeworven worden.  

Om onder de toepassing van havenarbeid te ressorteren, is het echter niet vereist dat het 
gaat om het hoofdzakelijk verrichten van dit type van arbeid. Het kan ook om een 
bijkomstige activiteit gaan.  De opsommingen gegeven in de omschrijving van havenarbeid, 
zijn limitatieve opsommingen. Het begrip “havenarbeid” dient dan ook op restrictieve wijze 
te worden geïnterpreteerd. Dit blijkt eveneens uit de zorgvuldigheid waarmee in K.B. een 
zeer gedetailleerde definitie werd gegeven van havenarbeid.111 
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 Artikel 1 van het K.B. van 12 januari 1973 tot oprichting van het nationaal paritair comité voor het 
havenbedrijf, B.S., 23 januari 1973, zoals gewijzigd bij K.B. van 22 januari 1996, B.S., 14 februari 1996. 
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 E. MAES, havenarbeid, Antwerpen, 2013, www.ugent.be/re/internationaal-publiekrecht/nl/over-de-
vakgroep/tekst-erik-maes.pdf. 
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Hoofdstuk 3: Toegang tot het beroep: de erkenning als 
havenarbeider:   
De voorwaarden en modaliteiten van erkenning van havenarbeiders werden vroeger 
geregeld door verschillende Koninklijke Besluiten voor de havengebieden. Voor  Antwerpen 
was dit het K.B. van 19 december 2000112. Nu zijn de verschillende K.B.’s gebundeld tot één 
K.B. voor alle havengebieden: het K.B. van 5 juli 2004 met  betrekking tot erkenning van de 
havenarbeiders. 

Het nieuwe K.B. dat de zestien bestaande besluiten vervangt, zorgt voor  een uniforme 
erkenning van havenarbeiders ongeacht in welke Belgische haven ze aan het werk zijn. 
Tegelijk werd in de nieuwe tekst verduidelijkt dat Europese havenarbeiders in België erkend 
kunnen worden, op voorwaarde dat ze aan dezelfde voorwaarden voldoen als de Belgische 
havenarbeiders. De verschillen tussen de verschillende havens waren echter wel beperkt. 
Het ging in de praktijk onder meer over verschillen in het aantal lesdagen bij de opleiding tot 
havenarbeider en verschillen in de redenen waarom erkenningen ingetrokken konden 
worden. De integratie van de bestaande besluiten tot één K.B. is een rechtstreeks gevolg van 
de weggestemde eerste Europese havenrichtlijn in 2001. Havenarbeid stond toen onder 
druk en de aanpassingen zorgden voor een grotere transparantie van het Belgische stelsel 
ten opzichte van het buitenland. De nieuwe passage in het K.B., verduidelijkt het feit dat 
havenarbeiders uit de EU in dit land erkend kunnen worden, op voorwaarde dat ze aan 
dezelfde voorwaarden voldoen als de Belgische havenarbeiders. In feite is dat niet meer dan 
een wettelijke bevestiging van een bestaande toestand: ook vandaag zijn er al tientallen 
nationaliteiten aan de slag in de havens.113 

In de Belgische havens zijn het enkel die werknemers die over een erkenning beschikken, die 
havenarbeid mogen verrichten, onder het gezag van een persoon. De werkgever in de haven 
van Antwerpen, mag geen beroep doen op arbeiders zonder erkenning. De erkenning als 
havenarbeider is dus in rechte een voorafgaandelijk voorwaarde waaraan voldaan moet zijn. 
Het is een bestuursrechtelijke vergunning die een havenarbeider moet bezitten vooraleer hij 
toegang heeft tot de arbeidsmarkt. 

De erkenning is geen arbeidsovereenkomst met de haven. De verhouding tussen de 
havenarbeider en het havenbedrijf is, wat de erkenning betreft van puur 
administratiefrechtelijke aard. Het toekennen, schorsen en intrekken van de erkenning kan 
dus gezien worden als een individuele bestuurshandeling. Deze bestuurshandeling wordt 
gesteld door het paritair subcomité dat bevoegd is voor het betrokken havengebied of door 
de betrokken administratieve commissie dat door de koning is ingesteld in het bevoegde 
paritair subcomité.114 In de haven van Antwerpen is dit een administratieve commissie, 
binnen het paritair subcomité dat is opgericht in uitvoering van het K.B. van 5 juli 2004 
betreffende de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden die onder het 
toepassingsgebied vallen van de wet van 18 juni 1972 betreffende havenarbeid. 
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 B.S. 11 januari 2001, voorheen het K.B. 10 januari 1977, B.S. 21 januari 1977. 
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persbericht van  kathleen Van brembt, vrijdag 26 maart 2004, 
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J. ROMBOUTS, “De toekomst van de regelgeving betreffende de havenarbeid”, in E. VAN HOOYDONK, Stouwers, 
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3.1 De administratieve commissie 
Binnen ieder havengebied worden de havenarbeiders erkend door een paritair 
samengestelde administratieve commissie, opgericht binnen het bevoegde paritair 
subcomité. De administratieve commissie is samengesteld uit een voorzitter en een 
ondervoorzitter, vier gewone en vier plaatsvervangende leden aangewezen door de 
werkgeversorganisaties,  vier gewone en vier plaatsvervangende leden aangewezen door de 
werknemersorganisaties en één of meerdere secretarissen.115 De Administratieve Commissie 
met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers wordt voorgezeten door een 
voorzitter van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en 
zetelt wekelijks.  

Tijdens deze zittingen worden zowel erkenningen, overgangen naar beroepscategorieën, 
shiftveranderingen of andere administratieve problemen van havenarbeiders geregeld. De 
procedures van deze handelingen liggen vast in de Codex. Bij het evalueren van de 
aanvragen, houdt de administratieve commissie niet enkel rekening met het feit of de 
gestelde voorwaarden al dan niet vervuld zijn. Ze houdt bij haar beoordeling ook rekening 
met het feit of er in het havengebied effectief nog behoefte bestaat aan nieuwe 
havenarbeiders. Het voldoen aan de voorwaarden is immers niet voldoende, aangezien het 
betrokken K.B. stelt dat men slechts “in aanmerking” komt voor de erkenning. 

3.2 Voorwaarden om erkend te worden 

3.2.1 Indeling in categorieën: het algemeen contingent en het logistiek contingent 
In de haven,  kan een arbeider worden erkend als  havenarbeider “algemeen contingent” of  
havenarbeider “logistiek contingent” voor arbeid op locaties waar goederen ter 
voorbereiding van hun verdere distributie of verzending een transformatie ondergaan die 
indirect leidt tot een aanwijsbare toegevoegde waarde. De indeling in beroepscategorieën 
gebeurt per sector en is terug te vinden in respectievelijk de Codex Algemeen Contingent en 
de Codex Logistiek Contingent. Beide contingenten zijn strikt gescheiden, in die zin dat 
iemand die erkend is als havenarbeider binnen het logistiek contingent en erkend wil 
worden als havenarbeider van het algemeen contingent, een nieuwe erkenning moet 
krijgen. 

De havenarbeiders van het algemeen contingent zijn erkend voor het verrichten van alle 
havenarbeid in de zin van artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 januari 1973 tot 
oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair 
Comité voor het havenbedrijf.  De havenarbeiders van het logistiek contingent zijn erkend 
voor het verrichten van havenarbeid in de zin van dit artikel op locaties waar goederen ter 
voorbereiding van hun verdere distributie of verzending een transformatie ondergaan die 
indirect leidt tot een aanwijsbare toegevoegde waarde.116  

De vooropgestelde indeling van de havenarbeiders in twee contingenten, werd reeds eerder 
doorgevoerd in het K.B. van 9 maart 1999 tot wijziging van het K.B. van 10 januari 1977 
betreffende de voorwaarden en de modaliteiten van de erkenning van havenarbeiders in het 
Antwerpse havengebeid.  De overweging hierbij was dat de wet van 8 juni 1972 betreffende 
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de havenarbeid tot doel heeft te komen tot een modern en rationeel beheer van de havens 
en dat deze doelstelling onder meer gerealiseerd wordt door havenarbeid te laten 
verrichten door werknemers die daartoe werden opgeleid. Er werd vastgesteld  dat binnen 
de havengebieden, door de snelle evolutie in de sector van het vervoer, er steeds meer 
gediversifieerde activiteiten worden verricht. De activiteiten trekken de goederenstromen 
aan en kunnen op die wijze bijkomend havenarbeid ondersteunen of genereren.  Een  
aanpassing drong zich dus op in de procedure tot erkenning van sommige havenarbeiders. In 
deze omstandigheden was het dus dringend noodzakelijk om, in het belang van een modern 
en rationeel beheer van de havens, onmiddellijk maatregelen te nemen om de erkende 
havenarbeiders in te delen in twee registers. De reden hiervoor was om enerzijds de 
mogelijkheid te creëren dat bijzondere loon- en arbeidsvoorwaarden werden bepaald bij 
collectieve arbeidsovereenkomst en  anderzijds om het algemeen tewerkstellingspeil binnen 
de haven te verbeteren of ten minste te vrijwaren.117 

Het K.B. werd vernietigd bij arrest van de Raad van State op 8 november 1999.118 De Raad 
was van oordeel dat de motivering inzake de hoogdringendheid onvoldoende overtuigend 
was om voorbij te gaan aan het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State, 
zoals voorgeschreven in artikel 3, § 1, eerste lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad 
van State. In het vermelde arrest heeft de Raad van State geen uitspraak gedaan over de 
grondwettigheid van het ingevoerde onderscheid tussen de twee categorieën 
havenarbeiders. Evenwel was de auditeur in zijn verslag over deze zaak119 van oordeel dat 
het doorgevoerde onderscheid prima facie geen schending uitmaakte van de wet van 8 juni 
1972 betreffende de havenarbeid, noch van het gelijkheidsbeginsel.  

Op 19 December 2000 werd dan het K.B. betreffende de voorwaarden en modaliteiten van 
de erkenning van havenarbeiders in het Antwerpse havengebied, opnieuw gewijzigd. In het 
K.B. worden de begrippen " algemeen contingent " en " logistiek contingent " nader 
omschreven. Dit K.B. komt tegemoet aan de vereisten die worden gesteld door het Europees 
gemeenschapsrecht en meer bepaald aan de bepalingen van het EG-Verdrag betreffende het 
vrij verkeer. De vereisten die gesteld worden voor de erkenning van havenarbeiders mogen 
immers geen ongeoorloofde belemmering vormen voor arbeiders uit andere lidstaten die in 
België havenarbeid wensen te verrichten. 

De opdeling van de erkende havenarbeiders in een algemeen contingent en een logistiek 
contingent, voert dan ook een onderscheid door tussen, enerzijds, activiteiten waarvoor 
strengere erkenningsvoorwaarden kunnen worden opgelegd die in verhouding staan tot het 
algemeen belang dat wordt nagestreefd en anderzijds, activiteiten waarvoor minder strenge 
erkenningsvoorwaarden kunnen worden bepaald omwille van de aard van het werk. Het 
algemeen belang waarvan hier sprake is, bestaat in een rationeel beheer van de haven en de 
veiligheid van de werknemers. Havenarbeiders die in andere lidstaten reeds aan de 
erkenningsvoorwaarden voldoen en daarvoor bepaalde tests hebben afgelegd, zullen in 
België niet meer aan dezelfde tests onderworpen worden. 
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In Antwerpen worden de kandidaten van het algemeen contingent  paritair voorgedragen. 
Cepa volgt de erkenningsprocedure op. Deze havenarbeiders  zijn inzetbaar voor diverse 
werkgevers, namelijk de goederenbehandelaars van de haven van Antwerpen. De 
havenarbeiders van het logistiek contingent, worden aangeworven door de havenbedrijven 
zelf. Ze zijn inzetbaar voor werkgevers die logistieke activiteiten ontwikkelen.120 

3.2.2  Algemene en specifieke voorwaarden 
Er zijn algemene erkenningsvoorwaarden, zoals voorzien bij K.B. 

Bijkomend zijn er ook  specifieke toekenningsvoorwaarden om toegang te krijgen tot de 
uitoefening van een bepaalde functie in een bepaalde categorie van werk als havenarbeider. 
De algemene erkenningvoorwaarden gelden voor alle categorieën van havenarbeiders. De 
betrokken  havencodex of toepasselijke Cao stelt per specifieke groep werknemers nog een 
aantal bijkomende eisen. Deze eisen zijn afhankelijk van het soort werk dat verricht wordt. 
In de codex van de haven van Antwerpen, wordt dit uitgebreid toegelicht. De reden dat er 
nog bijkomende toekenningsvoorwaarden ingevoerd worden, is omwille van het feit dat elke 
job specifiek is. Bijkomende opleidingen om deze erkenning te verkrijgen, zijn noodzakelijk. 

Werknemers die aan de volgende voorwaarden voldoen, komen in aanmerking voor de 
erkenning als havenarbeider van het algemeen contingent:  

1. van goed gedrag en zeden zijn;  
2. door de arbeidsgeneeskundige dienst medisch geschikt verklaard zijn voor havenarbeid;  
3. geslaagd zijn in de psychotechnische proeven. Het doel van deze proeven is na te gaan of 
de kandidaat-havenarbeider voldoende intelligentie en de juiste persoonlijkheid en 
motivatie bezit, om na een opleiding de functie van havenarbeider te kunnen vervullen;  
4. minimum 18 jaar zijn;  
5. voldoende professionele taalkennis bezitten om alle bevelen en onderrichtingen in 
verband met het uit te voeren werk te kunnen verstaan;  
6. de voorbereidingslessen tot veilig werken en tot het verwerven van vakbekwaamheid 
hebben gevolgd gedurende drie weken, en geslaagd zijn voor de eindproef;  
7. de laatste vijf jaar niet het voorwerp zijn geweest van een maatregel van intrekking van de 
erkenning van havenarbeider op grond van artikel 7, eerste lid, 1° of 3°, van dit besluit. Het 
betreft hier een intrekking in hetzelfde havengebied als dat waarvoor de erkenning als 
havenarbeider wordt gevraagd.121 
 
Omtrent de tweede voorwaarde, het medisch geschikt zijn, heef het Arbeidshof in 
Antwerpen122 een belangrijk arrest geveld. Het Antwerpse Arbeidshof heeft op 21 november 
2011 beslist dat de medische geschiktheid van kandidaat-havenarbeiders met diabetes type 
1 individueel en per functie moet beoordeeld worden. Dit was tot nu toe niet het geval. Op 
basis van een interne richtlijn werden sollicitanten met diabetes type 1 automatisch 
afgekeurd voor alle functies. Het Arbeidshof oordeelde dat deze richtlijn in strijd is met de 
Antidiscriminatiewet. De zaak betrof een vrouw met diabetes type 1 die sinds 2004 als 
magazijnarbeider actief was aan de Antwerpse haven. In 2008 besliste ze zich kandidaat te 
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stellen voor de functie van containermarkeerder. Korte tijd nadien verklaart de 
arbeidsgeneeskundige dienst haar definitief medisch ongeschikt voor havenarbeid en werd 
de erkenning ingetrokken. Volgens een interne richtlijn is men namelijk in dat geval 
automatisch uitgesloten voor alle  havenfuncties. Het Centrum voor discriminatiebestrijding  
is aanvankelijk geen partij in deze zaak, maar brengt in 2009 wel een advies uit. Daarin wordt 
gesteld dat de uitsluiting van kandidaat-havenarbeiders met diabetes type 1 voor om het 
even welke beroepscategorie aan de haven in strijd is met de Antidiscriminatiewet van 10 
mei 2007. Deze argumentatie vond geen gehoor in de arbeidsrechtbank die zich in 2010 een 
eerste maal uitsprak over deze zaak. Het Centrum kwam tussen in graad van beroep en werd 
nu dus samen met de betrokken vrouw door het Arbeidshof in het gelijk gesteld. Door het 
arrest van het Arbeidshof wordt zowel de arbeidsgeneeskundige beslissing als de richtlijn 
zelf nietig verklaard.  
 
Jozef De Witte, directeur van het Belgisch Centrum voor gelijkheid van kansen, was van 
oordeel dat veiligheid op het werk een vanzelfsprekende prioriteit is, maar men niet zomaar 
een ganse categorie mensen kan uitsluiten van alle functies binnen een sector of bedrijf. Hij 
oordeelde dat bij de beoordeling van eventuele risico’s men rekening moet houden met de 
individuele capaciteiten, het concrete takenpakket en de reële werkcontext. Of anders 
gezegd: rechtvaardig en individueel oordelen in plaats van grofweg en categoriek 
veroordelen.”123 
 
Hierbij kan de subjectiviteit van het “medisch geschikt zijn” in vraag gesteld worden. Ieder 
geval van erkenning en “medisch geschikt”, zal individueel beoordeeld moeten worden. 
Algemene criteria die havenarbeid uitsluiten, zijn niet voldoende. De commissie zal dan ook 
met deze beslissing rekening moeten houden. 
 
De werknemer die aan de volgende voorwaarden voldoet, komt in aanmerking voor de  
erkenning als havenarbeider van het logistiek contingent:  
1. van goed gedrag en zeden zijn;  
2. door de arbeidsgeneeskundige dienst medisch geschikt verklaard zijn voor havenarbeid;  
3. minimum 18 jaar zijn;  
4. de voorbereidingslessen tot veilig werken en tot het verwerven van vakbekwaamheid 
hebben gevolgd gedurende drie dagen, en geslaagd zijn voor de eindproef;  
5. de laatste vijf jaar niet het voorwerp zijn geweest van een maatregel van intrekking van de 
erkenning van havenarbeider op grond van artikel 7, eerste lid, 1° of 3°, van dit besluit. Ook 
hier betreft het een intrekking in hetzelfde havengebied als dat waarvoor de erkenning als 
havenarbeider wordt gevraagd.124 
 
Havenarbeiders die kunnen aantonen dat zij in een andere lidstaat van de Europese Unie 
aan vergelijkbare voorwaarden inzake havenarbeid voldoen, worden voor de toepassing van 
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dit besluit niet meer aan die voorwaarden onderworpen.125 Krachtens de havenarbeidswet 
dienen zij echter, net zoals de Belgische havenarbeiders,  nog wel erkend te worden.126 
 
Als we beide categorieën analyseren, zien we dat er voor het logistiek contingent minder 
algemene voorwaarden van toepassing zijn. Er wordt geen vereiste van talenkennis gesteld 
en er zijn ook geen psychotechnische proeven voorzien. Logistieke arbeid is ook minder 
specifiek dan de zuivere havenarbeid. 

3.2.3 De opleiding  
Vooraleer de havenarbeider van het algemeen contingent erkend kan worden, moet hij een 
basisopleiding volgen. Het programma bestaat zowel uit theorie- als praktijklessen over de 
verschillende aspecten van goederenbehandeling aan de kaaien. Deze opleiding 
duurt drie weken. Voor deze opleiding is geen vrije inschrijving mogelijk. Het zijn de 
vakorganisaties die bepalen wie wanneer kan deelnemen. De aanwervingen gebeuren 
namelijk op vraag van de “werkgevers”en de vakbonden. Indien er niet voldoende 
havenarbeiders in het contigent zijn, kan beslist worden om deze opleidingen te 
organiseren. Hierbij zijn het dus de verschillende sociale partners die de beslissing nemen. 
Als er nood is aan bijkomende erkende havenarbeiders, kunnen geïnteresseerden hun 
kandidatuur stellen en de opleiding volgen. Slagen ze voor de opleiding, dan krijgen ze de 
erkenning en kunnen ze aan de slag gaan als erkende havenarbeider. De frequentie van de 
opleidingen gebeurt dus in functie van de vraag.127  Vooraleer de havenarbeider kan 
deelnemen aan de opleiding, moet hij wel voldoen aan de andere algemene 
toelatingsvoorwaarden. 

Na afloop van de opleiding moet de havenarbeider een examen afleggen. De evaluatie 
verloopt via een theoretisch examen en een praktische proef. Slaagt de havenarbeider 
hierin, dan wordt hij een erkend havenarbeider. Hiervoor moet de havenarbeider minstens 
50% halen op het theoretisch en het praktisch gedeelte. Bij een positieve evaluatie krijgt de 
arbeider na drie weken de erkenning als Havenarbeider Algemeen Werk. Aansluitend aan de 
opleiding, start hij dan met een tiendaagse stage. Hij staat dan onder toezicht van een 
opgeleide peter of meter en voert dan  taken uit in verschillende commodities.128 
Nieuwkomers kunnen op deze manier hun theorielessen in de praktijk brengen. Dit 
bevordert ook de samenwerking op de kaai en de integratie tussen de generaties. 

3.2.4 Minimum prestatienormen algemeen contingent 
Erkende havenarbeiders moeten voldoen aan minimum prestatienormen. Ook deze worden 
omschreven bij het K.B. van 5 juli 2004 betreffende erkenning van de havenarbeiders. Zij 
moeten een minimum aantal taken van de categorie waartoe zij behoren binnen een referte 
periode verrichten.129 
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3.2.5 Erkenning: specifieke gevallen 
In principe kan alleen havenarbeid verricht worden door havenarbeiders die erkend zijn. Een 
uitzondering hierop is het principe dat de zonen van effectieve en plaatsvervangende leden 
van het Paritair Subcomité en de natiebazen bij volledige stopzetting van de activiteiten of 
overname van hun bedrijf door de administratieve commissie als havenarbeider rang B, 
erkend kunnen worden. De natiebaas moet op het ogenblik van de overname van zijn 
bedrijf, waardoor hij zijn hoedanigheid van natiebaas verliest, laten blijken dat hij al dan niet 
in aanmerking wil komen voor een erkenning als havenarbeider. De effectieve leden van het 
Paritair Subcomité kunnen na 15 jaar lidmaatschap, waarbij de jaren als plaatsvervangend lid 
meegeteld worden, erkend worden als havenarbeider rang A.130 Wanneer een 
havenarbeider overlijdt tijdens de periode dat hij gerechtigd is op zijn erkenningskaart, kan 
de zoon die de steun is van het gezin, aanspraak maken op erkenning onder bepaalde 
voorwaarden. Zo moet de kandidaat enkel voldoen aan alle erkenningsvoorwaarden. In het 
geval dat de vader erkend was als havenarbeider, kan de zoon erkend worden als 
havenarbeider rang B. Wanneer echter de vader overleed ingevolge een arbeidsongeval of 
een beroepsziekte, wordt de zoon onmiddellijk ingedeeld in de rang A. Wanneer de zoon van 
de overleden havenarbeider ouder is dan 25 jaar dient hij zijn aanspraak op erkenning te 
doen gelden binnen de twee jaar na het overlijden van zijn vader.131 Deze gevallen zijn enkel 
van toepassing voor de havenarbeiders van het algemeen contingent. Voor het logistieke 
contingent geldt dit niet. Vooral het feit dat zonen de “erkenning” verkrijgen, mits zij 
voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, maakt het statuut van havenarbeider nog 
specifieker. De oude traditie van havenarbeid wordt op deze wijze verder gezet en kan 
overgedragen worden van vader op zoon. 

Het is merkwaardig dat deze regeling nog altijd van kracht is. Dit betekent sowieso dat de 
zonen erkend kunnen worden. Deze regel is volgens mij verouderd. Vroeger was het een feit 
dat de vader de “kostwinner” van het gezin was. Met deze regel werd voorzien in het 
verdere levensonderhoud van het gezin en bood havenarbeid enige garantie op inkomen 
binnen het gezin. Tegenwoordig is dit echter in de meeste gevallen niet meer zo. Verder kan 
opgemerkt worden dat enerzijds de erkenning slechts toegekend wordt als er nood is aan 
nieuwe havenarbeiders en anderzijds dat de erkenning zonder deze voorwaarde toegekend 
wordt van vader op zoon. Dit is mijn inziens enige vorm van discriminatie en ongelijkheid. Er 
wordt een zekere voorrang gegeven zonder reden. Ook het feit dat dit enkel geldt voor 
havenarbeiders van het algemeen contingent, is een vorm van ongelijke behandeling.  

Een andere belangrijke uitzondering is het feit dat in het geval dat  door de Vlaamse Dienst 
voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), een tekort aan havenarbeiders wordt 
vastgesteld,  een werknemer, die niet erkend is als havenarbeider, bij wijze van uitzondering, 
als gelegenheidsarbeider kan worden aangeworven voor havenarbeid, mits hij voldoet aan 
bepaalde voorwaarden. De werknemer moet minimum 18 jaar oud zijn, voldoende 
professionele taalkennis bezitten om alle bevelen en onderrichtingen in verband met het uit 
te voeren werk te kunnen verstaan, van goed gedrag en zeden zijn en door de 
arbeidsgeneeskundige dienst medisch geschikt verklaard zijn voor havenarbeid. De 
werknemer krijgt in dit geval een gelegenheidskaart voorzien van een datum en geldig voor 
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één taak. Na het beëindigen van deze taak moet de gelegenheidskaart door de werkgever 
worden ingehouden.132 

Hierbij worden geen vereisten van opleiding voorzien. Zou het dan geen goede zaak zijn om 
mogelijke kandidaten dezelfde opleiding te geven, zodat in het geval van tekorten, degelijk 
opgeleide havenarbeiders kunnen ingezet worden? Er wordt immers steeds naar voren 
gebracht dat havenarbeid gevaarlijk is en een degelijke opleiding noodzakelijk is. Dat is ook 
de reden waarom deze erkenningsvoorwaarden van kracht zijn. 

3.3 Gevolgen van de erkenning 

3.3.1 Erkenning voor bepaalde of onbepaalde duur 
De havenarbeiders kunnen erkend worden voor bepaalde of voor onbepaalde duur.133 Door 
de erkenning krijgt de arbeider toegang tot de gesloten arbeidsmarkt van de havenarbeid in 
één havengebied. De toegang tot de sector betekent nog niet dat de havenarbeider 
tewerkgesteld is. Aanwerving is een noodzakelijke voorwaarde voor tewerkstelling. 
Afhankelijk van de beroepscategorie kan de havenarbeider dan aangeworven worden  in los 
dienstverband als  dagloner of in vast dienstverband met een arbeidsovereenkomst van 
onbepaalde duur of een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur. Bovendien moeten de 
havenarbeiders de havenarbeid aanvaarden en uitvoeren volgens het gedegen 
vakmanschap.134  

De erkenning kan dus eigenlijk vergeleken worden met een benoeming in de openbare 
sector. In principe is eenmaal de erkenning verworven, deze geldig tot aan de 
pensioengerechtigde leeftijd. Dit biedt een zekerheid aan de havenarbeiders. 

Een feit is nog altijd wel dat havenarbeiders slechts een erkenning krijgen voor één specifiek 
havengebied. Een erkende havenarbeider uit Antwerpen, kan dus geen havenarbeid in 
bijvoorbeeld Gent of Zeebrugge uitvoeren. Misschien is het aangewezen om deze regeling te 
wijzigen zodat havenarbeiders flexibeler ingezet kunnen worden. 

3.3.2 Indeling in rangen 
Na de erkenning, wordt de havenarbeider van het algemeen contingent, ingedeeld in 
rangen. De havenarbeiders zijn onderverdeeld in twee rangen, A of B, volgens de bepalingen 
van de Codex. De verdeling in rangen, gebeurt door de Administratieve Commissie. De 
havenarbeiders worden onmiddellijk na de erkenning ambtshalve ingedeeld in rang B, met 
de bedoeling vertrouwd te raken met havenarbeid en  beroepsbekwaamheid te verwerven. 
De havenarbeiders van rang B kunnen ten vroegste na een wachtperiode van  18 maanden 
na de datum van hun erkenning overgeheveld worden naar rang A.  

Hiervoor moeten deze wel een aantal taken verricht hebben. Om na te gaan of de 
havenarbeiders het gemiddeld aantal taken van de beroepscategorie waartoe zij behoren, 
gepresteerd hebben, wordt een referteperiode van  15 maanden genomen. Deze periode 
begint de 1° van de maand volgend op deze van de erkenning of de terugzetting. De 
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havenarbeiders A behouden deze rang indien zij verder de havenarbeid aanvaarden en 
uitvoeren volgens het gedegen vakmanschap in overeenstemming met de overeenkomsten 
en de gebruiken in het havenbedrijf en indien zij voldoen aan de minimumprestatienormen 
van de beroepscategorie waarbij zij zijn ingedeeld.135 

Dit kan mijn inziens gezien worden als een soort “proefperiode”. In de eerste 18 maanden 
heeft de havenarbeider ook geen recht op een aanwezigheidsvergoeding. Dit is een 
vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkering. 

3.3.3 Documenten bij de erkenning 

3.3.3.1 de erkenningskaart 
Als de toekomstige havenarbeider slaagt voor de opleiding havenarbeid, krijgt hij 
automatisch een eigen erkenningskaart. Dit betekent dat de havenarbeider het wettelijk, 
conventioneel en gebruikelijk statuut van havenarbeider uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk 
aanvaardt. De kleur van de erkenningskaarten hangt af van de aanwervingszitting waarin de 
havenarbeider is ingedeeld in geval van los dienstverband of van de beroepscategorie in 
geval van vast dienstverband. Ook de leeftijd van de havenarbeider bepaalt de kleur van de 
erkenningskaart.  

Hieruit blijkt al duidelijk dat de havenarbeiders in Antwerpen strikt ingedeeld zijn in 
categorieën en enkel deze soort arbeid mogen verrichten. Ook de indeling in verschillede 
aanwervingszittingen getuigt van weinig flexibiliteit. 

3.3.3.2 het werkboek en werkboeknummer 
Elke werknemer krijgt bij erkenning of inschrijving een werkboeknummer en een werkboek. 
Deze belangrijke instrumenten zorgen ervoor dat het personeelsbeheer efficiënt verloopt en 
echt werkt voor de havenarbeiders. Het werkboeknummer verwijst naar een persoon en 
zijn/haar prestaties om te zorgen voor een correcte verloning. Het werkboek is letterlijk een 
boek dat ingedeeld is in twaalf maanden. Hierin worden stempels gezet door de VDAB (in 
geval van aanwerving en werkloosheid), werkgevers (n.a.v. tewerkstelling en 
doorbestellingen), en Cepa (in geval van afwezigheid). De havenarbeider krijgt het eerste 
werkboek automatisch en gratis bij de indiensttreding. Elk jaar zorgt Cepa voor een 
vernieuwd werkboek. Het werkboeknummer  is het persoonlijk inschrijvingsnummer bij 
Cepa, de Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen en het Vakantiefonds van de 
Belgische zeehavens.  

3.3.3.3 De identificatiekaart met Alfapass 
De havenarbeiders ontvangen ook een identificatiekaart die geïntegreerd werd met 
de Alfapass. Die moet de havenarbeider altijd op zak hebben. Met deze kaart kan de 
havenarbeider aantonen dat hij een erkend havenarbeider is en dat hij toegang heeft tot de 
werkplaatsen in de haven. De kaart krijg de havenarbeider automatisch en gratis aan de 
loketten van Cepa. 
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3.4 Schorsing, intrekking en verval van de erkenning 

3.4.1 Procedure tot schorsing en intrekking van de erkenning als havenarbeider. 
Art. 10 van het K.B. van 5 juli 2004  met  betrekking tot erkenning van de havenarbeiders, 
beschrijft de procedure die doorlopen moet worden bij schorsing en intrekking van de 
erkenning. Deze geldt zowel voor de havenarbeiders van het algemeen contingent als van de 
havenarbeiders van het logistiek contingent. Wanneer de administratieve commissie het 
voornemen heeft de erkenning van een havenarbeider in te trekken of te schorsen, wordt 
deze laatste door de secretaris van de commissie uitgenodigd om zich aan te bieden voor 
deze commissie. Wanneer de havenarbeider zich op de vastgestelde datum aanbiedt, wordt 
de beslissing van de administratieve commissie hem mondeling ter zitting meegedeeld en 
nadien per aangetekende brief bevestigd. De beslissing tot schorsing of intrekking gaat in 
vanaf de dag van de zitting. Wanneer de havenarbeider zich niet op de vastgestelde datum 
aanbiedt, wordt hij bij aangetekend schrijven opgeroepen voor een volgende zitting van de 
commissie.  De commissie kan bij verstek een beslissing nemen indien de havenarbeider zich 
niet aangeboden heeft vóór het einde van de tweede zitting waarvoor hij opgeroepen 
werd.  De bij verstek genomen beslissing wordt aan de belanghebbende betekend door de 
secretaris van de commissie binnen acht dagen na haar uitspraak, hetzij bij 
deurwaardersexploot, hetzij bij aangetekend schrijven dat uitwerking heeft op de derde 
werkdag na de datum van verzending.  Binnen acht dagen na de betekening kan de 
havenarbeider verzet aantekenen tegen deze beslissing.  Om op geldige wijze verzet te 
kunnen aantekenen, moet de havenarbeider, hetzij persoonlijk voor de secretaris van de 
commissie verschijnen, hetzij hem een ter post aangetekend schrijven richten.  Bij 
aangetekend schrijven roept de secretaris van de commissie de havenarbeider op voor een 
nieuwe zitting van deze commissie.  Wanneer de havenarbeider een tweede maal verstek 
laat gaan, is een nieuw verzet niet meer ontvankelijk.  

De havenarbeider mag zich tijdens de procedure tot intrekking of schorsing van de erkenning 
laten bijstaan door een advocaat of een vertegenwoordiger van één van de 
werknemersorganisaties die vertegenwoordigd zijn in het voor het betrokken havengebied 
bevoegde paritair subcomité.  De administratieve commissie kan de havenarbeider ook 
verzoeken om alle documenten voor te leggen die nuttig zijn voor verder onderzoek. Dit om 
uit te maken of er voldaan is aan een voorwaarde voor de schorsing of de intrekking van de 
erkenning als havenarbeider. 

3.4.2 Redenen van intrekking, verval of schorsing van de erkenning 
De intrekking van de erkenning kan gebeuren om volgende redenen. Ten eerste kan de 
erkenning ingetrokken worden bij een ernstige tekortkoming waardoor iedere professionele 
samenwerking tussen de havenarbeider en het betrokken havenbedrijf in zijn geheel 
onmiddellijk en volledig onmogelijk wordt. Dit is te vergelijken met een ontslag om 
dringende redenen. 

Ten tweede indien er de lichamelijke of geestelijke onmogelijkheid is om de taak van 
havenarbeider nog verder uit te oefenen. Ten derde wanneer de havenarbeider met zijn 
prestaties gespreid over een referteperiode, een vooraf vastgesteld minimum niet bereikt. 
Tot slot kan de erkenning ook ingetrokken worden wanneer de havenarbeider de vereiste 



68 
 

documenten voor zijn onderzoek weigert voor te leggen.136 Voor het algemeen contingent is 
er nog een bijkomende reden tot intrekking. Dit is het geval indien de havenarbeider de 
minimumprestatienormen niet gehaald heeft. 

De schorsing van de erkenning kan gebeuren om volgende redenen. In eerste instantie is dit 
het geval wanneer een administratief onderzoek dit verreist tijdens de procedure tot 
intrekking van de erkenning als havenarbeider. In tweede instantie wanneer de erkende 
havenarbeider om een tijdelijke afwezigheid uit het havenbedrijf verzoekt. Tot slot wanneer 
de erkende havenarbeider door de arbeidsgeneeskundige dienst tijdelijk medisch ongeschikt 
wordt verklaard voor havenarbeid.  Elk geval van schorsing bedoeld wordt individueel 
onderzocht.137  

De CAO, “de codex”138 van de haven van Antwerpen, voorziet in een aantal bijkomende 
gevallen van schorsing. Het gaat hier om gevallen waarbij de  administratieve commissie 
eenmaal in de loopbaan een toelating geeft tot tijdelijke afwezigheid uit het havenbedrijf om 
ergens anders te gaan werken. Deze afwezigheid kan maximum 1 jaar duren, behalve indien 
de betrokkene een andere functie dan havenarbeider wil uitoefenen in dienst van een 
werkgever die ressorteert onder het paritair comité nr. 301 of nr. 226. Dit zijn de maritieme 
kantoren. De erkenning als havenarbeider kan tevens geschorst worden omwille van  
Palliatief verlof, om bijstand of verzorging te verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid 
tot de 2de graad of omwille van ouderschapsverlof. In deze gevallen kan de schorsing voor 
maximum 12 maanden worden toegestaan. In het kader van tijdskrediet kan de erkenning 
eveneens geschorst of verminderd worden. De modaliteiten en de voorwaarden staan 
uitvoerig beschreven in de codex.139 Voor het logistiek contingent, is er nog een bijkomende 
reden voor de schorsing. Indien de logistieke havenarbeider weigert om te verschijnen op 
het jaarlijks medisch toezicht, kan de erkenning geschorst worden tot zij opnieuw medisch 
geschikt wordt bevonden. 

Het verval van de erkenning van havenarbeiders gebeurt om volgende redenen.  Ten eerste 
wanneer de havenarbeider afstand doet van zijn erkenning. Er bestaat ook feitelijke afstand 
van erkenning. Dit is elke volgehouden houding en - of handelswijze van de havenarbeider 
die er duidelijk op wijst dat hij geen havenarbeid meer wenst te verrichten. Ten tweede 
vervalt de erkenning bij overlijden. Ten derde na afloop van de erkenning van bepaalde duur 
en tot slot  de eerste dag van de maand volgend op de maand tijdens dewelke betrokkene 
65 jaar wordt.140 

Wanneer een havenarbeider van het logistiek contingent met een erkenning van onbepaalde 
duur, zijn betrekking zou verliezen, moet hij binnen de drie maanden terug een 
arbeidsovereenkomst hebben gesloten met een werkgever van het logistiek contingent. Het 
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moet een arbeidsovereenkomst zijn van minimum 2 maanden, zoniet wordt zijn erkenning 
ambtshalve ingetrokken. 

3.4.3 Verlening en intrekking van de vergunning: bevoegdheid 
Bij K.B. van 10 januari 1977141 werd daartoe voor het Antwerps havengebied een 
Administratieve Commissie opgericht in de schoot van het Paritair Subcomité voor de Haven 
van Antwerpen.  Deze is belast met de aflevering en de intrekking van een erkenningskaart.  
Deze erkenning ligt als zodanig buiten de relatie werkgever en werknemer en betreft enkel 
de voorafgaande voorwaarde om een arbeidsovereenkomst in het havengebied te kunnen 
sluiten142   

Traditioneel werd het optreden van de Administratieve Commissie dan ook aanzien als de 
uitvoering van een taak van algemeen bestuur, zodat zij in dit optreden beschouwd moest 
worden als een orgaan van de Belgische Staat,143 waardoor alleen de Raad van State 
bevoegd was om over het verhaal tegen een dergelijke beslissing kennis te nemen. De Raad 
van State oordeelde echter eveneens in haar arrest van 20 december 1984144 dat de 
maatregel van intrekking van de erkenning verregaande gevolgen kan hebben en als zodanig 
beschouwd moet worden als het definitief ontnemen van een burgerlijk recht in de zin van 
artikel 6 E.V.R.M.. De procedure die tot een dergelijke intrekking kan leiden dient dan ook te 
beantwoorden aan de waarborgen van dit artikel. 

Bij Wet van 13 februari 1998145 werd dan ook een vierde alinea in het artikel 583 ingevoegd 
dat bepaalt: 

 "De arbeidsrechtbank neemt kennis van de geschillen betreffende de individuele 
bestuurshandelingen inzake het verlenen, het schorsen en het intrekken van de erkenning als 
havenarbeider, genomen in toepassing van de wet van 8 juni 1972 betreffende de 
havenarbeid."   Uit deze bevoegdheid van de arbeidsgerechten blijkt de erkenning van een 
ten grondslag liggend subjectief recht. 

De reglementering wijzigt dan ook onbetwistbaar van aard. De uitvoeringsbesluiten van de 
Havenarbeidswet, dienen niet meer aanzien te worden als bestuursregels waaraan een 
uitvoerend orgaan zich dient te houden in haar discretionaire bevoegdheid, dan wel maken 
de in deze uitvoeringsbesluiten omschreven regels de voorwaarden uit waarop de 
rechtsonderhorige zich kan steunen om, wanneer hij of zij kan aantonen dat deze 
voorwaarden in zijn of haren hoofde vervuld zijn, het eruit volgende subjectief recht dan ook 
toegekend te zien.   Het toekennen van een discretionaire bevoegdheid zonder a priori 
verifieerbare criteria zou in se strijdig zijn met het gelijkheidsbeginsel, nu de regeling dan 
principieel onmogelijk een gelijke behandeling van de rechtsonderhorige kan waarborgen.   
De huidige inhoudelijke regeling van de erkenningsvoorwaarden ligt vervat in het K.B. 19 
december 2000146.   Deze laatste wijziging is een diepgaandere herziening van het systeem, 
om het stelsel verenigbaar te maken met het Europees gemeenschapsrecht en meer bepaald 
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aan de bepalingen van het EG-Verdrag betreffende het vrij verkeer van werknemers147. "De 
vereisten die gesteld worden voor de erkenning van havenarbeiders mogen immers geen 
ongeoorloofde belemmering vormen voor arbeiders uit andere lidstaten die in België 
havenarbeid wensen te verrichten.".148 

In het Verslag aan de Koning wordt expliciet vermeld dat de regeling strekt "tot een modem 
en rationeel beheer van de havens" 

De intrekking van de erkenning van een havenarbeider is dus een individuele 
bestuurshandeling, waartegen een beroep kan worden ingesteld. Sedert de wet van 13 
februari 1998, die in werking is getreden op 1 maart van dat jaar, is de arbeidsrechtbank 
hiervoor bevoegd (art. 583, 4e lid Ger.W.).149  Voordien kon de havenarbeider zich richten tot 
de Raad van State. 

Met overheveling van de bevoegdheid inzake dit contentieux wou men de coherentie en de 
rechtszekerheid bevorderen.150 Geschillen inzake disciplinaire sancties tegen 
havenarbeiders, genomen in uitvoering van collectieve arbeidsovereenkomsten, behoorden 
voordien immers reeds tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten (zie art. 578,3° Ger.W.). 

De afdeling wetgeving van de Raad van State had tegen de overdracht van bevoegdheid 
geen fundamenteel bezwaar, maar verduidelijkte wel: 

“de in het ontwerp bedoelde geschillen niet behoren tot het contentieux van de subjectieve 
rechten, bedoeld in de artikelen 144 en 145 van de Grondwet, waarvan de beslechting 
exclusief of in beginsel aan de hoven en rechtbanken is toevertrouwd. Het gaat integendeel 
om geschillen welke uitsluitend de wettigheid van een overheidshandeling tot voorwerp 
hebben, en die met andere woorden behoren tot het zogenaamde « objectieve » contentieux. 
Dit houdt o.m. in dat de rechter zijn beslissing niet in de plaats mag stellen van die van de 
administratieve overheid. Indien de rechter oordeelt dat de voor hem bestreden handeling 
onwettig is, dient hij die handeling eenvoudig te vernietigen.”151  

Aangezien de erkenning van de havenarbeiders een administratieve aangelegenheid is, is de 
vordering van een havenarbeider tot vernietiging van een beslissing van de administratieve 
commissie, waarbij zijn erkenning als havenarbeider wordt ingetrokken, onontvankelijk. 
Noch de administratieve commissie, of het Paritair comité waarvan de commissie deel 
uitmaakt, heeft  rechtspersoonlijkheid.152  

Dit lijkt in te gaan tegen eerdere rechtspraak van de Raad van State waarin werd geoordeeld 
dat het paritair subcomité,administratieve overheid, de tegenpartij is. De Raad gaf daarbij 
ook steeds aan dat “aangezien de minister van Tewerkstelling en Arbeid op geen enkele wijze 
bij het besluitvormingsproces betrokken is geweest en de bestreden beslissing integraal aan 
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het Paritair Subcomité toegerekend dient te worden, de Belgische Staat buiten de zaak 
gesteld moet worden”153  

Uit de artikelen 1 en 5 van het koninklijk besluit van 10 januari 1977 en uit artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 2 juni 1977 blijkt dat de Administratieve Commissie opgericht in de 
schoot van het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, bij de uitoefening van haar 
bevoegdheid om de erkenning als havenarbeider in te trekken, optreedt namens het Paritair 
Subcomité. Zij vervult daarbij een opdracht die aan een behoefte van algemeen belang 
beantwoordt. Haar beslissing terzake moet als een handeling van een administratieve 
overheid worden beschouwd in de zin van artikel 14 van de gecoördineerde wetten van 12 
januari 1973. De Raad van State, en niet de Arbeidsrechtbank, is bevoegd om kennis te 
nemen van het beroep tot nietigverklaring van deze beslissing. De wet van 8 juni 1972 strekt 
ertoe aan de havenarbeider een wettelijk statuut te verlenen. Uit de Koninklijke Besluiten 
van 10 januari en 2 juni 1977 volgt dat de erkenning als havenarbeider een eenzijdige 
overheidshandeling is die de havenarbeider in de mogelijkheid stelt om met een of 
verschillende werkgevers in het havengebied een arbeidscontract te sluiten. De erkenning 
verleent op zichzelf geen recht op arbeid, doch plaatst de betrokken arbeider alleen in een 
statutaire toestand die vereist is om havenarbeid te kunnen verrichten. De intrekking van de 
erkenning kan geen geschil doen ontstaan omtrent een burgerlijk recht dat overeenkomstig 
artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden door een door de wet opgerichte rechterlijke instantie moet 
worden beslecht. De intrekking van een erkenning als havenarbeider door de 
Administratieve Commissie van het Paritair Subcomité van de haven van Antwerpen is een 
rechtshandeling van het actief bestuur. Tegen een dergelijke intrekking staat beroep open 
bij de Raad van State. Gelet op de zwaarwichtigheid van de beslissing, regelt het koninklijk 
besluit van 2 juni 1977 de verdediging van de betrokken havenarbeider.154 Dit werd 
nogmaals bevestigd in een arrest van 7 juli 1983.155 

De meest recente rechtspraak omtrent de bevoegdheid vinden we terug in een vonnis van 
het Arbeidshof in Antwerpen waarbij het Hof de vernietiging van de beslissing van de 
administratieve commissie inzake de erkenningaanvraag  vernietigt.156 Een havenarbeider 
diende hier een aanvraag in om een uitspraak van de administratieve commissie nietig te 
verklaren wegens strijdigheid met de Antidiscriminatiewet. Het Hof van Beroep van 
Antwerpen achtte zich hiervoor bevoegd en vernietigde de uitspraak van de administratieve 
commissie. 

3.5 Havenarbeid en zelfstandigen 
Al jaren heerst een juridische discussie  over de mogelijkheid om havenarbeid te laten 
verrichten door zelfstandigen. Daardoor zou een binnenschipper zijn eigen schip kunnen 
laden en lossen in het havengebied, zonder daarbij een beroep te moeten doen op de 
erkende havenarbeiders.  De juridische onduidelijkheid  had nefaste gevolgen voor de 
bedrijven in het havengebied, die nooit de zekerheid kregen over wat toegelaten is en wat 
niet.  
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Joelle Milquet verduidelijkte de vraag van Zuhal Demir over "de uitsluiting van zelfstandige 
binnenschippers uit het toepassingsgebied van de wet op de havenarbeid". “Een zelfstandige 
die binnen het havengebied een activiteit uitoefent, valt, voor zover het om een echte 
zelfstandige gaat, niet onder de wet op de havenarbeid, noch onder de cao-wet en dus 
evenmin onder de toepassing van een cao. De enige voorwaarde is dat het om échte 
zelfstandigen gaat (geen schijnzelfstandige),  die niet onder het gezag van iemand anders 
staan en die alleen werken. Personeel zou als werknemer gekwalificeerd worden en dus wel 
onder de wet vallen.” Het is volgens Milquet  echter niet duidelijk of de activiteit die in de 
vraag beschreven wordt materieel uitgeoefend kan worden door een zelfstandige 
binnenschipper. Dat schijnt niet mogelijk te zijn. Het is volgens haar evenmin  onduidelijk in 
welke mate veiligheidsbepalingen of - afspraken omtrent deze activiteit, het werk door één 
enkele zelfstandige toelaten. Tot slot antwoordde de medewerker dat: “iemand die 
dergelijke taken verricht, zoals het lossen van een schip, kan dat nooit alleen kan doen, 
omdat zulks technisch onmogelijk is. Ook om de veiligheidsvoorschriften te respecteren, kan 
hij dergelijke taken onmogelijk alleen verrichten. De administratie gaat er bijgevolg van uit 
dat, indien de bedoelde activiteit door een zelfstandige wordt uitgevoerd, er 
noodzakelijkerwijs werknemers aan de activiteit meewerken. In voorkomend geval zijn de 
havenwet en de cao-wet uiteraard wel van toepassing.”157 
 
Volgens Rombouts mogen werkgevers en zelfstandigen havenarbeid verrichten. Er werd 
aanvaard dat de natiebazen, de aandeelhouders,  havenarbeid mogen verrichten, alleen in 
samenwerking met andere natiebazen of als leidinggevende van een ploeg arbeiders.158  

Ook het arbeidsauditoraat van Gent heeft de zaak tegen Stora Enso rond het inzetten van 
zelfstandigen voor het lossen van binnenschepen geseponeerd.  Het bedrijf doet voor de 
lossing van binnenschepen aan zijn eigen kaai een beroep op een zelfstandige die met een 
eigen kraan aan de slag gaat. Het arbeidsauditoraat ziet hierbij geen inbreuk op de wet op de 
havenarbeid. “De wet op de havenarbeid slaat alleen op werknemers en niet op lossing door 
de schipper zelf of door zelfstandigen"."Wij hebben bij Stora Enso ook geen reden gevonden 
om te concluderen dat met schijnzelfstandigen gewerkt wordt. Er is dus geen inbreuk op de 
wet gepleegd. De dag dat zou blijken dat wel schijnzelfstandigen ingezet worden, zullen we 
wel optreden." Aldus arbeidsauditeur Danny Meirsschaut.159 

Hierover zal duidelijkheid moeten geschept worden in de wetgeving en uitvoeringsbesluiten. 
Het is niet altijd even duidelijk wat verstaan moet worden onder bepaalde begrippen. Een 
duidelijkere definiëring in de wetten, lijkt me dan ook noodzakelijk. Een aanpassing van art. 
1 van de havenarbeidswet lijkt dan ook noodzakelijk om duidelijkheid te scheppen in deze 
problematiek. 
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Hoofdstuk 4: Tewerkstelling als erkende havenarbeider in de 
haven van Antwerpen: een overzicht 

4.1 Havenarbeid in cijfers 

4.1.1. De havenarbeiders: evolutie van de contingenten  
Vooral als gevolg van de containerisatie is het Antwerpse contingent havenarbeiders sinds 
1980 gedaald van 9.270 personen tot 6.053 personen in 2011. In de jaren ’90 was er, na een 
periode van intensief opleiden van havenarbeiders, een overschot op de markt. Hierdoor 
werd er de laatste jaren minder geïnvesteerd in opleiding.  

Sinds het jaar 2000 is het contingent havenarbeiders opnieuw gegroeid. Deze groei werd 
zowel in het algemeen contingent havenarbeiders als in het aanvullend contingent 
vastgesteld. In de periode 2000–2011 is het aantal gepresteerde taken gestegen van 
1.071.813 tot 1.170.631 taken. De stijgende trend van het aantal gepresteerde taken in 
2010, zette zich in 2011 niet door: het aantal gepresteerde taken daalde met 152.191 
eenheden (-11,5%). In 2011 presteert elke havenarbeider gemiddeld 193 taken.160 

Met de komst van het Deurganckdok en de daarmee gepaard gaande nieuwe 
jobopportuniteiten, werden opnieuw mensen opgeleid tot havenarbeider. In de periode van 
november 2004 tot 2005 werden bij het Opleidings Centrum Havenarbeiders Antwerpen, 
OCHA, 935 havenarbeiders algemeen werk, 169 kuipers en 200 containermarkeerders 
opgeleid. Wat de onderhoudstechnici speciale voertuigen haven betreft, werden via de 
VDAB  20 technici opgeleid. In 2005 en 2006 zou Cepa 500 bijkomende havenarbeiders 
aanwerven. CEPA zou in 2007 de aanwerving van 200 havenarbeiders “algemene 
havenarbeid” voorzien.161 Tussen 2009 en 2011, werd het contingent gesloten. Er werden 
geen opleidingen voorzien en geen erkenningen toegekend aan havenarbeiders. In deze 
periode zijn er wel een zevenhonderd à achthonderdtal erkende havenarbeiders afgevloeid.  

Ook 2012 kondigde zich aan als een erg moeilijk jaar. Na de zware crisisjaren 2009 en 2010 
stonden de meeste werkgevers huiverachtig tegenover een eventueel te grote instroom in 
het contingent. In de zomer van 2012 werd het contingent echter geconfronteerd met een 
tekort aan erkende havenarbeiders. Vooral in de stukgoedsector, waar men traditioneel het 
meest een beroep doet op havenarbeiders van de pool, vielen harde klappen en reders 
klaagden dat deze  hun schepen noodgedwongen langer in de haven moesten houden. Om 
deze redenen besloten de werkgevers om voor te stellen aan de vakbonden om terug tot 
erkenning van nieuwe havenarbeiders over te gaan. Dit tekort was vooral te voelen tijdens 
de zomermaanden. ook het feit dat de gemiddelde leeftijd van havenarbeiders 44 jaar is, 
speelt een rol. Er is jaarlijks een natuurlijke uitstroom van 200 arbeiders.162 

In de periode 2012 is de haven terug overgaan met nieuwe aanwervingen. Er werden 
ongeveer honderdvijftig nieuwe havenarbeiders erkend. Ondanks de nieuwe aanwerving, is 
het algemeen contingent havenarbeiders gedaald van  6 053 naar 5 962. Ook in het logistiek 
contingent, zien we een daling van 2 033 naar 1 996 arbeiders. Ondanks de nieuwe 
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aanwervingen, is er in beide contingenten een daling waar te nemen. Vanaf dit jaar is men 
van plan om driehondervijftig havenarbeiders per jaar aan te werven. Zo hoopt de haven van 
Antwerpen het structureel tekort op te vangen, want de haven is een bedrijf met dalen en 
pieken.163 

Inzake werkgelegenheid ging de haven er in 2012 wel licht op vooruit. De havenarbeiders 
voerden 1.581.019 taken uit tegenover 1.574.864 in 2011. Dit is een stijging van 0,4%.  Wat 
betreft de werkloosheid voor de groep losse havenarbeiders, bedroeg de 
werkloosheidsgraad 4,72% in 2012 tegenover 7,12% in 2011.  

Wat betreft de tewerkstelling in vast of los dienstverband, kunnen we stellen dat de 
meerderheid van de havenarbeiders via een vast contract een lange periode bij eenzelfde 
werkgever werkt (67%). 19% van de havenarbeiders werkt gedurende langere tijd bij 
eenzelfde werkgever. Slechts  14% van de havenarbeiders zijn losse arbeiders die dagelijks 
door een andere werkgever tewerkgesteld worden.164 

4.1.2 Nieuwe initiatieven om tekorten op te vangen 
Ondanks het feit dat het contingent aangevuld wordt met nieuwe erkende havenarbeiders, 
kampt de haven met een tekort. Aangezien niet iedereen zomaar kan starten als 
havenarbeider en er alleen beroep kan gedaan worden op gelegenheidsarbeiders in 
uitzonderlijke gevallen, die dan nog een opleiding moeten volgen, is Cepa een actie gestart 
om de tijdelijke tekorten in de zomer op te vangen.  De bedrijven kunnen een beroep 
kunnen doen op gelegenheidsarbeiders of ‘pasmannen’ om hun tekorten in juli en augustus 
op te vullen. Om de beschikbaarheid van het aantal gelegenheidsarbeiders te verhogen, 
heeft Cepa een groep van ongeveer 200 bijkomende gelegenheidsarbeiders samengesteld 
die, naast de bestaande gelegenheidsarbeiders, ter beschikking gesteld worden van de 
bedrijven. Cepa is hiervoor op zoek gegaan naar kandidaten met interesse voor een 
occasionele job in de haven in juli en/of augustus. Aan de havenarbeiders werd gevraagd de 
nodige publiciteit rond dit nieuwe initiatief te maken bij familie en vrienden. De kandidaat-
gelegenheidsarbeiders moeten voldoen aan een aantal wettelijke voorwaarden. Ze moeten 
minimum 18 jaar zijn, over voldoende professionele taalkennis beschikken en medisch 
geschikt zijn. Daarnaast krijgen zij een introductieopleiding veiligheid in het 
Opleidingscentrum voor havenarbeiders. Op die manier beschikt de haven over een groep 
opgeleide gelegenheidsarbeiders die het voor de havenbedrijven mogelijk maakt de 
werkgevers beter te bedienen.165 

4.2 De opleidingen 

4.2.1 Opleidingscentra van Cepa: OCHA 
Havenarbeid is een uniek beroep waar veel specifieke kennis en vaardigheden voor nodig 
zijn.  Om havenarbeiders hierin te ondersteunen, biedt Cepa, in opdracht van de werkgevers, 
een ruim en up-to-date opleidingsaanbod aan. 

Eenmaal de havenarbeider erkend is, kan hij niet gelijk welk soort werk verrichten. 
Afhankelijk tot welke categorie men behoort, moet men een bepaalde opleiding hebben 
genoten. De opleidingen, waarvan de nadruk vooral ligt op veiligheid, worden georganiseerd 
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in samenwerking met het betrokken paritaire subcomité. In het nationaal paritair comité 
voor het havenbedrijf is het paritair coördinatiecomité voor vakopleiding, genoemd het 
“paritair coördinatiecomité” opgericht in de schoot van het "Paritair Comité voor het 
Havenbedrijf”.166 

Het paritair coördinatiecomité voor vakopleiding heeft als opdracht om 

1. De opleidingsprogramma’s die in de diverse havens worden gehanteerd, zoveel mogelijk 
op elkaar af te stemmen, evenals het inzetten van het didactisch materiaal; 

2. Identieke procedures vast te leggen voor opleidingscentra op niveau van de paritaire 
comités tot het bekomen van opleidingstussenkomsten voor paritaire vormingsinitiatieven; 

3. Procedures vastleggen voor de bedrijven tot het bekomen van een opleidingstussenkomst 
waarbij: 

a) Het bedrijfsopleidingsplan en de aanvraag tot tussenkomst bij het paritair subcomité moet 
worden ingediend; 

b) De omvang van de opleidingstussenkomst rekening zou houden met de inspanningen op 
gebied van vorming, geleverd op bedrijfsniveau.167 

In 1980 werd het opleidingscentra haven van Antwerpen opgericht (OCHA). De eerste 
training ging van start in november 1980. Sindsdien is het opleidingscentrum gegroeid en 
worden er verschillende bijkomende opleidingen gegeven zoals bijvoorbeeld de opleiding tot 
Logistiek Arbeider, containermarkeerder, dekman, dokautovoerder, kuiper of 
stukgoedmarkeerder. De theoretische lessen worden geven door ingenieurs. De praktische 
lessen worden verzorgd door ervaren havenarbeiders. De laatste jaren is het aantal 
lesgevers wel gedaald van 37 lesgevers in 2008 naar 12 in 2013. Dit was vooral te wijten aan 
de economische crisis en het feit dat geen nieuwe arbeiders aan het algemeen contingent 
werden toegevoegd. 

Het opleidingscentrum zorgt voor de basisopleidingen om als erkend havenarbeider 
algemeen contingent aan de slag te gaan. Naargelang de vraag van de werkgevers, bij 
tekorten in de “pool”, worden dergelijke opleidingen georganiseerd. Het is geen permanente 
opleiding. Verder organiseert Ocha beroepsopleidingen voor erkende havenarbeiders die 
zich willen specialiseren. Tot slot organiseert ze EHBO-opleidigen en de opleiding  
psychosociale bedrijfsopvang voor iedereen uit de havengemeenschap. Deze twee laatste 
opleidingen zijn dan ook vrij toegankelijk.168 

 Deze visie zien we duidelijk terug in de missie: 

“De haven is een unieke werkomgeving waar nood is aan specifieke havenkennis en -
vaardigheden en dus ook aan op maat gemaakte opleidingen. De haven is ook altijd in 
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beweging. Daarom is investeren in moderne, up-to-date opleidingen voor de 
havengemeenschap zeer belangrijk voor de toekomst van de haven. Cepa speelt hierop in 
door haar ruim en up-to-date opleidingsaanbod. Zo willen we beginnende en 
gevorderde havenarbeiders helpen om gepast om te gaan met de specifieke werksituaties 
waarin ze terechtkomen. Cepa wil zo zorgen voor een aangename, inspirerende en veilige 
werkomgeving voor havenarbeiders. Op die manier willen we ook meewerken aan de 
effectiviteit en efficiëntie van de activiteiten van onze leden, de werkgevers, vandaag en 
morgen. Daarom voorzien wij in de eerste plaats in verschillende noodzakelijke 
basishavenopleidingen om te kunnen starten in de respectievelijke jobprofielen binnen de 
haven. Aansluitend biedt Cepa regelmatig specialisatie- en opfrissingscursussen aan. Maar 
we kijken ook verder en focussen op opleidingen over welzijn en gezondheid op het werk. 
Door onze basisopleidingen medische en psychosociale hulpverlening kunnen havenarbeiders 
juist handelen bij een ongeval op de werkvloer. Zo dragen ze bij tot een vlotter of beter 
herstel van collega-havenarbeiders.” 

Per paritair subcomité worden ook de tussenkomsten in verband met de vorming 
vastgelegd. Voor de Antwerpse havens worden deze vastgelegd bij CAO in het PC 301.1. In 
de laatste CAO van 22 april 2013 houdende de storting in 2013 en 2014 van een bijzondere 
bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid 
bedreigde havenarbeiders van het algemeen en het logistiek contingent en vaklui — 
risicogroepen, werden de modaliteiten bepaald.  

Art. 5 bepaalt dat het Opleidingscentrum voor Havenarbeiders wordt belast de 
vormingsinitiatieven verder te zetten met als doel jongere en oudere havenarbeiders met 
plaatsingsmoeilijkheden opnieuw te integreren in het havengebeuren. Rekening houdende 
met de evolutie van het technologisch gebeuren in de haven en de noodzaak om van 
laaggeschoolde arbeiders naar meer technisch gevormde en onderlegde arbeiders over te 
stappen, dient het Opleidingscentrum voor Havenarbeiders haar opdracht verder te zetten 
tot scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde 
havenarbeiders. Een bijzondere bijdrage van 0,10 % wordt berekend op het totale loon van 
de werknemer en wordt geïnd door het Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid - Haven 
van Antwerpen. Het Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid stelt dan de  ontvangen 
middelen ter beschikking van de v.z.w. "Opleidingscentrum voor Havenarbeiders", waarvan 
de maatschappelijke zetel gevestigd is te Antwerpen, Brouwersvliet 33.169 

Dit is één van de kritieken die gegeven wordt door de werkgevers van de logistieke sector. 
Het groot deel van het logistiek contingent, werkt in vast dienstverband. Deze krijgen daar 
meestal de specifieke opleidingen. Deze werkgevers betalen ook mee voor de opleidingen 
van de erkende havenarbeiders van het algemeen contingent. Dit voert de kostprijs van de 
logistieke arbeiders op. 

4.2.2 Opleidingstraject havenarbeiders van Antwerpen 
Met het project ‘Opleidingstraject havenarbeiders Antwerpen’ wenste men drie groepen van  
werknemers te trainen. Dit waren in de eerste plaats de nieuw aangeworven havenarbeiders 
opdat zij een erkenning tot het beroep van havenarbeider zouden kunnen behalen. In de 
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tweede plaats waren dit havenarbeiders die willen doorgroeien tot havenarbeider-foreman.  
Op de derde plaats werden de reeds aanwezige havenarbeider-foremannen getraind in 
risicoanalyse.  In totaal werden er 80.475 uren opleiding gegeven.   

Het project werd opgezet in een partnerschap tussen Cepa en OCHA. OCHA is voor deze 
soort opleidingen in Antwerpen de opleidingverstrekker en heeft in dit project een dubbele 
rol: enerzijds staat OCHA in voor het verzorgen van het merendeel van de geplande 
opleidingen en anderzijds ligt OCHA mee aan de basis van de visie en de methodieken die 
van toepassing zijn voor de opleidingen in dit project. OCHA heeft een jarenlange ervaring in 
het opleiden van havenarbeiders en deelt die kennis nu in dit project dat specifiek 
afgestemd is op de twee laagste niveaus van werknemers, met hun specifieke kenmerken. 

De uiteindelijke doelstellingen van het project waren beter afgestemde training en dus een 
hogere kans op erkenning en mogelijkheden tot doorgroeien, hogere kans op continue 
tewerkstelling bij havenbedrijven, betere samenwerking met directe leidinggevenden, 
minder arbeidsongevallen en een algemene vorming die van toepassing is in de ganse 
havensector en de transportsector in het algemeen. Het project liep van 2007 tot 2013 een 
is ondertussen afgerond.170 

Wat betreft de opleidingen, is Turnbull171 van oordeel dat de opleidingen conform de ILO 
conventie 137 zijn172 ondanks het feit dat België deze conventie niet heeft geratificeerd. 
Art.6 van deze conventie bepaalt namelijk dat havenarbeiders aangepaste veiligheids-
gezondheids- en praktische trainingen zullen krijgen. Mijn inziens beantwoordt de haven van 
Antwerpen aan deze criteria en biedt deze voldoende mogelijkheden voor havenarbeiders 
aan via de werkgeversorganisatie Cepa. 

Een vraag die we kunnen stellen is het feit of ook andere instanties in de mogelijkheid 
moeten gesteld worden om opleidingen aan te bieden. De opleidingen voor havenarbeiders 
die nu voorzien zijn, zijn specifiek gericht op de “echte havenarbeid” en de veiligheid in de 
haven. Voor de logistieke sector, voorzien de ondernemingen meestal een eigen specifieke 
opleiding. Logistieke arbeiders moeten slechts een korte opleiding van drie dagen volgen om 
erkend te worden. De specifieke opleidingen van de logistieke afdeling, zijn 
bedrijfsgebonden. Ook de VDAB organiseert hiervoor opleidingen voor Heftruckbestuurder 
en Logistiek goederenbehandelaar.  

4.2.3 Andere initiatieven 
Global Port training is een opleidingscentra die onafhankelijk werkt en niet gebonden is aan 
de werkgevers- en werknemersorganisaties. GPT is opgericht in 2008 en biedt verschillende 
opleidingen aan. Ook voor havenarbeiders worden opleidingen aangeboden. De opleidingen 
gebeuren op vraag van de klant en in het bedrijf zelf. Het gaat van standaardopleidingen tot 
specifieke beroepsopleidingen tot bediening van specifieke kranen. Ook specifieke logistieke 
opleidingen behoren tot de mogelijkheid.173 Deze opleidingen zijn echter geen erkende 
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opleidingen en om erkende havenarbeider te worden, moet men nog steeds een erkende 
opleiding volgen bij Cepa. 

Een andere suggestie was een samenwerkingsakkoord met de VDAB. Werkgevers wilden 
nieuwe initiatieven nemen. Ze waren van mening dat een “neutrale” opleiding, zonder 
invloed van de vakorganisaties, eventueel tot de mogelijkheden zou behoren. De vakbonden 
hebben evenwel dit initiatief verworpen. 

4.2.4 Conclusie 
Wat betreft de opleidingen, zien we hier de grote machtspositie van de bonden. Er wordt 
een monopolie toegekend aan Cepa om de opleidingen te verzorgen. Niet allen bepalen de 
werkgevers en de vakbonden het aantal havenarbeiders en de noden, maar ook de 
afspraken rond opleidingen. 

Opleiding van de havenarbeiders is gezien de specificiteit en het gevaar van het beroep 
noodzakelijk, maar mijn inziens kunnen ook andere organisaties hiervoor instaan mits 
rekening gehouden wordt met het specifieke aan havenarbeid. 

Als een persoon interesse heeft om havenarbeid te verrichten, zou de mogelijkheid daartoe 
moeten bestaan om een opleiding te volgen bij een organisatie of onderneming die over de 
nodige knowhow beschikt. Na het volgen van deze opleiding zou de “havenarbeider” dan 
kunnen ingeschakeld worden als er tekorten zijn. Op deze manier heeft men een zekere 
reserve. Hoe deze dan kunnen ingeschakeld worden, is weer een andere vraag. 
Aanwervingen van havenarbeiders kunnen niet rechtstreeks gebeuren via de werkgever die 
een vacature plaatst en moeten gebeuren via “ het kot”. Een samenwerking met VDAB, kan 
hier een oplossing zijn. 

Opleiding en veiligheid blijven echter belangrijke punten in deze materie, maar meer 
flexibiliteit omtrent havenarbeid en opleiding lijkt volgens mij een vereiste om 
concurrentieel te blijven.  Een aanpassing van de codex is dan noodzakelijk.  

 

4.3 Categorieën van erkende havenarbeiders: indeling in contingenten 
Na de opleiding en de erkenning, wordt de erkende havenarbeider toegelaten tot de “pool”. 
Wat betreft de indeling, is het van  belang op te merken dat sommige categorieën van 
arbeiders een dagelijkse aanwerving kennen en andere categorieën van arbeiders een vaste 
aanwerving kennen. De haven van Antwerpen kent ook het systeem van doorbestelling. 
Hierbij wordt de havenarbeider tewerkgesteld bij één patroon en voert hij gedurende een 
bepaalde tijdsspanne, opeenvolgende taken uit. Dit systeem genaamd “semivast”, zorgt 
ervoor dat de havenarbeider zich dan niet moet aanmelden. 

Hieronder volgt een kort overzicht van de verschillende categorieën van havenarbeiders in 
het de verschilleden contingenten. 

4.3.1 Het algemeen contingent: “de losse havenarbeiders” 
De havenarbeiders worden na hun erkenning ingedeeld in het algemeen contingent. De 
havenarbeiders van het algemeen contingent zijn erkend voor het verrichten van alle 
havenarbeid in de zin van artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 januari 1973 tot 
oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair 
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Comité voor het havenbedrijf. Deze havenarbeiders worden erkend voor onbepaalde of voor 
bepaalde duur.174 

Het algemeen contingent is ingedeeld in twee verschillende beroepscategorieën. In eerste 
instantie gaat het om de beroepscategorieën waarvan het beginsel geldt van de aanwerving 
voor één taak bij toepassing van de CAO van 14 februari 1979 betreffende de regeling van de 
arbeidsovereenkomsten in het Antwerpse havengebied.  Hier worden  de havenarbeiders 
verdeeld worden over vier aanwervingszittingen. Deze havenarbeiders worden telkens 
aangenomen voor één taak.175 

4.3.1.1 Havenarbeiders algemeen werk 
Het betreft in eerste instantie havenarbeider algemeen werk.  Werknemers die erkend zijn 
als havenarbeider, worden onmiddellijk na hun erkenning opgenomen in het algemeen 
contingent en ambtshalve ingedeeld in de beroepscategorie havenarbeider algemeen werk. 
Het betreft alle havenarbeid, zolang die niet behoort tot de werkzaamheden voorbehouden 
aan specifieke functies .176 

4.3.1.2 Markeerders 
Om tot de groep markeerders te behoren, moet de havenarbeider voldoen aan specifieke 
voorwaarden. Hij moet in eerste instantie voldoen aan de erkenningsvoorwaarden als 
havenarbeider. Ten tweede  moet hij een psychotechnische proef afleggen als markeerder. 
Ten derde moet hij door de arbeidsgeneeskundige dienst medisch geschikt verklaard worden 
als markeerder. Ten vierde moet hij met succes de module stukgoed en/of module 
containermarkage ingericht door het Opleidingscentrum voor Havenarbeiders gevolgd 
hebben en tot slot  moet hij bereid zijn ingedeeld te worden bij de tweede 
aanwervingszitting.  
 
De eigenlijke erkenning als markeerder wordt verleend na een proefperiode van één jaar. De 
markeerder kan tewerkgesteld worden op alle plaatsen in de haven bij het laden en lossen 
van goederen in en uit zeeschepen, lichters, wagons en camions. Zijn taak bestaat er in de 
uiterlijke staat der goederen te controleren evenals de merken, het aantal, het gewicht 
en/of de afmetingen van de behandelde goederen te noteren. Dit kan zowel manueel 
gebeuren als door middel van scanning.177 
 
Specifiek hier geldt de regeling dat de werkgever de markeerder met wederzijds akkoord 
voor bepaalde of voor onbepaalde duur in vast dienstverband kan aannemen. De werkgever 
die een containermarkeerder in vast dienstverband wenst aan te nemen, dient hiervoor 
onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie. Deze kennisgeving gebeurt 
schriftelijk, tegengetekend voor akkoord door de betrokken containermarkeerder of 
polyvalente markeerder. Het beëindigen van de arbeidsovereenkomst wordt door de 
werkgever eveneens meegedeeld aan de Administratieve Commissie.178 
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4.3.1.3 dokautovoerder en   dokautovoerder-kraanman 
Ook hier gelden  specifieke voorwaarden om erkend te worden.  

a) minstens 6 maanden erkend zijn als havenarbeider van rang A; 
b) met goed gevolg een psycho-technische proef afleggen als DA; 
c) door de arbeidsgeneeskundige dienst medisch geschikt verklaard worden als DA; 
d) de cursus voor DA, ingericht door het Opleidingscentrum voor Havenarbeiders, met 
succes gevolgd hebben; 
e) in het bezit zijn van een rijbewijs CE; 
f) bereid zijn ingedeeld te worden bij de 2° aanwervingszitting; 
g) binnen de 12 maanden na het voleindigen van de cursus de erkenning als DA opvragen. 
 
De erkenning als dokautovoerder of dokautovoerder-kraanman wordt verleend na een 
proefperiode van 1 jaar. Dokautovoerders mogen alle mechanische toestellen met 
uitzondering van kranen bedienen en  dokautovoerder-kraanmannen mogen alle 
mechanische toestellen bedienen, behalve de toestellen voorbehouden aan de 
dekmannen.179 Na zes maanden kan de DA erkend worden als DAK op vraag van een 
werkgever, mits het afleggen van een proef onder toezicht van het Opleidingscentrum voor 
Havenarbeiders. Indien een DA in vast dienstverband treedt, wordt hij erkend als DAK/ST. Na 
ontslag legt hij een proef af bij het Opleidingscentrum voor Havenarbeiders om erkend te 
worden als DAK.180 Ook hier is dus een tewerkstelling in vast dienstverband mogelijk. 
 

4.3.1.4 Kruipers 
Om ingedeeld te worden in de beroepscategorie kuiper moeten de kandidaten voldoen aan 
de volgende voorwaarden: 
a) erkend zijn als havenarbeider; 
b een presentatiebewijs van een havenwerkgever kunnen voorleggen; 
c) door de arbeidsgeneeskundige dienst medisch geschikt verklaard worden als kuiper; 
d) de cursus voor kuipers, ingericht door het Opleidingscentrum voor Havenarbeiders, met 
succes gevolgd hebben; 
e) bereid zijn ingedeeld te worden bij de tweede aanwervingszitting 

Ook hier geldt een proefperiode van één jaar.181 Het afdekken van goederen aan boord van 
schepen behoort tot de werkzaamheden van de beroepscategorie kuipers. Zij staan ook in 
voor het schoorwerk aan boord van zeeschepen: schoren en vastmaken van de lading. Hier 
geldt het principe van een vast aanwerving door de werkgever niet. 

4.3.1.5 Dekmannen  
Om ingedeeld te worden in de beroepscategorie dekman, moeten de kandidaten voldoen 
aan de volgende voorwaarden: 
a) minstens 6 maanden erkend zijn als havenarbeider van rang A; 
b) met goed gevolg een psycho-technische proef afleggen; 
c) door de arbeidsgeneeskundige dienst medisch geschikt verklaard worden; 

                                                      
179

 Art. 171-172 Codex  Algemeen contingent 
180

 Art. 175 codex algemeen contingent 
181

 Art. 191 codex algemeen contingent 



81 
 

d) de cursus ingericht door het Opleidingscentrum voor Havenarbeiders met succes gevolgd 
hebben; 
e) bereid zijn ingedeeld te worden bij een andere aanwervingszitting; 
f) binnen de 3 maanden na het voleindigen van bedoelde cursus de erkenning als dekman 
opvragen 

Ook hier wordt de erkenning als dekman toegekend na één jaar. Dekmannen zijn belast met  
af- en aanleggen van luiken en het opstellen alsook drijven van laadbomen en dekkranen.182 

4.3.1.6 Wakers 
Om ingedeeld te worden in de beroepscategorie waker moeten de kandidaten voldoen aan 
de volgende voorwaarden: 
a) erkend zijn als havenarbeider; 
b) door de arbeidsgeneeskundige dienst medisch geschikt verklaard worden als waker; 
c) de wakerscursus ingericht door het Opleidingscentrum voor Havenarbeiders met succes 
gevolgd hebben; 
d) een bewijs van goed gedrag en zeden, dienstig voor openbaar bestuur, dat geen enkele 
correctionele veroordeling inzake diefstal of gewelddaden vermeldt, voorleggen; 
e) rapporten kunnen invullen op vooraf gedrukte formulieren; 
f) begrippen van Frans en Engels hebben. 

Het bewaken van goederen in het havengebied en aan boord van schepen is voorbehouden 
aan de wakers. Voor zover niet uitgevoerd worden door de bemanning, is het toezicht op 
scheepstrossen en gangway eveneens voorbehouden aan de wakers. Voor de wakers zijn 
een aantal specifieke arbeidsregelingen voorzien in de codex die afwijken van de normale 
havenarbeid.183 

4.3.1.7 minerai mannen en minerai dekmannen 
De minerai-mannen hebben hetzelfde statuut als de havenarbeiders algemeen werk, met 
uitzondering van het feit dat zij tijdens hun aanwervingszitting gedurende vijf minuten 
voorrang hebben op de havenarbeiders algemeen werk voor het aanvaarden van 
werkaanbiedingen die verband houden met ertsbehandeling.  

Binnen al deze categorieën van dit contingent is het principe “losse havenarbeid”. De 
arbeiders moeten telkens aangenomen worden door de “werkgever” en werken meestal 
voor verschillende werkgevers. Dit is eigenlijk het traditionele aspect van “havenarbeid” die 
we reeds gemerkt hebben door de jaren heen. De Wet Major en de uitvoeringsbesluiten 
bevestigden deze oude principes. Met uitzondering van bepaalde functies, is vast 
dienstverband de uitzondering. De havenarbeiders melden zich op vastgestelde tijdstippen 
in “het kot”, maar zijn niet steeds zeker van tewerkstelling. Indien ze echter niet aan de slag 
kunnen, zijn ze toch zeker van een vergoeding.  Tegenwoordig is er echter wel de trend dat 
havenarbeiders gedurende bepaalde tijd bij en werkgever werken. 

4.3.2 het algemeen contingent: “de vaste  havenarbeiders” 
In het algemeen contingent zijn er een aantal functies die uitgevoerd worden in “vast” 
dienstverband. Deze havenarbeiders dienen niet elke dag naar het aanwervingslokaal te 
gaan, maar zijn zeker van een job bij een bepaalde werkgever voor bepaalde of onbepaalde 
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duur. Voordeel hierbij is dat in zekere mate het aspect “werkonzekerheid” wegvalt. Nadeel is 
dan weer dat het aantal functies hier ook beperkt is. 

Vooraleer men echter deze functies mag uitvoeren, moet de erkende havenarbeider voldoen 
aan een aantal voorwaarden al naargelang de functie. Hieronder volgt een overzicht van de 
verschillende functies en de voorwaarden. 

4.3.2.1 containerschadevaststellers184 
Containerschadevaststellers zijn werknemers die de technische inspectie verrichten bij 
ontvangst of aflevering van een container, complementair aan de markagewerkzaamheden 
zoals voorzien door de Codex, met in algemene zin - de vervollediging van de  
transfertdocumenten (EIR - equipment interchange receipts) der containers met vastlegging 
onder gecodeerde vorm van alle zichtbare schade  en  de verwerking en verstrekking van alle 
transfertinformatie aan de diensten belast met het beheer van de containerdepots. 

De opleiding tot het uitvoeren van deze taken valt ten laste van de individuele werkgever. 

Werkgevers die werknemers wensen in dienst te nemen als containerschadevaststellers, 
dienen deze te rekruteren uit het algemeen contingent havenarbeiders. Wanneer de 
Administratieve Commissie vaststelt dat in dit algemeen contingent geen kandidaten 
beschikbaar zijn, kan zij de rekrutering toestaan uit het logistiek contingent of, indien in dit 
contingent evenmin kandidaten beschikbaar zijn, de rekrutering van andere personen 
toestaan, mits zij voldoen aan de erkenningsvoorwaarden als havenarbeider en een 
presentatiebewijs van een werknemersorganisatie vertegenwoordigd in het Paritair 
Subcomité voorleggen.185 Deze werknemers mogen ook op andere uren tewerkgesteld 
worden. Bij het einde van de arbeidsovereenkomst, wordt de werknemer opnieuw 
overgeplaatst naar zijn vroegere beroepscategorie. Indien hij niet uit het algemeen 
contingent havenarbeiders werd gerekruteerd, wordt hij bij het einde van de 
arbeidsovereenkomst overgeplaatst naar de beroepscategorie havenarbeider algemeen 
werk (rang A of B rekening houdend met de voorziene normen voor overheveling) indien hij 
medisch geschikt bevonden wordt door de arbeidsgeneesheer. 

4.3.2.2 bestuurders van speciale tuigen186 
Dit zijn specifiek categorieën van havenarbeiders. De regeling hieromtrent staat duidelijk in 
de codex vermeld. Een volledige uiteenzetting hierover, zou ons te ver leiden. Hieronder 
volgt een kort overzicht van de specifieke aanwervingsvoorwaarden en de functies. 

In eerst instantie zijn er de   walkraanmannen. Zij besturen en onderhouden walkranen of 
mobiele kranen. De kandidaten die gerekruteerd worden uit het algemeen contingent,  
moeten medisch geschikt bevonden worden door de arbeidsgeneesheer. De kandidaten uit 
het logistiek contingent of de kandidaten van buiten de contingenten gerekruteerd worden, 
moeten bovendien medisch en psycho-technisch geschikt bevonden worden als 
havenarbeider algemeen werk en medisch geschikt bevonden worden als walkraanman. Na 
schriftelijke aanvraag van de werkgever, tegengetekend voor akkoord door de werknemer, 
wordt de betrokkene via de Administratieve Commissie in het bezit gesteld van een 
erkenningskaart als walkraanman en van een werkboek waarop de naam van de firma 
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vermeld staat. Walkraanmannen dienen bovendien minstens 21 jaar oud te zijn. Bovendien 
kan de werkgever een stageperiode van zes maanden met de havenarbeider overeenkomen. 

Na het beëindigen van de individuele arbeidsovereenkomst als walkraanman, worden de 
betrokkenen overgeplaatst naar hun vroegere categorie in het algemeen contingent indien 
de walkraanman werd gerekruteerd uit dit algemeen contingent. Indien de walkraanman 
niet uit het algemeen contingent werd gerekruteerd, wordt hij bij het einde van de 
arbeidsovereenkomst overgeplaatst naar de beroepscategorie havenarbeider algemeen 
werk (rang A of B rekening houdend met de voorziene normen voor overheveling). Hij dient 
na het einde van de arbeidsovereenkomst geen opleidingscursus als havenarbeider 
algemeen werk te volgen. Bij ontslag heeft de walkraanman recht op erkenning als dekman 
onder bepaalde voorwaarden.187 
 
In tweede instantie zijn er de  walkraanmannen/speciale tuigen.( WK/ST) Zij bedienen en 
onderhouden gespecialiseerde mechanische tuigen zoals locomotieven, bulldozers, 
straddlecarriers, enz. De walkraanmannen/speciale tuigen worden in vast dienstverband 
aangeworven uit het algemeen contingent havenarbeiders, met prioriteit voor de 
beroepscategorie der dokautovoerderskraanmannen en dokautovoerders. Indien de 
werkgever een dokautovoerder-kraanman of dokautovoerder in vast dienstverband neemt 
voor het bedienen van spéciale tuigen, krijgt deze arbeider een erkenning als 
dokautovoerder-kraanman/speciale tuigen. Indien de werkgever in deze beroepscategorie 
geen kandidaten geschikt of bereid vindt voor het bedienen van speciale tuigen, wordt een 
bericht van plaatsaanbieding bekend gemaakt op de volgende plaatsen: op de zetel van het 
Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen, bij CEPA, bij de drie syndicale 
organismes, in het aanwervingsbureau en in het Opleidingscentrum. Deze aankondiging richt 
zich tot alle havenarbeiders van het algemeen contingent, met prioriteit voor de 
dokautovoerders-kraanmannen en dokautovoerders. Indien in het algemeen contingent 
geen geschikte of geïnteresseerde kandidaten gevonden worden, kan de Administratieve 
Commissie een arbeider die niet tot dit algemeen contingent behoort, rechtstreeks 
erkennen als WK/ST, op voorwaarde dat betrokkene aan alle wettelijke en conventionele 
erkenningsvoorwaarden voldoet, waarbij hij medisch en psychotechnisch geschikt moet 
bevonden worden als havenarbeider algemeen werk en medisch geschikt bevonden worden 
als WK/ST. Ook hier wordt de havenarbeider bij het einde van zijn contract teruggeplaatst 
naar zijn oorspronkelijke beroepscategorie. Ook hier heeft de heeft een 
walkraanman/speciale tuigen bij ontslag recht op erkenning als dekman of als 
dokautovoerder-kraanman, onder bepaalde voorwaarden. 

Hier zien we reeds een andere mogelijke vormen van aanwerving verschijnen en worden 
eventuele uitzonderingen gemaakt. Wel moet nog steeds voldaan worden aan de wettelijke 
erkenningsvoorwaarden en moet de havenarbeider geschikt bevonden worden. 

Tot slot zijn er de dokautovoerders – kraanman/speciale tuigen.(DAK/ST). Zij kunnen alle 
mechanische toestellen, uitgenomen toestellen voorbehouden voor dekmannen, bedienen. 
De DAK/ST worden in vast dienstverband aangeworven uit de beroepscategorie 
dokautovoerderskraanmannen of de beroepscategorie dokautovoerders. Na het beëindigen 
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van de arbeidsovereenkomst, wordt de havenarbeider opnieuw ingedeeld in de 
beroepscategorie DAK of de beroepscategorie DA. 

4.3.2.3  Kaderpersoneel188 
Elke ploeg moet geleid worden door een foreman. De foreman wordt bij indiensttreding en 
vervolgens jaarlijks medisch gekeurd voor de veiligheidsfunctie dekman. In de codex staan 
de werkzaamheden die hij mag uitvoeren vermeld. In dienst van de eigen werkgever mogen 
forelieden alle werkzaamheden verrichten, uitgezonderd de werkzaamheden als 
dokautovoerder-kraanman, dokautovoerder, markeerder, containerschadevaststeller of 
kuiper. Een foreman-kuiper mag naast zijn leidinggevende functie, enkel kuiperswerk 
verrichten en volgt wat betreft overwerk, de regeling van de kuipers. Hij mag de boordkraan 
en de winch bedienen voor het aan en van boord brengen van het materiaal nodig voor het 
kuiperswerk.189 De werkzaamheden aan zeeschepen moeten door een ceelbaas geleid 
worden. Aan een schip waar slechts 1 ploeg werkzaam is, is geen ceelbaas vereist. De 
conterbaas mag geen havenarbeider van een andere beroepscategorie vervangen. Hij mag 
enkel gelast worden met alle taken die als natiewerk beschouwd worden.  

Al deze functies worden in “vast” dienstverband uitgeoefend.  

4.3.3 Het logistiek contingent 
Het logistiek contingent is een apart contingent naast het algemeen contingent. De 
organisatie en werking verschilt van het algemene contingent. Een eerste belangrijk punt is 
het feit dat alle havenarbeiders van het logistiek contingent in vast dienstverband bij een 
werkgever werken. Wel is nog een erkenning nodig en  moeten de werknemers voldoen aan 
bepaalde voorwaarden (zie hoofdstuk over de erkenning van de havenarbeiders). Wat moet 
begrepen worden onder aanvullende en logistieke diensten, vinden we terug in de bepaling 
van artikel 1, 1 alinea, B van het K.B. van 12 januari 1973 in verband met de omschrijving van 
havenarbeid. Ook blijft het een feit dat voor de specifieke logistieke taken die uitgevoerd 
worden binnen het “havengebeid”, beroep moet gedaan worden op havenarbeiders. Ook al 
betreft het zuivere logistieke functies. Het grote verschil is dat de logisitieker aangeworven 
wordt met een geschreven arbeidsovereenkomst conform de arbeidsovereenkomstenwet. 
Er zullen dus tal van verschillende zijn tussen de twee contingenten wat betreft de 
bepalingen in verband met bijvoorbeeld opzegging en dergelijke. Het logistiek contingent 
bestaat uit logistieke arbeiders :  ongeschoolde,  geschoolde of polyvalent;  ploegbaas of 
magazijnarbeider,  fruitsorteerder of fruitpakker. 

De werkgevers die erkende havenarbeiders van het logistiek contingent of andere 
werknemers ter vervanging  tewerkstellen, dienen zich in orde te stellen met artikel 3 bis van 
de Wet betreffende de Havenarbeid van 8 juni 1972, ingevoegd bij wet van 17 juli 1985. De 
controle op de tewerkstelling geschiedt door de afgevaardigden hiertoe gemachtigd door 
het Paritair Subcomité voor de Haven van Antwerpen waarbij overtredingen worden 
overgemaakt aan het Bestendig Bureau. De afgevaardigden vervullen een controlefunctie 
conform de Cao nummer 5. 
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4.3.4 Vaklui 
De laatste categorie betreft vaklui die in vast dienstverband werken. Vaklui zijn werknemers 
die behandelingstuigen en materieel gericht op havenarbeid vervaardigen, onderhouden of 
herstellen binnen het territoriaal bevoegdheidsgebied van de haven. De functie van vakman 
mag enkel uitgevoerd worden door erkende havenarbeiders en ingeschreven vaklui. De 
werkgevers die werknemers in vast dienstverband aanwerven als vaklui, moeten hiervan 
kennis geven aan de administratieve commissie. Zij moeten door deze commissie worden 
ingeschreven als vaklui. Een exemplaar van de arbeidsovereenkomst, volgens het paritair 
overeengekomen model, moet worden neergelegd bij de administratieve commissie door 
tussenkomst van CEPA. 
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Hoofdstuk 5: de aanwerving van havenarbeiders 

5.1 De eigenlijke aanwerving van havenarbeiders in het algemeen 
contingent 
Niet elke onderneming kan zo maar erkende havenarbeiders aannemen. De aanwerving is 
voorbehouden aan de werkgever; de leden van het kaderpersoneel, de havenarbeiders van 
de volgende beroepscategorieën: forelieden, ceelbazen, conterbazen, assistent-chef-
markeerders, chef-markeerders en waker-controleurs en de personen die in het bezit zijn 
van een legitimatiekaart op naam afgeleverd door de Administratieve Commissie van het 
Paritair Subcomité.190 De legitimatiekaarten kunnen afgeleverd worden aan havenarbeiders 
die door de belanghebbende werkgever voorgedragen worden. Deze havenarbeiders 
kunnen slechts de volgende beroepscategorieën aanwerven: markeerders, dokautovoerders, 
dokautovoerders-kraanmannen, kuipers en wakers.191 

5.1.1 Procedure voor aanwerving 
De aanwerving van de havenarbeiders gebeurt  in het aanwervingsbureau dat door de VDAB 
is ingesteld. Voor Antwerpen is dit in de volksmond “het kot” aan het Kempischdok, 
Westkaai 72, 2000 Antwerpen. Deze procedure staat duidelijk omschreven in de codex. De 
havenarbeiders moeten voor de aanwervingszitting hun aanwezigheid registreren door het 
inlezen van de barcodestrip op hun erkenningskaart. De aanwervingszitting is duidelijk 
bepaald en bedraagt 8 minuten, eventueel verlengd met een bijkomende aanwervingstijd 
van 2 minuten voor havenarbeiders vanaf 50 jaar. Gedurende deze 8 minuten kunnen alle 
aanwezige geregistreerde havenarbeiders ingaan op het werkaanbod. Indien na de 
tijdspanne van 8 minuten niet aan het werkaanbod werd voldaan, hebben enkel de 
havenarbeiders vanaf 50 jaar nog 2 minuten de tijd om zich te laten aanwerven. Indien na 
deze tijdspanne niet aan het werkaanbod werd voldaan, melden de aanwervers het aantal 
ontbrekende arbeiders aan de VDAB. De aanwerver moet de erkenningskaarten van de 
aangeworven havenarbeiders registreren. Gedurende de eerste 7 minuten van de 
aanwerving kan het werkaanbod op vraag van de werkgever nog worden vermeerderd of 
verminderd. De laatste minuut van de aanwerving is een wijziging van het werkaanbod niet 
meer mogelijk.192  

De havenarbeiders van het algemeen contingent, moeten zich telken aanbieden op de 
aanwervingszitting waarvoor zij werden aangewezen. De havenarbeiders kunnen zich wel 
nog op een andere aanwervingszitting vrijwillig ter beschikking stellen. Zij kunnen echter 
slechts aangeworven worden nadat er door de VDAB een tekort is vastgesteld. Als er  een 
tekort aan havenarbeiders wordt vastgesteld, moeten de “werkgevers”  havenarbeiders van 
andere aanwervingszittingen die zich vrijwillig aangemeld hebben, aanwerven. Wanneer er 
op een aanwervingszitting tekorten worden vastgesteld aan havenarbeiders van een 
bepaalde beroepscategorie, hebben havenarbeiders van die beroepscategorie die ingedeeld 
zijn bij een andere aanwervingszitting, voorrang op andere havenarbeiders. Deze regeling 
geldt uitsluitend voor havenarbeiders die werkloos gebleven zijn op hun 
aanwervingszitting.193 De eigenlijke aanwerving gebeurt door afgifte van de erkenningskaart 
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in ruil voor een aanwervingsbriefje van de werkgever. Tot staving van de aanwerving moeten 
de havenarbeiders dit aanwervingsbriefje en hun werkboek door de VDAB laten afstempelen 
met een aanwervingsstempel.194 De arbeidsovereenkomst wordt gesloten door 
overhandiging van de erkenningskaart door de havenarbeider aan de persoon die aanwerft. 
De arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door teruggave van de erkenningskaart door de 
werkgever aan de havenarbeider.195 

Een specifiek geval betreft de doorbestelling van havenarbeiders. De werkgever die een 
havenarbeider heeft aangeworven, kan met deze havenarbeider overeenkomen betrokkene 
voor een nieuwe shift aan te werven. Dit kan gebeuren zonder dat de aanwerving plaats 
heeft in het aanwervingsbureau. Bij de tewerkstelling in de doorbestelde shift, moeten wel 
een aantal voorschriften in acht genomen te worden die betrekking hebben op de arbeids- 
en rusttijden. Voor het einde van de vorige shift dient de werkgever ook de firmastempel 
aan te brengen in het werkboek in het voorziene vakje. Deze doorbestellingsstempel moet 
het aanvangsuur van de doorbestelde shift te vermelden.196  

5.1.2 De aanwezigheidsstempel 
Indien na de tijdspanne van 8 minuten niet aan het werkaanbod werd voldaan, krijgen de 
havenarbeiders jonger dan 50 jaar die niet aangeworven werden geen 
aanwezigheidsstempel in hun werkboek. Indien na deze tijdspanne wel aan het werkaanbod 
werd voldaan krijgen de havenarbeiders die onvrijwillig werkloos blijven, ongeacht hun 
leeftijd, een aanwezigheidsstempel in hun werkboek. Deze stempel wordt door de VDAB 
onmiddellijk aangebracht na de aanwervingszitting. Indien na de bijkomende 
aanwervingstijd van 2 minuten voor de havenarbeiders vanaf 50 jaar niet aan het 
werkaanbod werd voldaan, krijgen de niet aangeworven havenarbeiders vanaf 50 jaar geen 
aanwezigheidsstempel in hun werkboek. Indien na de tijdspanne van 2 minuten voor de 
havenarbeiders vanaf 50 jaar wel aan het werkaanbod werd voldaan bekomen de 
havenarbeiders vanaf 50 jaar een aanwezigheidsstempel in hun werkboek. Deze stempel 
wordt door de VDAB onmiddellijk aangebracht na de aanwervingszitting. Deze regeling geldt 
van maandag tot vrijdag. Op zaterdag geldt een andere regeling. Indien aan het werkaanbod 
voldaan werd, verkrijgen de havenarbeiders die onvrijwillig werkloos blijven, een 
aanwezigheidsstempel in hun werkboek. Deze stempel wordt door de VDAB aangebracht 
onmiddellijk na de aanwervingszitting.197 
 

5.1.3. Aanwerving in vast dienst verband 
Er bestaat sinds 1 april 2012 een mogelijkheid dat de werkgevers de havenarbeiders van het 
algemeen contingent met de status “algemeen werk”, aannemen met een vast contract. 
Hierbij zijn er wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Een havenarbeider algemeen 
werk kan met wederzijds akkoord, in vast dienstverband aangeworven worden op full 
containerterminals (PSA, DP World, MSC Home Terminal). Aan de havenarbeiders algemeen 
werk/vast dienstverband (HA/VD) moet dan een minimale tewerkstelling gegarandeerd 
worden van 104 RSZ-dagen per semester en 6 RSZ-dagen per periode van 2 weken, exclusief 
de weekendtaken. In uitzonderlijke omstandigheden kan dit aantal gewijzigd worden, na 
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paritair overleg op sector- of op bedrijfsvlak. Per bedrijf wordt dan wel een informele 
syndicale delegatie opgericht om inspraak van de havenarbeiders te garanderen.198 

De werkgever die de havenarbeider algemeen werk in dienst wenst te nemen, dient hiervoor 
onverwijld kennis te geven aan de Administratieve Commissie. Deze kennisgeving gebeurt 
schriftelijk, tegengetekend voor akkoord door de betrokken havenarbeider algemeen werk. 
Het beëindigen van de arbeidsovereenkomst wordt door de werkgever eveneens 
meegedeeld aan de Administratieve Commissie. De betrokken werknemer wordt dan 
opnieuw ingedeeld in de groep van losse havenarbeiders algemeen werk.199 

 

5.2 Aanwerving van havenarbeiders van het logistiek contingent 
De havenarbeiders van het logistiek contingent worden individueel aangeworven door de 
werkgever met een geschreven arbeidsovereenkomst conform de wet op de 
arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 en overeenkomstig het model dat deel uitmaakt van 
deze collectieve arbeidsovereenkomst. De werkgever geeft onverwijld kennis aan de 
Administratieve Commissie van het begin en van het einde van de arbeidsovereenkomst. De 
werkgever kan enkel werknemers aanwerven die voldoen aan de erkenningsvoorwaarden 
van havenarbeider logistiek contingent. De individuele werkgever mag in functie van zijn 
concrete werkzaamheden bijkomende voorwaarden opleggen.  Bij indiensttreding zal de 
werkgever via Cepa de aanvraag tot erkenning indienen om behandeld te worden door de 
Administratieve Commissie. Na goedkeuring door de Administratieve Commissie, wordt het 
erkenningsdossier samengesteld door een representatieve syndicale organisatie. Dit dossier 
omvat volgende documenten:  

1. inlichtingsformulier  

2. de arbeidsovereenkomst  

3. het bewijs van goed gedrag en zeden 

Voor het Antwerpse havengebied wordt de erkenning van de havenarbeiders van het 
logistiek  contingent voor bepaalde of onbepaalde duur verleend door een paritair 
samengestelde Administratieve Commissie, opgericht binnen het Paritair Subcomité voor de 
haven van Antwerpen, en dit uiterlijk twee maanden na indiensttreding bij de werkgever. 
Deze erkenning kan niet retroactief worden verleend.200 De controlecommissie logistiek 
contingent, opgericht in de schoot van het paritair subcomité, bestaat uit drie leden van 
werkgeverszijde en drie leden van werknemerszijde. Er worden geen plaatsvervangers 
voorzien. Het voorzitterschap wordt waargenomen door de voorzitter van Cepa, zonder 
stemrecht. Cepa zorgt voor het secretariaat.201 

De controlecommissie werkt als volgt: In eerste instantie wordt zij  samengeroepen door de 
voorzitter. De beslissingen worden getroffen bij consensus. Vervolgens treft de 
controlecommissie een beslissing omtrent nieuwe aanvraagdossiers binnen de twee 
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maanden na de indiening. In het tegengestelde geval, wordt de aanvraag goedgekeurd. Tot 
slot wordt de beslissing van de controlecommissie schriftelijk gemeld aan de werkgever door 
de Administratieve Commissie.202 

Aan de werknemer, die in afwachting van zijn erkenning de functie uitoefent van 
havenarbeider van het logistiek contingent, zal voorafgaandelijk aan deze erkenning de loon- 
en arbeidsvoorwaarden worden toegekend van de categorie die hij zal verwerven bij de 
erkenning en dit vanaf de datum van indiensttreding bij de werkgever. 

Een verschil met het algemeen contingent is dat een bedrijf bij uitzonderlijke vermeerdering 
van het werk interim-arbeiders mag tewerkstellen. Dit ten belope van maximum 15% van 
het personeelsbestand van het logistiek contingent bij de betrokken firma. Voorwaarde is 
wel dat er geen werkloosheid is in het logistiek gebeuren bij de firma. Indien deze 
tewerkstelling langer dan twee maanden duurt, wordt de interim-arbeider erkend als 
havenarbeider van het logistiek contingent voor bepaalde of onbepaalde duur voor zover hij 
voldoet aan de erkenningsvoorwaarden. De werkgever die beroep doet op interim-
arbeiders, moet wel voor de aanvang van de tewerkstelling het Bestendig Bureau hiervan in 
kennis stellen en de lijst van de werkloze havenarbeiders van het logistiek contingent 
raadplegen.203 

Ook al wordt logistieke arbeid binnen het havengebied, als havenarbeid gezien, merken we 
toch dat er verschillen zijn met de havenarbeid in het algemeen contingent. De werkgever 
kan logistieke arbeiders vast in dienst nemen en kan eventueel beroep doen op interim-
arbeid. Toch geldt nog steeds de voorwaarde dat bij de indiensttreding een aanvraag tot 
erkenning moet ingediend worden. Ook hier spelen de vakbonden weer een grote rol. Het 
erkenningsdossier wordt namelijk samengesteld door een erkende syndicale organisatie. Feit 
blijft wel dat bij tijdelijke vermeerdering van werk, eerst het logistiek contingent moet 
geraadpleegd worden. Werkgevers van logistieke bedrijven in havengebieden hebben dus 
nog steeds niet de vrijheid om een werknemer naar keuze aan te nemen. 

5.3 Aanwerving van vaklui 
Een opmerkelijk aspect is het feit dat vaklui geen havenarbeid mogen verrichten.204 
Havenarbeid is exclusief voorbehouden aan de erkende havenarbeiders van het algemeen 
contingent. Nochtans mag de functie van vakman enkel uitgevoerd worden door erkende 
havenarbeiders en ingeschreven vaklui. 

Vaklui werken in vast dienstverband. Als werkgevers vaklui willen aannemen in vast 
dienstverband,  moeten zij daarvan onverwijld kennis geven aan de Administratieve 
Commissie met het oog op de inschrijving van de betrokken werknemers als vaklui. Deze 
kennisgeving gebeurt door een exemplaar van de arbeidsovereenkomst, volgens het paritair 
overeengekomen model, neer te leggen bij de Administratieve Commissie door tussenkomst 
van CEPA.205 

In vergelijking met de andere contingent, zien we dat ook niet erkende havenarbeiders 
ingeschreven kunnen worden als vakman mits een aantal voorwaarden. Zo moet deze de 
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leeftijd bereikt hebben van 18 jaar of niet meer onderworpen zijn aan de voorschriften 
inzake de voltijdse leerplicht zoals bepaald bij de Wet van 29 juni 1983 betreffende de 
leerplicht, mag hij niet het voorwerp zijn geweest van een intrekking van de erkenning als 
havenarbeider, behoudens wegens medische redenen en hij moet een presentatiebewijs 
voorleggen waaruit blijkt dat de betrokkene één van de werknemersorganisaties, 
vertegenwoordigd in het Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen, aangaande 
zijn rechten en plichten geraadpleegd heeft.206 Indien erkende havenarbeider ingeschreven 
worden als vakman, wordt de erkenning van de havenarbeiders geschorst.207  

Wat betreft de laatste voorwaarden stelt E. Maes208 of deze voorwaarde,namelijk  het 
voorleggen van het presentatiebewijs dat men één van de representatieve 
werknemersorganisaties heeft geraadpleegd omtrent de rechten en plichten, wel steunt op 
volledige wettelijkheid. Dit kan namelijk eventueel geïnterpreteerd worden als zijnde in 
strijd met de “negatieve vakverenigingsvrijheid”. Deze negatieve syndicale vrijheid is 
omschreven in art. 1 van de wet van 24 mei 1921209. Deze wet waarborgt niet enkel het 
recht om zich te syndiceren, maar waarborgt ook  het recht dat geen enkele werknemer 
onder druk mag worden gezet om zich te syndiceren. E. Maes stelt dat als men zich eerst 
moet wenden tot één van de representatieve vakbonden, om aangeworven te worden als 
vakman,  dit impliciet betekent dat men uiteraard gesyndiceerd dient te zijn.  

De vraag stelt zich hier of er dan sprake kan zijn van discriminatie. De inschrijving als vaklui 
wordt afhankelijk gesteld van de voorwaarde om gesyndiceerd te zijn. Mijns inziens is dit wel 
het geval. Hieromtrent is echter nog geen rechtspraak aanwezig. Blijkbaar is het wel zo dat 
de gedachte van syndicalisatie en de haven zo ingeburgerd dat er geen probleem van 
gemaakt wordt. Bovendien hoeft men niet gesyndiceerd te blijven en kan men het 
lidmaatschap opzeggen. 

Ook zou de vraag kunnen gesteld worden of het paritair comité voor de haven van 
Antwerpen hier al dan niet haar bevoegdheid heeft overschreden. Vaklui doen immers geen 
havenarbeid zoals omschreven in het K.B. van 12 januari 1973 tot oprichting van een 
nationaal paritair comité voor het havenbedrijf. Dit is volgens Maes zeker het geval omdat 
de Codex van de haven van Antwerpen expliciet in haar artikel 471 stelt dat vaklui geen 
havenarbeid mogen verrichten. Het komt veel voor dat een bepaald soort arbeid niet 
ressorteert onder het begrip havenarbeid, maar wel verricht wordt in de havengebieden. Zo 
gebeurt het in de praktijk dat sommige ondernemingen bijvoorbeeld containerherstellers in 
dienst hebben, welke bij de administratieve commissie van het bevoegde paritaire comité 
zijn ingeschreven als vaklui. Er zijn echter ook  andere ondernemingen die deze herstellers in 
dienst hebben maar waar de bedrijven ressorteren onder een ander paritair comité bvb het 
PC nr. 11, het PC voor de metaal. Deze werken dan onder andere arbeidsvoorwaarden. 

Een oplossing hieromtrent zou kunnen zijn dat vaklui volledig uit het toepassingsgebied van 
havenarbeid vallen. In het KB van 12 januari 1973 is immers geen sprake van de beschrijving 
van vaklui. Ook het feit dat de erkende havenarbeider zijn erkenning verliest gedurende de 
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duurtijd van het contract, toont duidelijk aan dat het hier niet gaat om havenarbeid. Op deze 
manier zouden bedrijven dan de vrijheid hebben om vaklui aan te werven met een vast 
contract. Een andere mogelijke oplossing zou zijn dat de voorwaarde om inlichtingen te 
verwerven bij de vakorganisatie, geschrapt wordt uit de codex. Het probleem van de 
negatieve vakvereningingsvrijheid zou hier dan ook mee opgelost zijn. 
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Hoofdstuk 6: sociale voordelen, arbeidsduur en verloning  
Deze aspecten vinden we terug in de verschillende codices die fungeren als 
arbeidsreglement voor de havenarbeiders. Naargelang het contingent waartoe men 
behoort, zijn er toch een aantal verschillen merkbaar. Opmerkelijk en specifiek aan het 
statuut van erkend havenarbeider is wel het feit van het de aanwezigheid van het 
“bestaanszekerheidsfonds”. Dit is één van de aspecten die havenarbeiders zien als voordeel 
van hun statuut. 

6.1 het algemeen contingent 

6.1.1 De verloning en arbeidsduur 
Het basisloon van de havenarbeider is het loon van de dagshift van de beroepscategorie 
"algemeen werk". De basislonen zijn gebonden aan een schaal van spilindexcijfers waarvan 
de opeenvolgende spilindexen telkens een verschil van 1,6 % ten opzichte van de vorige 
spilindex vertonen. Telkens de opeenvolgende spilindexcijfers naar boven of naar onder 
overschreden worden door het rekenkundig gemiddeld indexcijfer van de consumptieprijzen 
van de afgelopen maand, zullen ook de basislonen in dezelfde zin met 1,6 % naar boven of 
naar onder aangepast worden.210 Vervolgens zijn er nog de  shift- en categorielonen. Deze 
worden berekend in functie van de voormelde geïndexeerde basislonen en verhoging met 
een bepaald percentage al naargelang de shift en een verhoging al naargelang de categorie 
waartoe men behoort.211 

Bijkomend ontvangen alle havenarbeiders een forfaitaire vergoeding voor de verplaatsing 
van het aanwervingsbureau naar de plaats van tewerkstelling. Deze vergoeding "walking 
time" genaamd, bedraagt € 4,35 per shift. Voor iedere gepresteerde shift ontvangen de 
havenarbeiders ook nog een forfaitaire vaste premie van € 5,28. Overwerk wordt betaald 
pro rata per uur, op basis van het loon der respectieve shift met een verhoging van 50 %. 
Voor overwerk dat wegens overmacht langer dan 2 uren duurt, wordt voor de 
havenarbeiders, het loon van de lopende shift betaald. Voor averijwerk wordt een toeslag 
toegekend van 50 % op het verdiende loon. Onder averijwerk wordt verstaan het 
behandelen van gevarieerde goederen, rechtstreeks uit gevarieerde schepen en in zover de 
behandeling bijzondere bijkomende moeilijkheden oplevert. Tot slot krijgen de 
havenarbeiders nog verschillende loontoeslagen  voor de behandeling van bijzondere  
goederen.212 

De uitbetaling van het loon gebeurt in giraal geld, door middel van overschrijving op een 
bank- of postcheckrekening of overhandiging van een circulaire check. De uitbetaling van de 
lonen gebeurt niet door de individuele werkgever zelf maar door de erkende 
werkgeversorganisatie “Cepa” voor elke arbeidsperiode van één week van zaterdag 6.00 u. 
tot en met de volgende zaterdag om 5.45 u. en uiterlijk de 11° kalenderdag na het 
verstrijken van de arbeidsperiode, voor zover de loonopgave tijdig is overgemaakt aan 
CEPA.213 De betrokken werkgever dient echter wel de nodige financiële middelen ter 
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beschikking te stellen van Cepa.  De onderneming die niet aan deze verplichting voldoet, 
mag geen havenarbeiders aanwerven.214 

Voor deze havenarbeiders geldt een arbeidsduur van 36 1/4 u. per week gespreid over de 
eerste vijf werkdagen van de week en ligt begrepen tussen maandag 06.00 u. en zaterdag 
05.45 u. De shiften waarin gewerkt mag worden, liggen eveneens vervat in de codex.215 

Tussen twee shiften moet een bepaalde rusttijd in acht genomen worden. De havenarbeider 
die een shift gewerkt heeft, mag aan een volgende shift niet vroeger worden tewerkgesteld 
dan:  

- na de dagshift : vanaf de volgende morgenshift;  
- na de morgenshift : vanaf de volgende morgenshift;  
- na de namiddagshift : vanaf de volgende dagshift;  
- na de nachtshift : vanaf de volgende nachtshift. 
 
Opmerkelijk is wel dat de arbeidsduur relatief kort is in vergelijking met de andere sectoren 
waar dit gemiddeld 38 uren bedraagt.  

6.1.2 Sociale voordelen 
Net zoals in andere ondernemingen, kunnen erkende havenarbeiders genieten van 
verschillende sociale voordelen. bedoeling is hier niet alle sociale voordelen op te sommen 
maar een weergave te geven van de specifieke voordelen die eigen zijn aan havenarbeid. 

6.1.2.1 Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen 
Veiligheid in de haven is één van de prioriteiten bij havenarbeid. Het is dan ook noodzakelijk 
dat de havenarbeider over een degelijke veilige uitrusting beschikt.  

Bij de erkenning als havenarbeider hebben zij recht op werkkledij, werkhandschoenen, 
veiligheidsschoenen, regenkledij, winterkledij en veiligheidshelm. Bij overgang naar een 
andere beroepscategorie bekomen de betrokkenen automatisch de aangepaste veiligheids- 
en beschermingsuitrusting.216 De veiligheids- en beschermingsuitrusting wordt bedeeld 
volgens een puntensysteem. Dit betekent dat per gepresteerde taak een aantal punten 
toegekend wordt (in functie van het werk van de categorie). Met deze punten kan de 
arbeider de veiligheids- en beschermingsuitrusting krijgen in overeenstemming met zijn 
persoonlijke behoeften. Cepa houdt een bestand bij met alle gegevens betreffende de 
kledijbedeling per arbeider. Wekelijks worden de verworven punten bijgeteld en de 
maandelijkse loonafrekening vermeldt de stand van het puntentotaal.217 Ook voor  de 
reiniging en het onderhoud van de werkkledij ontvangt iedere havenarbeider een 
vergoeding van € 1,13 per taak. 

6.1.2.2 de herverdelingsdagen 
Na 25 effectief gewerkte dagen, zijn de havenarbeiders van het algemeen contingent 
gehouden één herverdelingsdag op te nemen. De herverdelingsdagen worden vergoed met 
het basisloon van de dagshift en de vaste premie van de beroepscategorie waartoe de 

                                                      
214

 Art. 897 codex algemeen contingent 
215

 Art. 31 codex algemeen contingent 
216

 Art. 601 codex algemeen contingent 
217

 Art. 602 codex algemeen contingent 



94 
 

arbeider behoort, met uitsluiting van de walking time. Op een herverdelingsdag mag de 
arbeider geen arbeid verrichten en kan hij geen aanspraak maken op 
werkloosheidsvergoeding.218 Door deze regeling, heeft de havenarbeider recht op een aantal 
extra verlofdagen. 

6.1.2.3 verminderd arbeidsgeschikte havenarbeiders 
Havenarbeid is een zware taak. In de CAO werd volgende regeling voorzien. De 
havenarbeiders van rang A die de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben en van wie de 
verminderde lichamelijke geschiktheid voor alle havenarbeid door de arbeidsgeneesheer 
bevestigd wordt, kunnen op hun verzoek opgenomen worden in het stelsel der verminderd 
arbeidsgeschikten. De havenarbeiders met een anciënniteit van minstens 20 jaar genieten 
een bestaanszekerheidsvergoeding219 gelijk aan 95 % van de vergoeding van de werkloze 
havenarbeiders van rang A. De andere havenarbeiders hebben enkel recht op de 
werkloosheidsvergoeding. De anciënniteit wordt berekend vanaf de datum van erkenning als 
havenarbeider of inschrijving als vakman. De vergoeding wordt enkel toegekend aan de 
havenarbeiders die nog geen beroepsloopbaan van 45 jaar hebben bereikt. Voor deze 
arbeiders, geldt een andere regeling.220  

De havenarbeiders van rang B die de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben, kunnen op hun 
verzoek opgenomen worden in het “stelsel der verminderd arbeidsgeschikten”, op 
voorwaarde dat deze toestand door de arbeidsgeneesheer bevestigd wordt. Zij hebben 
echter geen recht op aanwezigheidsvergoeding.221 

Een ander aspect wat betreft vergoedingen wegens arbeidsongeschiktheid,  is het feit dat de 
havenarbeiders een  vergoeding wegens intrekking van de erkenning als havenarbeider 
wegens medische redenen, andere dan arbeidsongeval of beroepsziekte kunnen krijgen.222 

6.1.2.4 De werkloosheidstoeslag 
De werkloosheidstoeslag is het supplement dat toegekend wordt bovenop de 
werkloosheidsuitkering. Een regeringsmaatregel legde eerder al de verplichting op aan 
werkgevers om in 2012 een supplement van twee euro uit te betalen bovenop de 
werkloosheidsuitkering aan vast personeel bij werkloosheid om economische redenen. Om 
onderscheid te voorkomen, ontvangen ook de losse havenarbeiders van rang A, van het 
algemeen contingent, een compenserend bedrag bij werkloosheid. Dit werd beslist in het 
sociaal akkoord 2011-2012.223 

6.1.2.5 De niet-recurrente premie  
Deze premie ontvangen de havenarbeiders als de vooropgestelde economische 
doelstellingen in de haven gehaald worden en bedraagt dit jaar 360 euro netto. Dit kan een 
extra motivatie zijn voor de havenarbeider om een groot aantal taken uit te voeren. 
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6.1.2.6 Re-integratieprocedure  
Indien aan bepaalde  voorwaarden wordt voldaan, kan de Administratieve Commissie de 
overschakeling naar een andere beroepscategorie toestaan. Tevens wordt er een vergoeding 
voorzien voor havenarbeiders van wie de erkenning is ingetrokken wegens een 
arbeidsongeval of een beroepsziekte.224 

6.1.2.7 andere voordelen 
De andere voordelen die deze havenarbeiders ontvangen, zijn gelijklopend met arbeiders uit 
andere sectoren. Het betreft bijvoorbeeld de regeling omtrent klein verlet, de 
eindejaarstoelage, de jaarlijkse premie en geschenken, verplaatsingsvergoedingen en 
dergelijke. De regeling hieromtrent staat uitgebreid vermeld in de codex. Een analyse 
hierover, zou ons te ver leiden. 

6.1.3 Het einde van de overeenkomst 
Aangezien de havenarbeiders moeten erkend worden om tewerkgesteld te mogen worden, 
moeten ze, zoals reeds vermeld, voldoen aan voorwaarden en zich houden aan 
voorschriften. De erkenning van de havenarbeid kan echter ingetrokken worden door de 
Administratieve commissie. Intrekking kan om volgende redenen gebeuren: 

1. wanneer de havenarbeider van het algemeen of het logistiek contingent zich schuldig 
heeft gemaakt aan een ernstige tekortkoming, waardoor de verdere professionele 
samenwerking tussen hemzelf en het betrokken bedrijf in zijn geheel onmiddellijk en 
volledig onmogelijk wordt;  

2. wanneer bewezen is dat de havenarbeider van het algemeen of van het logistiek 
contingent definitief in de lichamelijke of geestelijke onmogelijkheid is zijn taak van 
havenarbeider nog verder uit te voeren;  

3. wanneer de havenarbeider van het algemeen of van het logistiek contingent weigert de 
documenten voor te leggen waartoe de administratieve commissie heeft verzocht 
overeenkomstig artikel 10, §3 van dit besluit;  

4. wanneer de havenarbeider van het algemeen contingent niet heeft voldaan aan de 
minimumprestatienormen zoals bepaald in artikel 13.225 

Dit geld voor de “losse” arbeiders van het logistieke contingent. Voor de “vaste arbeiders 
van het logistieke contingent, geldt een bijkomende regeling. Deze arbeiders worden immers 
in vast dienstverband bij een bepaalde patroon in dient genomen.  

Wanneer een havenarbeider (met uitzondering van de ceelbazen, chef-markeerders, 
assistent-chef-markeerders en conterbazen) die tewerkgesteld is met een 
arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, ontslagen wordt, zijn volgende 
opzeggingstermijnen van toepassing: 

Voor havenarbeiders met een arbeidsovereenkomst die ingaat voor 1 januari 2012: 
- Bij een anciënniteit van minder dan 20 jaar: 28 dagen; 
- Bij een anciënniteit van 20 jaar en meer: 56 dagen. 
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Voor havenarbeiders met een arbeidsovereenkomst die ingaat vanaf 1 januari 2012: 
- Bij een anciënniteit van minder dan 20 jaar: 32 dagen; 
- Bij een anciënniteit van 20 jaar en meer: 64 dagen.226  
 
Hier is reeds tegemoet gekomen aan het arrest van het Grondwettelijk Hof dat bepaalde dat 
de discriminatie tussen arbeiders en bedienden moest weggewerkt worden. Sinds januari 
2012, gelden er langere opzeggingstermijnen. Na de opzeggingstermijn komt de 
havenarbeider weer terecht in het systeem van “losse arbeid”. Voor de losse havenarbeiders 
heeft het eenheidsstatuut geen effect. Havenarbeiders zijn dagloners en hebben meestal 
een erkenning voor onbepaalde duur. Opzeggingstermijnen zijn niet van toepassing. Voor de 
havenarbeiders van het logistiek contingent en voor de vaste havenarbeiders en de vaklui, 
brengt dit dan weer wel een aantal veranderingen teweeg. Door langere 
opzeggingstermijnen en afschaffing van de carensdag, wordt het onderscheid weggewerkt. 
 

6.2 Het logistiek contingent 

6.2.1 Verloning en arbeidsduur 
De logistieke arbeider krijgt een uurloon. De uurlonen gelden voor elke tewerkstelling op de 
gewone werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 6 en 22 uur en beperkt tot 7.15 
uur. Voor nacht- en weekendwerk, zijn specifieke toeslagen voorzien. Op basis van 
bedrijfsakkoorden kunnen looncategorieën en functietoeslagen worden vastgelegd.227 De 
havenarbeiders van het logistiek contingent ontvangen bijkomend per taak een 
maaltijdcheque met een bedrag van 5,00 EUR. De lonen zijn bepaald in art. 69 van de codex 
logistiek contingent. De uitbetaling van het loon geschiedt op dezelfde manier als de 
havenarbeider van het algemeen contingent. 

De dagelijkse arbeidsduur bedraagt 7.15 uur en de wekelijkse arbeidsduur bedraagt 36.15 
uur. De normale weekprestatie bedraagt 36.15 uur gespreid over de eerste vijf dagen van de 
week, van maandag tot en met vrijdag a rato van 7.15 uur per dag. De normale dagprestatie 
kan gepresteerd worden tussen 6 en 22 uur, mits het respecteren van de rusttijd van 9u. 
tussen 2 shiften. De uurregeling wordt overeengekomen tussen de werkgever en de 
werknemer. Voor de magazijnarbeiders dienen volgende beginuren te worden 
gerespecteerd: 06.00u., 08.00u., 10.00u., 12.00u., 14.00u. en 22.00u.228 

6.2.2 Sociale voordelen 
Wat betreft de sociale voordelen, zijn deze min of meer gelijklopend met de havenarbeiders 
van het algemeen contingent. Bepaalde voordelen worden echter maar toegekend aan 
bepaalde categorieën arbeiders. Een bijkomend voordeel voor de logistieke arbeiders, is het 
feit dat voor hen een hospitalisatieverzekering afgesloten wordt.229 

6.2.3 Einde van de overeenkomst 
Voor het logistiek contingent, is een specifieke regeling uitgewerkt wat betreft ontslag. 
Wanneer het ontslag uitgaat van de werkgever, zijn er verschillende opzeggingstermijnen 
voorzien al naargelang de arbeider in dienst is genomen voor 1 januari 2012 of na 1 januari 
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2012. Ook hier werd reeds rekening gehouden met het arrest van het grondwettelijk Hof. 
Een bijkomend verschil met de arbeiders in vast dienstverband van het algemeen 
contingent, is de anciënniteit waarmee rekening moet gehouden worden bij ontslag. 

Voor de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering zoals overeengekomen door de 
werkgever en de arbeider aanvangt vóór 1 januari 2012 gelden volgende termijnen: 

1. minder dan 6 maanden anciënniteit in de onderneming: 28 kalenderdagen, tenzij een 
verkorte opzeggingstermijn van 7 kalenderdagen voorzien is in de schriftelijke 
arbeidsovereenkomst. 

2. tussen 6 maanden en minder dan 5 jaar anciënniteit in de onderneming: 35 
kalenderdagen 

3. tussen 5 jaar en minder dan 10 jaar anciënniteit in de onderneming: 42 kalenderdagen 

4. tussen 10 jaar en minder dan 15 jaar anciënniteit in de onderneming: 56 kalenderdagen 

5. tussen 15 jaar en minder dan 20 jaar anciënniteit in de onderneming: 84 kalenderdagen 

6. 20 jaar of meer anciënniteit: 112 kalenderdagen. 

Voor de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering zoals overeengekomen door de 
werkgever en de arbeider aanvangt vanaf 1 januari 2012 geldt het volgende: 

1. minder dan 6 maanden anciënniteit in de onderneming: 28 kalenderdagen, tenzij een 
verkorte opzeggingstermijn van 7 kalenderdagen voorzien is in de schriftelijke 
arbeidsovereenkomst. 

2. tussen 6 maanden en minder dan 5 jaar anciënniteit in de onderneming: 40 
kalenderdagen 

3. tussen 5 jaar en minder dan 10 jaar anciënniteit in de onderneming: 48 kalenderdagen 

4. tussen 10 jaar en minder dan 15 jaar anciënniteit in de onderneming: 64 kalenderdagen 

5. tussen 15 jaar en minder dan 20 jaar anciënniteit in de onderneming: 97 kalenderdagen 

6. 20 jaar of meer anciënniteit: 129 kalenderdagen. De periode van tewerkstelling als 
arbeider in de onderneming, voorafgaandelijk aan de erkenning, wordt in aanmerking 
genomen voor de berekening van de anciënniteit in de onderneming.230 

Wanneer de havenarbeider van het logistiek contingent met een erkenning van onbepaalde 
duur geen nieuwe arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur of van bepaalde duur voor 
minimum 2 maanden heeft gesloten met een werkgever van het logistiek contingent binnen 
een periode van 3 maanden na het beëindigen van zijn arbeidsovereenkomst, wordt zijn 
erkenning ambtshalve ingetrokken.  

De havenarbeiders van het logistiek contingent die uit het algemeen contingent 
gerekruteerd werden, worden bij het beëindigen van de individuele arbeidsovereenkomst 
als havenarbeider van het logistiek contingent opnieuw overgeplaatst naar hun vroegere 
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beroepscategorie van het algemeen contingent. Indien uit het algemeen contingent 
gerekruteerd, worden de prestaties als havenarbeider van het logistiek contingent 
meegerekend voor de overheveling als havenarbeider van het algemeen contingent van rang 
B naar rang A.  De andere havenarbeiders van het logistiek contingent worden bij ontslag 
(behoudens dringende redenen in hoofde van de arbeider) opgenomen in een werfreserve 
voor zover zij zich één keer per maand met hun werkboek in het aanwervingsbureau ter 
controle aanbieden. Het verblijf in de werfreserve wordt beperkt tot drie maanden. De VDAB 
en de Administratieve Commissie houden een lijst bij van de werkloze havenarbeiders van 
het logistiek contingent en de werkgevers zullen deze lijst raadplegen. Ontslag door de 
havenarbeider van het logistiek contingent zelf gegeven, wordt beschouwd als een 
uitdrukkelijke afstand van de erkenning, tenzij in geval van overgang naar een andere firma 
in dezelfde hoedanigheid.231 
 
Tevens is er ook nog een intrekking  van de erkenning mogelijk door de administratieve 
commissie. De redenen hiervoor zijn dezelfde als voor de arbeiders van het algemeen 
contingent. 
 

6.3 Vaklui 
Havenbedrijven rekruteren zelf vaklui op de algemene arbeidsmarkt. Vaklui worden 
rechtstreeks aangeworven door de havenbedrijven. Ondanks het feit dat ze niet onder 
“havenarbeid” vallen, zijn toch specifieke regelingen voorzien  

6.3.1 Verloning en arbeidsduur 
In de codex voor vaklui, is de dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur respectievelijk vastgesteld 
op 7.15 u. per dag en op 36.15 u. per week.  De arbeidsduur van 36.15 u. per week is 
gespreid over de eerste vijf werkdagen van de week en ligt begrepen tussen maandag 06.00 
u. en zaterdag 05.45 u.  

De werkuren van de shiften zijn vastgesteld als volgt:  

- dag: van 08.00 u. tot 15.45 u.  

- morgen: van 06.00 u. tot 13.45 u.  

- namiddag: van 14.00 u. tot 21.45 u.  

- nacht: van 22.00 u. tot 05.45 u.  

Andere uurregelingen kunnen worden overeengekomen tussen de werkgever en de vakman. 
De uurregeling kan maximum 30 minuten onderbreking per shift als schafttijd voorzien.232 

Het basisuurloon van de vaklui is het minimumuurloon van de dagshift van de vakman 
buiten categorie. De minimumuurlonen in dagshift van geschoolde vaklui, geoefende vaklui 
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en ongeschoolde  vaklui bedragen respectievelijk € 0,37, € 0,92 en € 1,49 minder dan het 
minimumuurloon van een vakman buiten categorie in dagshift.233 

Net zoals in het logistiek contingent, zijn er hier ook toeslagen voor weekendwerk 
voorzien.234 Daar bovenop krijgen vaklui voor ieder gepresteerde shift ,een forfaitaire vaste 
premie van € 5,28. Wat betreft overwerk, geldt de regeling dat dit betaald wordt pro rata 
per uur, op basis van het loon der respectieve shift met een verhoging van 50%. Voor 
overwerk dat omwille van  heerkracht langer dan 2 uren duurt, wordt voor vaklui het loon 
van de lopende shift betaald.235 

De uitbetaling van het loon verloopt op dezelfde manier als het logistiek contingent. 

Bovenop het verdiende loon ontvangen de vaklui een forfaitaire vergoeding voor de 
verplaatsing van het aanwervingsbureau naar de plaats van tewerkstelling. Deze vergoeding 
"walking time" genaamd bedraagt: 

- voor de vaklui die deze vergoeding reeds vóór 01-01-2006 ontvingen € 4,35 per shift; 

- voor de vaklui die deze vergoeding op 01-01-2006 niet ontvingen € 1,00 per shift.236 

Tot slot krijgen de vaklui per taak dat ze presteren, een maaltijdcheque van vier euro. 

Een bizarre regeling die geldt voor vaklui is het feit dat bij beschadiging van bepaalde 
persoonlijke voorwerpen van de vakman, een vergoeding betaald word, na tussenkomst van 
het bestendig Bureau. Het gaat hier om een brooddoos, spottas of thermos.237 

6.3.2 Sociale voordelen en ontslag 
Wat betreft de sociale voordelen van de vaklui, kunnen we deze vergelijken met het logistiek 
contingent. Ook wat het ontslag betreft, is de opzeggingstermijn gelijklopen met de 
arbeiders van het logistieke contingent. Bij het einde van de tewerkstelling als vakman, 
worden de erkende havenarbeiders op eenvoudig verzoek, opnieuw opgenomen als erkende 
havenarbeider en hersteld in de rechten die zij hadden vóór hun overplaatsing, behoudens 
administratief onderzoek in het geval de arbeidsovereenkomst verbroken is wegens 
dringende reden in hoofde van de werknemer.238 

Voor vaklui die aangenomen rechtstreeks aangenomen zijn en niet gerekruteerd uit het 
contingent, staat niets vermeld. Eigenlijk kunnen we stellen dat er enige vorm van 
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discriminatie aanwezig is. Waar havenarbeiders die tewerkgesteld worden als vaklui kunnen 
rekenen om terug aan de slag te kunnen als havenarbeider, is er voor de anderen geen 
optie. Vaklui worden dikwijls zelf gerekruteerd door de bedrijven. De bedrijven zijn dan 
verplicht om hen in te schrijven in een register. Indien deze worden ontslagen, hebben zij 
geen recht op bijkomende voordelen en eventuele wedertewerkstelling.  

Er is een zekere contradictie in de wetgeving. Enerzijds wordt gesteld dat vaklui geen 
erkende havenarbeiders in de zin van het K.B. van 12 januari 1973 zijn en anderzijds moet 
wel rekening gehouden worden met de bepalingen van de codex vaklui, omdat zij vallen 
onder het P.C. van de Haven van Antwerpen. Zij moeten ingeschreven worden in een 
register en moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.  Ondernemingen moeten rekening 
houden met deze bepalingen en hebben hierover geen vrijheid. 

6.4 Het stelsel van bestaanszekerheid: fondsen voor bestaanszekerheid 

6.4.1Doelstellingen 
Overeenkomstig de Wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor Bestaanszekerheid, 
werd in de Haven van Antwerpen een Fonds voor Bestaanszekerheid opgericht, genaamd 
"Compensatiefonds voor bestaanszekerheid- Haven van Antwerpen. 

Het fonds heeft verschillende doelstellingen: 

‒ het financieren, toekennen en uitkeren van sociale voordelen aan bepaalde 

personen; 

‒ het financieren en organiseren van de vakopleiding van de werknemers en van de 

jongeren; 

‒ het financieren en het verzekeren van de veiligheid en de gezondheid van de 

werknemers in  het algemeen; 

‒ het financieren en organiseren van specifieke maatregelen ter bevordering van de 

werkgelegenheid; 

‒ het nemen van maatregelen ter bevordering van de naleving van sociale 

verplichtingen; 

‒ het financieren en organiseren van de opleiding van de werknemers, 

werkzoekenden, werklozen of andere doelgroepen.239  

 
Bedoeling is om deze voordelen toe te kennen aan de erkende havenarbeiders en de vaklui. 
De voordelen die toegekend worden, verschillen al naar gelang het contingent waartoe de 
arbeider behoort. Het belangrijkste voordeel voor de havenarbeider is dat de niet-
aangeworven havenarbeider onder bepaalde voorwaarden recht heeft op 
werkloosheidsuitkeringen en hierboven op een aanvulling. Dit is de 
aanwezigheidsvergoeding240 Om hierop recht te hebben, moet de havenarbeider wel 
minimum 18 maanden erkend zijn, wat neerkomt op een erkenning als havenarbeider klasse 
A, recht hebben op werkloosheidsvergoeding en in het bezit gesteld zijn van een 
controlestempel verleend door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening op de aangeduide 
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aanwervingszitting en niet in staking zijn, noch het voorwerp uitmaken van een lock-out. 
Tijdens de periode van 1 april 2011 tot en met 31 december 2013 is de 
bestaanszekerheidvergoeding (werkloosheidsvergoeding en aanwezigheidsvergoeding 
samen) steeds 66 % van het vigerende basisloon.  
 
Dit systeem brengt een groot voordeel met zich mee omdat ingeval de erkende 
havenarbeider niet aan de slag kan een bepaalde dag en aan de voorwaarden voldoet, hij 
nog een extra aanwezigheidsvergoeding krijgt bovenop de werkloosheidsuitkering. 
Arbeiders uit de andere sectoren hebben hier geen recht op. 
 
Voor de vaste havenarbeiders geldt dat indien de aanwezigheidsvergoeding waarop de 
havenarbeiders in vast dienstverband recht hebben minder bedraagt dan twee euro per dag 
tijdelijke werkloosheid, zij recht hebben op een werkloosheidstoeslag. Het totaal bedrag van 
deze aanwezigheidsvergoeding en werkloosheidstoeslag bedraagt minimum twee euro. 
Indien het totaal van de werkloosheidsvergoeding, aanwezigheidsvergoeding en 
werkloosheidstoeslag, waarop de havenarbeiders in vast dienstverband recht hebben en 
verder refertebedrag genaamd, hoger is dan 66 pct. van het basisloon, dan hebben de 
havenarbeiders rang A recht op een werkloosheidstoeslag per dag onvrijwillige werkloosheid 
tot aan het refertebedrag.241  
 
De aanvullende vergoeding wordt wekelijks uitbetaald aan de rechthebbende havenarbeider 
via de uitbetalingsinstelling. De uitbetalingsinstellingen zijn gebonden aan de 
representatieve vakbonden. Concreet betekent dit dat de vergoedingen worden uitbetaald 
door de vakorganisaties aan hun leden. De niet gesyndiceerde werknemers krijgen de 
aanvullende vergoeding uitbetaald door de representatieve werkgeversorganisatie. 
 

6.4.2 Beheer en financiering van het Fonds 
Het Fonds wordt beheerd door een Raad van bestuur samengesteld uit minimum twaalf en 
maximum twintig leden, waarvan de helft aangeduid wordt door de meest representatieve 
werkgeversorganisatie en de andere helft door de meest representatieve 
werknemersorganisaties vertegenwoordigd in het Paritair Subcomité voor de Haven van 
Antwerpen. De leden van de Raad van bestuur worden benoemd voor een termijn van zes 
jaar.242 

De financiering gebeurt door de werkgeversbijdragen. De verschuldigde bijdrage is voor de 
periode van  01-01-2013 tot en met 31-12-2013  voor de arbeiders de havenarbeiders van 
het algemeen contingent, die ingedeeld zijn bij de beroepscategorieën havenarbeider 
algemeen werk, dokautovoerder, dokautovoerderkraanman, dekman, kuiper, markeerder, 
minerai-man of minerai-dekman en die behoren tot de rang A en rang B, gelijk aan: 

‒ 14,62 % op het door de werkgevers aan CEPA cvba opgegeven brutoloon voor   

gepresteerde taken; 

‒ 1,10  %  op alle andere lonen en vergoedingen onderhevig aan RSZ en op het 

enkelvoudig vakantiegeld. 
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Voor de havenarbeiders van het algemeen contingent die ingedeeld zijn bij de 
beroepscategorieën havenarbeider algemeen werk vast dienstverband, 
containermarkeerder vast dienstverband, kuiper vast dienstverband, walkraanman, 
foreman, ceelbaas, conterbaas, assistent-chef-markeerder, chef-markeerder, 
dokautovoerderkraanman/ speciale tuigen, walkraanman/speciale tuigen of 
containerschadevaststeller, de vaklui en het logistiek contingent: 

‒ 3,00 %  op het door de werkgevers aan CEPA cvba opgegeven brutoloon voor  

gepresteerde taken; 

‒ 1,10 %  op alle andere lonen en vergoedingen onderhevig aan RSZ en op het 

enkelvoudig vakantiegeld.243
 

Aanvullend storten de werkgevers een tijdelijke saneringsbijdrage van 1,17 % tijdens de 
periode van 01 april 2011 tot en met 31 december 2013, berekend op het door de 
werkgevers aan Cepa opgegeven brutoloon voor gepresteerde taken van de arbeiders van 
de arbeiders de havenarbeiders van het algemeen contingent die ingedeeld zijn bij de 
beroepscategorieën havenarbeider algemeen werk vast dienstverband, 
containermarkeerder vast dienstverband, kuiper vast dienstverband, walkraanman, 
foreman, ceelbaas, conterbaas, assistent-chef-markeerder, chef-markeerder, 
dokautovoerderkraanman/ speciale tuigen, walkraanman/speciale tuigen of 
containerschadevaststeller, de havenarbeiders van het logistiek contingent, de 
magazijnarbeiders A en  de vaklui die uit het algemeen contingent werden gerekruteerd.244 

De bijzondere bijdrage is ten laste van de werkgevers. Deze bijdrage is bestemd voor de 
scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde 
havenarbeiders. Deze bijdrage  bedraagt 0,10 % op het door de werkgevers aan Cepa 
opgegeven brutoloon voor gepresteerde taken van de arbeiders. Het Compensatiefonds 
voor Bestaanszekerheid stelt de aldus ontvangen middelen ter beschikking van de v.z.w. 
“Opleidingscentrum voor Havenarbeiders”.245 

Eén van de redenen die werd aangehaald tijdens mijn interview246 met de heer Henny 
Heyndrickx, de managing director van de tabaksnatie, was het feit dat de kostprijs voor 
logistieke arbeiders hoog was omwille van de bijdrage aan het fonds. Voor de werkgever 
betekent dit immers een extra kost. Aangezien de tabaksnatie gelegen is in havengebied, zijn 
zij verplicht om beroep te doen op erkende havenarbeiders, ook al gaat het hier niet om 
“zuivere havenarbeid”.  De tabaksnatie doet aan zuivere logistiek en heeft nood aan 
“logistiekers”. De werknemers zijn daar ook meestal “vast” in dienst, maar zitten nog steeds 
in het systeem van de “pool”. Deze werknemers zijn niet opgenomen op de payroll van het 
de tabaksnatie zelf. De heer Henny Heyndrickx pleitte er dan ook voor om bedrijven die 
zuivere logistieke taken verrichten, uit de wetgeving over havenarbeid te laten. De 
wetgeving is volgens hem verouderd en beantwoordt niet meer aan de huidige situatie.  

Financieel zou dit veel voordeliger zijn voor de werkgever. Nu betaalt de werkgever immers 
extra voor havenarbeiders die niet in vast dienstverband tewerkgesteld zijn.  Door het 
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storten van de bijdrage, betalen de werkgevers mee aan de vergoedingen voor 
havenarbeiders die onvrijwillig werkloos zijn en opleidingen volgen. Moet er iets veranderd 
worden aan de wetgeving of moet het stelsel van bestaanszekerheid gewijzigd worden? Of 
moet het statuut van de havenarbeider volledig afgeschaft worden? Is het  mogelijk om 
bepaalde aspecten af te schaffen, over te dragen en te financieren door een ander systeem? 
Hierover is al veel nagedacht, maar nog steeds is er geen oplossing gevonden.  

6.5 Veiligheid in de haven 
Volgens de Welzijnswet van 4 augustus 1996, is de werkgever, verantwoordelijk voor 
de structurele en planmatige aanpak van preventie. Verder is de hiërarchische lijn binnen de 
havenarbeid onder andere, foremannen en ceelbazen, wel verantwoordelijk voor 
het uitvoeren van deze aanpak. Ze moeten elke werksituatie op de werkvloer aanpakken en  
maatregelen nemen om risico’s te voorkomen, schade te beperken of te voorkomen. Alle 
havenarbeiders moeten ook op hun beurt de opgelegde verplichtingen nakomen. Zo moet 
elke havenarbeider alle veiligheidsinstructies zo goed mogelijk opvolgen. Concreet houdt dit 
in: het naleven van de veiligheidsinstructies van de werkgever en hiërarchische lijn, het 
dragen van de werkuitrusting en persoonlijke beschermingsmiddelen, enz. De werkgever 
blijft hiervoor de eindverantwoordelijke. Om de naleving van deze wetten over 
preventiebeleid te controleren en advies te geven voor verbetering en verdere uitbouw 
ervan, organiseert Cepa veiligheidsaudits aan de kaaien zelf. Bijkomend wil Cepa werkgevers 
ook bijstaan met op maat gemaakt veiligheidsadvies. 247 

6.5.1 Wie draagt de verantwoordelijkheid voor de arbeidsveiligheid 
Art. 5 en 6 van de EG-Kaderrichtlijn van 11 juni 1989 nr. 89/391/EEC legt principieel de 
verantwoordelijkheid voor de arbeidsveiligheid bij de werkgever. Uit art. 5 van de 
Welzijnswet van 4 augustus 1996 en uit de parlementaire voorbereiding van deze wet blijkt 
dat de eindverantwoordelijkheid voor de arbeidsveiligheid bij de werkgever ligt, die 
trouwens het gezag uitoefent.248 Ook art. 15 van het K.B. Welzijnsbeleid Werknemers van 27 
maart 1998, bepaalt dat de verplichtingen opgelegd aan de leden van de hiërarchische lijn 
en de werknemers geen afbreuk doen aan het beginsel van de verantwoordelijkheid van de 
werkgever. 

Art. 54 van de Welzijnswet geeft de Koning de bevoegdheid om een groep van werkgevers 
toe te staan een gemeenschappelijk preventiecomité op te richten. Voor de Antwerpse 
haven is dit Cepa die deze opdracht op zich genomen heeft. Het gemeenschappelijk 
preventiecomité is  zoals elk preventiecomité, een inspraakorgaan dat essentieel tot taak 
heeft het opsporen van veiligheidsrisico’s en het voorstellen van alle middelen die ertoe 
bijdragen het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te verzekeren249 
Hieruit moet worden geconcludeerd dat de leden van het preventiecomité in beginsel geen 
strafbare aangestelden of lasthebbers zijn zoals bedoeld in art. 81 van de Welzijnswet.250 
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De taken van de preventieadviseur zijn in beginsel het verlenen van advies en bijstand aan 
de werkgever.251 Dit is duidelijk de taak dat Cepa op zich neemt. Met uitzondering van  
expliciete bevoegdheidsdelegatie, zijn ook de leden van de preventiediensten niet te 
beschouwen als lasthebbers of aangestelden in de zin van art. 81 van de Welzijnswet.252 

Hieruit kan besloten worden dat het  nooit de bedoeling van de wetgever geweest is om de 
verantwoordelijkheid voor de nakoming van sociaalrechtelijke wetten over te hevelen naar 
de erkende exclusieve werkgeversorganisaties in de haven.253 De verantwoordelijkheid over 
de veiligheid en de voorwaarden die daaromtrent moeten vervuld worden, liggen in het 
kamp van de individuele werkgever. Dit zijn de verschillende havenbedrijven in Antwerpen 
die de “erkende havenarbeiders” tewerkstellen. Hieruit blijkt ook duidelijk dat Cepa niet 
beschouwd kan worden als “werkgever”, Deze visie werd bevestigd in een arrest van het Hof 
van beroep van Gent254 
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Hoofdstuk 7: collectief arbeidsrechtelijke aspecten van de 
havenarbeid: sociaal overleg en administratieve structuur 

7.1 De verschillende organisaties 
In de havensector is overleg zeer belangrijk. Vakbonden spelen een grote rol en hebben een 
grote invloed in het overleg. Overleg vindt plaats op verschillende niveaus en verschillende 
vormen. Zowel het formele als het informele overleg tussen de verschillende partijen is van 
groot belang in deze sector. De macht van de vakbond mag niet onderschat worden. 
Havenarbeid is een “erkend” beroep en de erkende havenarbeiders genieten een bijzondere 
bescherming. Eens erkend is het eigenlijk een contract voor het leven. 

7.1.1Werkgeversorganisaties 
Voor de haven van Antwerpen is dit Cepa. Cepa vertegenwoordigt alle werkgevers van het 
havengebeid en is zoals reeds vermeld exclusief bevoegd.( zie infra hoofdstuk 1) 

7.1.2 Werknemersorganisaties 
De “wet Major”, die de havenarbeid tot een gesloten beroep maakt, blijft een 
voedingsbodem voor syndicale macht. Vooral in de haven van Antwerpen is dit het geval. De 
syndicalisatiegraad binnen deze sector is enorm groot. BTB, ACV-transcom en ACLVB, zijn de 
erkende vakbonden die actief zijn in deze sector.255 Volgens de BTB, is 99% van de 
havenarbeiders lid van een vakbond. Exacte cijfers over de verdeling zijn niet beschikbaar. 
Naar schatting zou de BTB nog steeds het sterkst vertegenwoordigd zijn met ongeveer 52% 
van de havenarbeiders. ACV-transcom zou rond de 40% vertegenwoordigen en tot slot de 
ACLVB rond de 8%.256 Ondanks het feit dat er geen verplichte aansluiting bij een vakbond 
voorzien is, zien we dat bijna alle havenarbeiders aangesloten zijn bij vakbonden. Dit heeft  
te maken met  het feit dat de vakbonden nog steeds een machtige positie heeft in de haven. 
Zij voeren nog steeds de controle van de arbeid op de werkvloer uit.  

7.1.3 Werkgeversverbond der Belgische Havens 
Het Werkgeversverbond der Belgische havens onderzoekt en behandelt alle sociale aspecten 
i.v.m. de arbeidsorganisatie en tewerkstelling van havenarbeiders in de Belgische havens. 
Het Werkgeversverbond der Belgische havens is een confederatie van 
werkgeversverenigingen in de Belgische havens die op hun beurt de ondernemingen 
groeperen die in de havens de rechtstreekse werkgever van de havenarbeiders zijn 

Het Verbond vertegenwoordigt aldus 5 werkgeversverenigingen: 

 Centrale der Werkgevers aan de Haven van Brussel en Vilvoorde CEMPO; 

 Gentse Centrale der Zee- en Binnenvaartwerkgevers CEPG; 

 Centrale der Werkgevers aan de Haven van Zeebrugge-Brugge CEWEZ; 

 Centrale der Werkgevers aan de Haven van Oostende CEWO; 

 Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen -CEPA. 
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Het Werkgeversverbond der Belgische havens heeft als voornaamste taken:het onderzoek 
van de sociale problematiek i.v.m. de tewerkstelling van havenarbeiders in de Belgische 
havens; de vertegenwoordiging van de werkgevers van havenarbeiders in de Belgische 
havens in het paritair comité der havens nr. 301 en het sluiten van cao's; de 
vertegenwoordiging van deze werkgevers op internationaal, federaal en regionaal vlak wat 
de tewerkstelling van havenarbeiders betreft. 

Het VBO speelt een hoofdrol in de tweejaarlijkse onderhandelingen met de vakbonden over 
een sociaal akkoord voor de hele privésector in België, de zogenaamde interprofessionele 
onderhandelingen. Vandaag de dag is er nood aan een nieuw economisch en sociaal model 
dat antwoorden aanreikt binnen de wereld in volle verandering. Om oplossingen te vinden 
voor deze nieuwe uitdaging creëerden de werkgevers het Interprofessioneel 
Werkgeversoverleg (IWO). –  

7.2 vormen van overleg 
In de haven van Antwerpen is er zowel sprake van formeel als van informeel overleg. 

7.2.1 De paritaire (sub)comités als forum voor het sectoraal overleg 
Paritaire comités en subcomités zijn officiële organen op sectorniveau waarin een gelijk 
aantal werknemersvertegenwoordigers (vakbonden) en werkgeversvertegenwoordigers 
(patronale federaties) zetelen. In de schoot van de paritaire comités kunnen de 
vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemers arbeidsvoorwaarden uitwerken die zijn 
aangepast aan de eigenheid van de sectoren. Elk paritair (sub)comité wordt voorgezeten 
door een sociaal bemiddelaar, ambtenaar van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg.  Paritaire comités en subcomités worden opgericht bij Koninklijk besluit in 
uitvoering van de Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve 
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. De opdrachten van de paritaire 
(sub)comités zijn onder meer: onderhandelingen met het oog op het sluiten van collectieve 
arbeidsovereenkomsten (CAO's) over loon- en arbeidsvoorwaarden behandeling van 
geschillen via een verzoeningsbureau oprichting en beheer van Sociale Fondsen (Fondsen 
voor Bestaanszekerheid, Vormingsfondsen, Pensioenfondsen) industrieel leerlingenwezen 
(paritair leercomité) erkenning van economische of technische redenen die het ontslag 
rechtvaardigen van beschermde werknemers. 

De laatste nationale Cao dateert van 1 april 2011. Tijdens de zitting van het Paritair Comité 
Havenbedrijf en het Paritair Subcomité Haven van Antwerpen op 22.04.2013 werden alle 
lopende Cao’s verlengd tot en met 31 december 2013, uitgezonderd de regeling Verminderd 
Arbeidsgeschikt en Gedeeltelijk Verminderd Arbeidsgeschikt omdat deze in de CAO 
2011/2012 reeds werden afgesloten tot en met eind 2014. Tijdens de zitting van het Paritair 
Comité Havenbedrijf, is ook de CAO nr. 90 (niet-recurrente premie) verlengd, zodat alle 
havenarbeiders van het algemeen contingent, het logistiek contingent en de vaklui, in de 
loop van juli (na de eerste verloning) het bedrag van 360€ zullen uitbetaald krijgen. Deze 
premie wordt toegekend aan alle havenarbeiders indien alle Belgische zeehavens samen 50 
miljoen ton behandelen in de periode van 1 april t.e.m. 30 juni 2013. Als dank voor hun 
bijdrage, zullen de erkende havenarbeiders beloond worden met een premie van 360 euro. 
Telkens werden de voorstellen goedgekeurd door de besturen. Nadien werden ze 
voorgelegd aan de vakbondsleden aan de hand van een nationaal referendum voor alle 
erkende havenarbeiders.  
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7.2.2 Het bestendig bureau 
Het bestendig bureel is opgericht als een soort verzoeningsorgaan tussen werkgevers en de 
erkende havenarbeiders. Alle geschillen ontstaan tijdens de tewerkstelling naar aanleiding 
van de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten in het Antwerpse 
havengebied, worden voorgelegd aan het Bestendig Bureau. 

Het Uitgebreid Bestendig Bureau, bestaande uit de leden van het Bestendig Bureau 
uitgebreid met 3 werknemers- en 3 werkgeversafgevaardigden van het Paritair Subcomité, 
heeft als taak op verzoek van een werkgever en na onderzoek ter plaatse en beraadslaging, 
afwijkingen toe te staan inzake het ploegenstelsel. Het bestendig bureau vervult een 
dubbele rol. Enerzijds worden er sancties uitgesproken bij de niet naleving van de 
reglementering op de havenarbeid en anderzijds treedt dit bureau op als een 
verzoeningsbureau. Het bestendig bureau is gereglementeerd via de codex.257 

7.2.3 De administratieve commissie 
Zoals reeds vermeld in hoofdstuk in verband met de erkenniing, beslist de administratieve 
commissie over de erkenning van havenarbeiders. Ook het toekennen, wijzigen van een 
aanwervingzitting of het toekennen of wijzigen van een rang, met andere woorden alle 
sociaalrechterlijke beslissingen, gebeuren via deze commissie. 

Zowel bij de administratieve commissie als het bestendig bureau, worden de beslissingen 
genomen in het paritair comité in samenspraak met de FOD. 

7.2.4 nationale werkgroep van sociale partners 
Deze werkgroep moet zich buigen over de problematiek rond havenarbeid. Voor het einde 
van dit jaar, moet de werkgroep adviezen voorleggen aan de minister.  

7.2.5 Permanent secretariaat 
Het permanent secretariaat vergadert wekelijks. Cepa vergadert er met de vakboden en 
bespreekt bijvoorbeeld de aanvraag van de havenarbeider om van shift te veranderen of van 
functie te veranderen. verder bespreekt zij de eventuele sancties die opgelegd worden aan 
havenarbeiders die te weinig gewerkt hebben of bijvoorbeeld een vorm van tijdskrediet 
willen nemen. 

7.2.6 Informele overleg 
Vakbonden nemen een belangrijke positie in in de haven van Antwerpen. Er is dan ook 
regelmatig informeel overleg tussen de vakbonden en de werkgeversorganisatie.  
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Hoofdstuk 8 : Verenigbaarheid van het systeem van 
Havenarbeid met het overige Europees gemeenschapsrecht 
 

8.1 Verenigbaarheid met het Europees gemeenschapsrecht 
Het Verdrag van 25 maart 1957 betreffende de werking van de Europese Unie is voor België 
van toepassing. Dit verdrag is geconsolideerd in 2007 tot VWEU”. Wat betreft de 
havensector en havenarbeid, zal vooral rekening moeten gehouden worden met artikel 45 
VWEU258 het vrij verkeer van werknemers, artikel 56 VWEU 259het vrij verkeer van diensten 
en de regelgeving omtrent de mededinging. België moet de wetgeving en reglementering, 
wat betreft havenarbeid, conform deze regeling opstellen. Controle over de verenigbaarheid 
gebeurt door de Europese Commissie. De Europese Commissie kan toetsen of de wetgeving 
conform het gemeenschapsrecht is. Vraag die we hier stellen is of het werkelijk zo is. 

8.1.1 verenigbaarheid met art. 45 VWEU: het vrij verkeer van werknemers 
De vrijheid van werknemers kan in twee opzichten bekeken worden. Enerzijds is er de 
vrijheid van werknemers en anderzijds is er de vrijheid van vestiging. In het arrest 
Merci260verwijst men naar het arrest Lawrie-Blum, waar het begrip werknemer als volgt 
wordt omschreven:  

“Zoals het Hof reeds heeft verklaard (zie bij voorbeeld het arrest van 3 juli 1986, zaak 66/85, 
Lawrie-Blum, Jurispr. 1986, blz. 2121, r. o. 17), veronderstelt het begrip werknemer in de zin 
van artikel 48 EEG-Verdrag (huidig art. 45VWEU), dat iemand gedurende een bepaalde tijd 
voor een ander en onder diens gezag prestaties levert en als tegenprestatie een beloning 
ontvangt. Aan deze kwalificatie wordt niet afgedaan door het feit dat de werknemer zich ten 
aanzien van de onderneming weliswaar in een verhouding van ondergeschiktheid 
geschiktheid bevindt, doch met·de overige werknemers van de onderneming in een 
vereniging is verbonden.”  

Havenarbeiders uit de pool zijn duidelijk werknemers in deze context. 

Artikel 45 VWEU stelt dat het verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap vrij moet 
zijn. Dit houdt de afschaffing in van elke discriminatie op grond van nationaliteit.261  

Voor de invoering van het K.B. van  5 juli 2004 met  betrekking tot erkenning van de 
havenarbeiders, waren de voorwaarden inzake havenarbeid in Antwerpen niet conform de 
Europese regelgeving. Het nieuwe K.B. van 2004, voorziet in een uniforme regeling van de 
voorwaarden voor alle havens in België en voorziet eveneens de bepaling dat een 
havenarbeider, die kan aantonen dat zij in een andere lidstaat van de E.U. aan vergelijkbare 
voorwaarden voldoet inzake havenarbeid, niet meer aan die voorwaarden wordt 
onderworpen.262 Hier stelt de vraag zich echter wat moet begrepen worden onder 
“gelijkaardige voorwaarden”. Europese havenarbeiders worden dus niet uitgesloten en 
kunnen in de Antwerpse haven erkend worden mits ze voldoen aan de 
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erkenningsvoorwaarden. Vraag blijft echter of er zomaar erkenningsvoorwaarden mogen 
ingevoerd worden. Mijn inziens zijn deze erkenningsvoorwaarden gerechtvaardigd. 
Havenarbeid is een specifieke arbeid waar bepaalde voorwaarden aan kunnen gekoppeld 
worden. Voor alle Europese burgers gelden dezelfde voorwaarden. Er is dus zeker geen 
sprake van discriminatie op grond van nationaliteit. De toegang tot havenarbeid wordt dus 
niet beperkt op basis van nationaliteit.  

Havendiensten worden tegen vergoeding verricht. Beperkingen invoeren omwille van een 
economische overweging is niet voldoende.  Beperkingen zijn enkel mogelijk uit hoofde van 
openbare orde, openbare veiligheid en volksgezondheid.263  

Een andere vraag die echter moet gesteld worden is het feit of de toegang belemmerd 
wordt. Als regel geldt dat de maatregelen genomen om de toegang minder aantrekkelijk te 
maken, gezien moeten worden als een  beperking van de vrijheid. In het arrest Gebhard264 
komt dit duidelijk tot uitdrukking. 

“Het is evenwel vaste rechtspraak van het Hof, dat nationale maatregelen die de uitoefening 
van de in het Verdrag gewaarborgde fundamentele vrijheden kunnen belemmeren of minder 
aantrekkelijk kunnen maken, aan vier voorwaarden moeten voldoen: zij moeten zonder 
discriminatie worden toegepast, zij moeten hun rechtvaardiging vinden in dwingende 
redenen van algemeen belang, zij moeten geschikt zijn om de verwezenlijking van het 
nagestreefde doel te waarborgen, en zij mogen niet verder gaan dan nodig is voor het 
bereiken van dat doel (zie arrest van 31 maart 1993, zaak C-19/92, Kraus, Jurispr. 1993, blz. I-
1663, r. o. 32).”  

Tevens moeten de Lidstaten bij de toepassing van hun nationale bepalingen rekening houden 
met de kennis en de kwalificaties die de betrokkene reeds in een andere Lidstaat heeft 
verworven (zie arrest van 7 mei 1991, zaak C-340/89, Vlassopoulou, Jurispr. 1991, blz. 1-
2357, r. o. 15” 

Wat betreft de havenarbeid in België, is het een feit dat als men aan de voorwaarden voor 
erkenning voldoet, er nog geen garantie is dat men erkend wordt. Het K.B. stelt namelijk dat 
men in aanmerking “kan” komen. Werkgevers en vakbonden beslissen immers of er nood is 
aan nieuwe havenarbeiders. Kan dit systeem van erkenning dan wel gerechtvaardigd 
worden? Mijn inziens is dit niet het geval. Economische redenen kunnen niet aangemerkt 
worden als dwingende redenen van algemeen belang. Ook deze regeling gaat volgens mij in 
tegen de bepaling dat niet verder mag gegaan worden dan het te bereiken doel. Doel is 
geschikte havenarbeiders te vinden die voldoen aan de voorwaarden. Door het instellen van 
de beperking van havenarbeiders krijgen niet alle potentiële havenarbeiders de kans.  

Ook het feit dat kandidaat havenarbeiders, voorgedragen worden door de representatieve 
werknemersorganisaties en voorafgaandelijk informatie moeten verkrijgen bij de vakboden, 
kan voor EU-burgers die niet vertrouwd zijn met dit systeem, een belemmering zijn.  

Ook de regeling omtrent de logistieke havenarbeiders doorstaat volgens mij deze  proef niet. 
Waarom is er een verschil tussen de zuivere logistieke arbeid in de havens en daarbuiten? 
Buiten de geografisch zone van de haven, kunnen ondernemingen vrij logistieke arbeiders 
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aannemen zonder erkenning. De ondernemingen kunnen vrij de kwalificaties bepalen. Mijn 
inziens wordt de toegang hier dan wel belemmerd en kan er hier geen sprake zijn van vrij 
verkeer van werknemers. Er kan zelf sprake zijn van discriminatie, zowel voor de 
ondernemingen als voor de werknemers. 

De wetgever zal hiermee rekening moeten houden. Het is niet zozeer de verplichte 
erkenning dat een probleem vormt maar wel het feit dat werkgevers en vakbonden 
autonoom hierover beslissen. Havenarbeid in België zou moeten opengesteld worden voor 
alle werknemers die aan de erkenningsvoorwaarden voldoen. Elke persoon die als 
havenarbeider wil werken, moet de kans krijgen om ook erkend te worden. Dit moet nog 
niet een onmiddellijke tewerkstelling betekenen maar wel een mogelijkheid om aan de slag 
te gaan als de mogelijkheid zich aanbiedt. Probleem is mijn inziens dat er hier geen 
duidelijke beschrijving staat van de voorwaarden. Wat wordt bedoeld met gelijkaardige 
voorwaarden en wie beoordeelt deze? Havenarbeid is opengesteld voor EU-onderdanen, 
dus van discriminatie op het gebeid van nationaliteit kan geen sprake zijn. Wel zullen 
objectieve en duidelijke criteria moet vastgesteld worden. De Europese sociale dialoog is een 
plaats waar deze problematiek kan besproken worden. Overleg en coherentie op Europees 
vlak is zeker noodzakelijk. 

Wat betreft de vrijheid van vestiging, is de meest recente commotie hierover is te vinden in 
de havens van Spanje. De Europese commissie besliste om Spanje voor het Europese Hof te 
dagen omwille van de regeling omtrent havenarbeid. De Spaanse wetgeving verplicht 
immers om in havens van algemeen belang, SAGEPs (Sociedad Anónima de Gestión de 
Estibadores Portuarios)op te richten. De SAGPs zijn belast met de aanwerving en het ter 
beschikking stellen van havenarbeiders aan de goederenbehandelaars. De 
goederenbehandelaars worden in deze Spaanse havens verplicht om financieel te 
participeren in deze bedrijven. In ruil voor de financiële participatie, worden havenarbeiders 
aangeboden om het werk te verrichten. Goederenbehandelaars worden tevens verplicht om 
met deze havenarbeiders te werken. Enkel in het geval van tekort of ongeschikte 
havenarbeiders, mag beroep gedaan worden op andere havenarbeiders. De commissie is 
hier van oordeel dat deze regeling een belemmering vormt voor andere 
goederenbehandelaars om zich daar te vestigen.265 

In België is de regeling van de “pool” te vergelijken met deze SAGPs. De 
goederenbehandelaars in Antwerpen zijn verlicht om erkende havenarbeiders aan te nemen 
uit de pool. Ook hier mag geen beroep gedaan worden op havenarbeiders van de vrije 
markt, behalve bij tekorten. Het enige verschil is hier dat de ondernemingen in het 
havengebied niet financieel moeten participeren.  

Indien het Europees Hof van oordeel is dat dit inderdaad een belemmering is voor andere 
goederenbehandelaars die zich willen vestigen in de Belgische havens,  kan dit verregaande 
gevolgen hebben voor de havenarbeid in België en zou dit het einde betekenen van de 
monopoliepositie van de “pool”. België zou dan de markt van “havenarbeiders” moeten 
openstellen voor andere ondernemingen die deze dienst willen aanbieden. 
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8.1.2 verenigbaarheid met art. 56 VWEU: het vrij verkeer van diensten 
Het uitvoeren van havenarbeid is een dienst en geen overheidsbetrekking. Havendiensten 
worden tegen vergoeding verricht.  

Artikel 56 is van toepassing in alle gevallen wanneer een dienstverlener diensten aanbiedt 
op het grondgebied van een andere Lidstaat dan degene waar hij oorspronkelijk gevestigd is. 
Het moet mogelijk zijn dat een dienstverlener, of degene die er gebruik van maakt, een 
dienstverleningscontract kan opstellen voor internationale diensten.266 

Het arrest Becu maakte de verwijzing naar een vorig arrest, met de bedoeling aan te geven  
dat het systeem van havenarbeid in België, ook wel eens in strijd zou kunnen zijn met het vrij 
verkeer van diensten. In het arrest Becu267, maakte het Hof een voorbehoud met bepaling 
van art. 56 VWEU. Het Hof van Justitie verwees hierbij naar een vroeger arrest van 5 juni 
1997268. In dat arrest wordt in overweging 13 gesteld dat een nationale regeling, die aan 
partijen de verplichting oplegt een arbeidsovereenkomst op te maken, sommige 
economische operatoren van een lidstaat belet hun activiteiten in die andere lidstaat te 
organiseren op een onafhankelijke wijze, onder de vorm van een dienstverleningscontract. 
Dit is een beletsel welke vatbaar is om het verbod vast te stellen, zoals voorzien in artikel 56.  

Tevens werd in hetzelfde arrest de vraag gesteld of een economische beperking teneinde de 
arbeidsvrede te bewaren, kan  worden gerechtvaardigd door redenen van algemeen belang 
als middel om een einde te maken aan een collectief arbeidsgeschil en aldus te voorkomen 
dat een economische sector, en daarmee de economie van een land, de nadelige gevolgen 
daarvan ondervindt. Het Hof was hier van oordeel dat dit evenwel geen reden van algemeen 
belang is die een beperking van een door het Verdrag gewaarborgde fundamentele vrijheid 
kan rechtvaardigen.269 Het moet immers mogelijk zijn dat een dienstverlener, of degene die 
er gebruik van maakt, een dienstverleningscontract kan opstellen voor internationale 
diensten. Economische redenen zijn met name niet voldoende om beperkingen in te lassen. 

Art. 56 VWEU heeft niet alleen betrekking op beperkingen in verband met nationaliteit. Dit 
artikel heeft betrekking op de afschaffing van alle beperkingen, zelfs indien ze betrekking 
heeft op nationale dienstverleners. Ook andere dienstverleners binnen het grondgebied 
moeten de kans krijgen om deze diensten aan te bieden. 

Een Arbeidsrechtbank in Brussel heeft in een vonnis van 11 januari 2002270 dit  aspect 
bevestigd en oordeelde dat het systeem van havenarbeid strijdig is met art. 56 VWEU  inzake 
het vrij presteren van diensten. De Arbeidsrechtbank van Brussel was van oordeel dat de 
toepasselijke wetgeving, K.B.’s, en C.A.O.’s in strijd zijn met het vrij verkeer van diensten 
zoals omschreven in Art. 56 VWEU. Deze uitspraak is ondertussen definitief geworden. Het 
beroep omtrent deze zaak is ingetrokken op 14 december 2010. 

Dit zou in principe voor de Haven van Antwerpen impliceren dat vrije dienstverlening moet 
mogelijk gemaakt worden. Andere dienstverleners zouden in de mogelijkheid moeten 
gesteld worden om de dienst “havenarbeid” aan te bieden aan de goederenbehandelaars. 

                                                      
266

 Art. 56 VWEU 
267

 HvJ. 16 september 1999, arrest  nr. C-22/98 
268

 HvJ., 5 juni 1997, arrest nr.  C-398/95, overweging 13 
269

 HvJ., 5 juni 1997, arrest nr.  C-398/95, overweging 23. 
270

 Arbeidsrechtbank Brussel, 11 januari 2002, Soc. Kron, 2011, nr.6, 287-291, met noot. 



112 
 

De verplichting om enkel te werken met erkende havenarbeiders uit de pool onder de vorm 
van een arbeidscontract, verbiedt andere onafhankelijke zelfstandige dienstverleners van 
een andere Lidstaat om gelijkaardige activiteiten te verrichten. Havenarbeid is met name in 
strijd met art. 56 VWEU.   

De laatste  “Dienstenrichtlijn”  voorziet echter expliciet dat havendiensten uitgesloten 
worden.271 Er moet echter wel rekening gehouden worden met het feit dat het VWEU een 
hogere rechtsnorm is dan de richtlijn. Ook het begrip “havendiensten” in de richtlijn moet 
volgens professor van Hooydonk nader bekeken worden. In zijn uiteenzetting over dit 
aspect, zegt professor van Hooydonk dat met “havendiensten” bedoeld wordt dat 
vervoerders en scheepseigenaren een overeenkomst aangaan met de bestemmeling van de 
goederen in verband met het vervoer en de diensten, inclusief goederenbehandeling door 
eigen onderaannemers. In dat verband kan de dienstenrichtlijn toegepast worden. 

Het is echter een totaal andere zaak indien de havendiensten uitgevoerd worden door 
gespecialiseerde bedrijven zoals de goederenbehandelaars. In die context is nog steeds de 
vrijheid van dienstverlening van toepassing. 

In dit geval is het Belgisch systeem in strijd met art. 56 VWEU. Buitenlandse bedrijven die 
gelijkaardige diensten aanbieden, kunnen deze diensten niet aanbieden omdat het 
exclusieve recht toebedeeld wordt aan de “pool” van erkende havenarbeiders. De 
aanbieders in bijvoorbeeld Nederland, kunnen geen diensten in Antwerpen aanbieden. De 
verplichting  om enkel te werken met erkende havenarbeiders met een arbeidscontract, 
verbiedt andere zelfstandige dienstverleners om gelijkaardige activiteiten te verrichten. Het 
is niet enkel in de Europese context dat dit probleem zich stelt, maar ook in de nationale 
context. Bedrijven die havenarbeiders zouden opleiden, zijn niet in de mogelijkheid om de 
diensten aan de bedrijven in de havenzone aan te bieden. 

8.1.3 Verenigbaarheid met het mededingingsrecht 
Volgens art. 101 VWEU zijn alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van 
ondernemersverenigingen welke de handel tussen de lidstaten ongunstig beïnvloeden en de 
mededingen verhinderen, verboden. Tevens is het verboden dat één of meer 
ondernemingen misbruik maken van een machtspositie op de gemeenschappelijke markt.  
Ook Art. 106 VWEU legt de lidstaten een verbod op m.b.t. openbare bedrijven en de 
ondernemingen waaraan ze bijzondere of uitsluitende rechten verlenen, maatregelen te 
nemen of te handhaven die in strijd zijn met de verdragsregels. 

Op 15 januari 1989 werd door het Hof van Beroep een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof 
van Justitie. Er werd de vraag gesteld of deze reglementering en het feit dat enkel de 
erkende havenarbeiders havenarbeid mogen verrichten, niet in strijd is met de principes van 
het toenmalige EG –Verdrag. In het bijzonder werd het verbod van de lidstaten aan 
ondernemingen en openbare bedrijven uitsluitende rechten te verlenen, alsook het verbod 
om misbruik te maken van een machtspositie door het opleggen van onbillijke prijzen of 
andere onbillijke contractuele voorwaarden.272 
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Het Hof stelde dat het geheel van havenarbeiders, erkend in een havenzone, niet kan 
worden beschouwd als een onderneming. Het geheel van havenarbeiders zou niet in een 
vereniging of in een andere organisatievorm verbonden zijn, waardoor niet kan worden 
afgeleid dat zij op de markt van de havenarbeid als een eenheid optreden. Het Belgisch 
systeem van havenarbeid valt dus niet onder het verbod van art. 106 VWEU. 

Ook de pool van havenarbeiders in Antwerpen kan dus niet beschouwd worden als een 
ondernemingsvereniging. Er kan dus geen sprake zijn van een inbreuk op art. 106 VWEU.  

Een bijkomende vraag die hier gesteld kan worden of de reglementering, met name de cao’s 
in verband met havenarbeid, kan getoetst worden aan het mededingingsrecht. 

In drie zaken, Albany273, Brentjens274 en Drijvende Bokken275 werd het Hof geconfronteerd 
met de vraag hoe cao’s zich verhouden tot de EG-mededingingsregels.  

“Hoewel een zekere mededingingsbeperkende werking eigen is aan collectieve 
overeenkomsten tussen werkgevers- en werknemersorganisaties, zou de verwezenlijking van 
de met dergelijke overeenkomsten nagestreefde doelstellingen van sociale politiek ernstig 
worden belemmerd indien de sociale partners bij hun gezamenlijke inspanning de 
werkgelegenheids- en arbeidsvoorwaarden te verbeteren, zich aan artikel 85, lid 1, (huidig 
art. 101VWEU)van het Verdrag moesten houden. 

Uit een nuttige en coherente uitlegging van de bepalingen van het Verdrag, gelezen in hun 
onderling verband, volgt derhalve, dat overeenkomsten die, met dergelijke doelstellingen, in 
het kader van collectieve onderhandelingen tussen sociale partners worden gesloten, wegens 
hun aard en hun doel moeten worden geacht niet onder artikel 85, lid 1,(huidig art. 101)van 
het Verdrag te vallen 

Derhalve moet worden onderzocht, of aard en doel van de in geding zijnde overeenkomst 
rechtvaardigen dat deze buiten de werkingssfeer van artikel 85, lid 1, (huidig art. 
101VWEU)van het Verdrag valt. 

In casu moet in de eerste plaats worden vastgesteld, dat de in geding zijnde overeenkomst, 
juist zoals de categorie van bovenbedoelde, uit de sociale dialoog voortgekomen 
overeenkomsten, is gesloten in de vorm van een collectieve overeenkomst en het resultaat is 
van collectieve onderhandelingen tussen werkgevers- en werknemersorganisaties.” 

Het Hof geeft twee voorwaarden aan waaronder het kartelverbod niet van toepassing is. De 
overeenkomst moet gesloten zijn in de vorm van een collectieve overeenkomst en moet het 
resultaat zijn van collectieve onderhandelingen tussen werkgevers- en 
werknemersorganisaties. Het doel van de overeenkomst moet zijn dat de overeenkomst of 
regeling beoogt rechtstreeks bij te dragen aan de verbetering van één van de 
arbeidsvoorwaarden van werknemers.276 
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Dit is het geval voor de cao’s die gesloten zijn. De cao’s van de haven van Antwerpen zijn het 
resultaat van collectieve onderhandelingen en beogen een verbetering van de 
arbeidsvoorwaarden. Bijgevolg kunnen deze cao’s niet getoetst worden aan het 
mededingingsrecht. 

8.1.4 De Europese richtlijnen 

8.1.4.1 Havenrichtlijn I en II 
Europa heeft in de laatste jaren een aantal richtlijnen geformuleerd met de bedoeling 
havenarbeid te liberaliseren. Bedoeling was om de wetgevingen en de reglementeringen in 
Europa op elkaar af te stemmen. Voor Antwerpen zou dit betekenen dat niet alleen de 
erkende havenarbeiders, maar ook anderen de goederenafhandeling zouden mogen 
verrichten. De mogelijke invoer van deze richtlijnen hebben voor heel wat commotie in de 
Antwerpse haven gezorgd. Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste punten in 
verband met deze materie. 

De Europese Commissie formuleerde op 13 februari 2001 een voorstel voor een richtlijn 
“inzake toegang tot de markt voor havendiensten. De Havenrichtlijn I of port package I. Het 
voorstel voorzag in procedureregels om de toegang tot de markt voor havendiensten te 
verbeteren. Per havendienst en per vrachtafhandelingscategorie, zouden minstens twee van 
elkaar onafhankelijke dienstverleners tot de markt moeten worden toegelaten. De verleners 
van havendiensten zouden hun personeel zelf mogen selecteren en aanstellen. 
Zelfafhandeling door opvarenden en- of rederijpersoneel moest toegestaan worden. De 
Europese Commissie heeft echter haar voorstel ingetrokken op 20 november 2003, nadat er 
geen overeenstemming werd bereikt tussen de Europese Raad en het Europees Parlement.  

Op 13 oktober 2004 werd een nieuwe ontwerprichtlijn door de Europese Commissie 
voorgesteld. Inhoudelijk verschilde het tweede voorstel weinig van het eerste. Het is op 17 
en 18 januari 2006 aan de plenaire vergadering van het Europese Parlement voorgelegd  en 
verworpen. Op 13 maart 2006 is het voorstel definitief ingetrokken. 

Indien deze richtlijnen zouden ingevoerd worden, zou dat betekenen dat vrachtafhandeling 
niet meer exclusief door de Antwerpse dokwerkers zouden uitgevoerd mogen worden. De 
richtlijn voorzag immers dat het laden en lossen van de schepen ook door de eigen 
bemanning zou kunnen gebeuren.277 Voor de erkende havenarbeiders zou dit uiteraard 
minder werk betekenen. 

Na de intrekking van Havenrichtlijn 2 in 2006, werd een andere aanpak gehanteerd: door 
middel van workshops werden de Europese havensector en de lidstaten geraadpleegd. Op 
18 oktober 2007 resulteerde deze aanpak in een mededeling van de Commissie inzake 
Europees havenbeleid. Hierin werd gesteld dat er in verband met goederenafhandeling een 
sterke evolutie is. Deze diensten zijn tegenwoordig gebaseerd op geavanceerde 
technologieën en zijn veel minder arbeidsintensief. Ook de rol van goederenafhandeling is 
veranderd. Bovendien kunnen deze gebaseerd zijn op nationale of lokale wetgeving of 
volledig worden geregeld op basis van lokale gebruiken. De Verdragsregels inzake vrijheid 
van vestiging en vrijheid van dienstverlening kunnen volledig van toepassing zijn op de 
activiteiten van de pools. Dergelijke pools mogen echter niet worden gebruikt om voldoende 
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gekwalificeerde personen of ondernemingen te verhinderen goederenafhandelingsdiensten 
te verrichten, noch om werkgevers te verplichten arbeiders in dienst te nemen die ze niet 
nodig hebben. Dit kan in bepaalde omstandigheden in strijd zijn met de Verdragsregels 
inzake de interne markt, en met name met artikel 43 inzake de vrijheid van vestiging en 
artikel 49 inzake de vrijheid van dienstverlening.278 

8.1.4.2 De dienstenrichtlijn 
Op 12 december 2006 werd de richtlijn betreffende de vrijheid van vestiging en het vrije 
verkeer van diensten279 door het Europees Parlement en de Raad ondertekend. De 
richtlijn biedt een algemeen rechtskader voor een grote verscheidenheid van diensten en 
houdt daarbij rekening met de bijzondere kenmerken van de verschillende activiteiten of 
beroepen en hun reglementering.   

De bepalingen van deze richtlijn betreffende de vrijheid van vestiging en het vrije verkeer 
van diensten zijn alleen van toepassing voor zover de betrokken activiteiten voor 
concurrentie opengesteld zijn. Na de lancering van het voorstel van richtlijn werd dit dossier 
geruime tijd van belang geacht voor de havensector, omdat er op dat moment geen 
aanduiding was of er sectoren zouden uitgesloten worden van de richtlijn. Uiteindelijk bleek 
de havensector niet onder de richtlijn te vallen, zoals verwoord staat in art. 2, lid 2,  d: “Deze 
richtlijn is niet van toepassing op diensten op het gebied van vervoer, met inbegrip van 
havendiensten, die onder de werkingssfeer van titel V van het EG-Verdrag vallen”. Zoals 
reeds vermeld, moet men zich hier afvragen of goederenbehandelaars kunnen aanzien 
worden als “vervoer” in de zin van titel V van het verdrag. Zoals reeds vermeld bij punt 8.1.2, 
is dit niet het geval. 

8.1.4 Toekomstplannen voor de haven op Europees vlak en gevolgen voor de 
haven van Antwerpen 

8.1.4.1 Publicatie nieuw havenpakket 
De Europese Commissie publiceerde op 23 mei haar toekomstplannen voor de havens in de 
Europese Unie. De Commissie wil de havens klaarstomen om tegen 2030 tot  50% meer 
goederenvervoer te verwerken. Het pakket bestaat uit een mededeling280 en een wetgevend 
luik281. Ook hier wordt in de verordening duidelijk gesteld dat de liberalisering van de havens 
niet doorgevoerd zal worden. Zelfhandeling moet niet toegelaten worden in deze sector. 
Vooral belangrijk in de deze context, is het sociaal overleg. Op initiatief van de Commissie 
werd in juni 2013 een Comité voor het sociaal overleg in de havens opgericht. 

8.1.4.2 Sociaal overleg op Europees niveau 
Reeds in 2007 werden in een werkrapport van de Europese commissie, melding gemaakt van 
het belang van sociale dialoog over havenarbeid op Europees vlak.282 De sociale dialoog zou 
de productiviteit en  de aantrekkelijkheid van de haven bevorderen. Dit zou tot meer en 
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aantrekkelijkere jobs leiden. Uit het verleden was reeds gebleken dat verandering van de 
wetgeving, leidde tot verzet. De commissie was dan ook van oordeel dat  een analyse van de 
verenigbaarheid  van een pool voor havenarbeiders met het verdrag tot de mogelijkheden 
behoorde. Het sociaal overleg op Europees niveau, zou hiervoor een oplossing kunnen zijn. 
Ook werd gepleit om op Europees vlak een reglementering omtrent opleiding, veiligheid en 
gezondheid in te voeren. 

De Europese Commissie publiceerde op 23 mei 2013 haar toekomstplannen voor de havens 
in de Europese Unie. Het pakket bevatte een mededeling en een voorstel tot verordening. 
Een belangrijk aspect in deze context, is het sociaal overleg. De Commissie gaat uit van een 
toename van 50% van het goederenvervoer tegen 2030. Met deze stijging zouden ook        
70 000 nieuwe banen gecreëerd worden. Op initiatief van de Commissie werd in juni 2013 
een comité opgericht voor het sociaal overleg in havens.283  

De regelingen voor havenarbeid, wijken in de verschillede landen af van de algemene 
arbeidsreglementering. In België is dat ook het geval met de Wet Major. Deze regelen 
kunnen een beperking op de creatie van nieuwe banen of kunnen het arbeidsklimaat in de 
haven aantasten. In de Antwerpse haven is dit zeker het geval aangezien de toegang tot het 
beroep van havenarbeider beperkt wordt. Om aan deze problematiek tegemoet te komen 
hebben de sociale partners in de havensector gevraagd een comité voor de sociale dialoog in 
de havens op te richten overeenkomstig de in de Unie bij artikel 152 VWEU. Hierdoor zal het 
mogelijk worden om voor een aantal belangrijke knelpunten, waarvan er een aantal in 
contracten kunnen worden vastgelegd, een oplossing te vinden. Indien de sociale partners 
dat wensen, kunnen zij gezamenlijk vragen dat de door hen gesloten overeenkomsten op 
EU-niveau ten uitvoer worden gelegd middels een besluit van de Raad na een voorstel van 
de Commissie overeenkomstig artikel 155, lid 2. Hiervan was reeds sprake in 1998.284 Het is 
echter pas in 2013, dat op in deze sector op een sociale dialoog is aangedrongen. Op dit 
moment is de Commissie echter niet van plan om specifieke regelgeving in te voeren met 
betrekking tot havenarbeid. Er moet worden benadrukt dat de sociale dialoog op EU-niveau 
een aanvulling vormt op de sociale dialoog op nationaal, lokaal en bedrijfsniveau en deze 
niet vervangt.285 

Ook over het aspect veiligheid en gezondheid in de haven, zal overleg gepleegd worden. In 
de mededeling staat tevens vermeld dat: “Elke haven moet werkmethoden ontwikkelen om 
de veiligheid en gezondheid van werknemers te beschermen. Dat vergt een goede 
samenwerking en coördinatie tussen alle werkgevers en werknemers die in de haven actief 
zijn. Als gevolg van technologische veranderingen en nieuwe behoeften op het gebied van 
vervoer en logistiek zullen de werknemers innoverende havenexploitatievaardigheden onder 
de knie moeten krijgen en over de juiste vaardigheden, opleiding en vakbekwaamheden 
moeten beschikken om alle voordelen van de nieuwe technologieën te begrijpen en te 
benutten.” Het comité voor de sociale dialoog, zal ook over deze kwestie regelmatig 
geraadpleegd en geïnformeerd worden. 
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Wat betreft de sociale dialoog, is dit geen slechte zaak. België heeft een heel specifieke 
regeling wat betreft havenarbeid. Vooral het feit dat erkende havenarbeiders arbeid in de 
haven mogen verrichten speelt parten. Vooral de regeling wat betreft de logistieke arbeid 
kan volgens mij aangepast worden via een Europese sociale dialoog gezien de gewijzigde 
arbeidsituatie in de haven sinds de invoering van de Wet Major. Mijn inziens, voldoet de 
haven van Antwerpen al aan de criteria van opleiding en vakbekwaamheid. Op dat gebied is 
het Belgische systeem van havenarbeid sterk gereguleerd en de opleidingen goed 
georganiseerd, zeker wat betreft de haven van Antwerpen met het opleidingscentrum 
OCHA. Tijdens het sociaal overleg kan daar zeker een voorbeeld aan genomen worden.  

In de aanbeveling van de raad over het nationale hervormingsprogramma 2013 van België 
en met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma van België voor de periode 
2012-2016286 staat vermeld dat de wetgeving omtrent havenarbeid in België niet meer 
gemoderniseerd is. Gezien het belang van deze sector voor het concurrentievermogen zijn 
maatregelen dringend noodzakelijk.  

In de mededeling van de Europese Commissie staat vermeld dat “Om te slagen en zich aan 
te passen aan de veranderende vereisten ten aanzien van de werknemers, moeten havens 
goede arbeidsomstandigheden bieden en de kwaliteit van de werkomgeving verbeteren om 
geschoold personeel aan te trekken. Bedrijfsconflicten die de relaties aantasten kunnen het 
imago en concurrentievermogen van havens schaden en moeten proactief worden 
aangepakt. Er moeten een gezond sociaal klimaat en een reëel sociaal overleg tussen de 
betrokken partijen tot stand worden gebracht”. 287  

Op Belgisch vlak heeft Di Rupo dit in zijn regeringsverklaring reeds uitgesproken: “Het stelsel 
van de havenarbeid zal in overleg met de betrokken partijen (de werkgevers- en 
vakbondsorganisaties, de sociale bemiddelaars en de havenautoriteiten) worden aangepast 
teneinde het te moderniseren.”288 

Op 19 juni 2013, is het nieuwe comité voor de sociale dialoog in de havensector officieel 
opgestart. Het nieuwe comité is geïnstalleerd in Brussel. Het bestaat uit vertegenwoordigers 
van de Organisatie van de zeehavens in de Europese Unie (ESPO), de Europese Federatie van 
private haventerminalexploitanten (FERORT), de Europese vervoersfederatie (ETF) en de 
International Dockers Coordination Europe, dat de dokwerkers en arbeiders in de Europese 
havens vertegenwoordigt.289 Het comité zal zich de volgende jaren bezig houden met de 
veiligheid, opleiding en kwalificaties en de aantrekkelijkheid van de sector voor jonge 
werknemers en vrouwen. 
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Modernisering en sociale dialoog op Europees vlak zijn belangrijk. Ook voor de haven van 
Antwerpen kan dit een belangrijke stap vooruit zijn naar de modernisering van de 
havenarbeid. 

8.2 Besluit 
Sociaal overleg op Europees vlak blijft noodzakelijk. Het debat betreffende het afsluiten van 
cao’ s omtrent salarissen, arbeidsvoorwaarden en dergelijke zal op Europees niveau moeten 
gevoerd worden. Hierbij moet men zich de vraag stellen welke instrumenten men hiervoor 
zal gebruiken. Ook voor de haven van Antwerpen kan dit een belangrijk instrument zijn. De 
haven in de huidige context is totaal anders dan ten tijde van de wet Major. Cao’s zijn 
verouderd en aanpassingen zullen noodzakelijk zijn om de concurrentiële positie van 
Antwerpen als wereldhaven te behouden. Meer flexibiliteit om tegemoet te komen aan de 
wensen van de klanten is belangrijk.  

Het is niet zozeer de Wet major dat een probleem vormt, wel de definiëring en de 
afbakening van havenarbeid. De haven van Antwerpen is geëvolueerd en gemoderniseerd. 
De huidige definiëring van havenarbeid voldoet niet meer aan het huidig systeem van 
havenarbeid. Vooral het feit dat logistieke arbeiders, die geen havenarbeid in strikte zin 
uitvoeren, nog steeds erkend moeten worden, is een belemmering van vrij verkeer van 
werknemers. Ook het feit dat voldoen aan de voorwaarden nog geen erkenning inhoudt en 
het feit dat de vakbondenmee beslissen druist in tegen de vrijheid van werknemers en dat 
vakbonden. Verder dient opgemerkt te worden dat ander dienstverleners geen toegang 
hebben tot de markt. 

Nu Europa beslist heeft dat “havenarbeid” niet geliberaliseerd wordt, zal de haven van 
Antwerpen een flexibeler systeem van arbeid moeten invoeren. Sociale dialoog met de 
andere partners van de Europese Unie kan een aanzet zijn om de huidige situatie te 
veranderen en te moderniseren. Een systeem van een pool van havenarbeiders hoeft 
daarom niet te verdwijnen, maar meer “open” regels in verband met de erkenning en de 
mogelijkheid om havenarbeiders aan te werven, dringen zich op. 

In zijn antwoord op een schriftelijke vraag290 omtrent havenarbeid in België, antwoordde de 
heer Kallas op 27 juli 2013: “regelingen in verband met havenarbeid mogen niet worden 
gebruikt om de levering van goederenafhandelingsdiensten  door adequaat gekwalificeerde 
individuen of ondernemingen te verhinderen of om aan werkgevers personeel op te dringen 
dat zij niet nodig hebben. Dergelijke praktijken kunnen onder bepaalde omstandigheden 
immers haaks staan op de in het Verdrag vastgestelde voorschriften inzake de interne markt, 
met name artikel 49 over het recht van vestiging. “Wat België betreft, is de Commissie 
onlangs voorafgaand informatie begonnen uit te wisselen met de Belgische autoriteiten. 
Zodra de nodige informatie is verzameld, zal de Commissie zich beraden over passende 
maatregelen. Als de Commissie tot de conclusie komt dat het Belgische havenarbeidssysteem 
in strijd is met het Verdrag, kan zij een aanmaningsbrief aan de Belgische autoriteiten 
toezenden overeenkomstig artikel 258 VWEU.” 

Uit dit antwoord blijkt duidelijk dat Europa niet bij de pakken blijft zitten. Maatregelen om 
de organisatie van havenarbeid in België te actualiseren, dringen zich op. Indien Spanje 
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veroordeeld wordt door de commissie voor schendig van de vrijheid op vestiging, kan dit een 
precedent zijn voor Belgë.  
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Hoofdstuk 9: Het personeelsbeleid in de havens van 
Rotterdam: een vergelijking 
De haven van Rotterdam is de grootste concurrent van de haven van Antwerpen. In de 
context van de modernisering van de havenarbeid, is het dan ook interessant om de 
arbeidssituatie en de wettelijke regelingen van de havenarbeiders in Rotterdam te bekijken. 
Tevens is het interessant om beide havens te vergelijken en de grootste verschillen op een 
rijtje te zetten. 

9.1 Historiek: van havenpool tot erkende interim-kantoren 
Op 16 oktober 1916, werd de stuwadoorswet gestemd.291 De eerste “pool voor 
havenarbeid”, werd tevens in Rotterdam opgericht.  Aanvankelijk voorzag de pool  in 
arbeidersvriendelijke flexibiliteit, door op aanvraag van havenbedrijven ervaren arbeiders 
beschikbaar te stellen onder reguliere arbeidsvoorwaarden. Na de eerste wereldoorlog 
werden deze “pools” omgevormd tot “havenarbeidsreserves” De scheepvaartverenigingen 
namen het initiatief tot de Havenarbeidsreserve (HAR) en later tot een permanent 
overlegorgaan met de vakorganisaties. Met de komst van de HAR maakte de steunregeling 
plaats voor een arbeidsregeling.292 De Havenarbeidsreserve had aanneemlokalen, centrale 
loonbetaling en een eigen politiecorps. Hiermee behield de arbeid zijn losse karakter, maar 
werden de stouwersbazen als tussenpersonen uitgeschakeld.293 De HAR bestond uit twee 
soorten havenarbeiders: de losvasten, die voorrang hadden op de andere havenarbeiders 
met recht op een vast loon, pensioenregeling en ziekteregeling en de gelegenheidsarbeiders 
die zich drie maal per dag aanboden en een werkloosheidsuitkering genoten.294  

Na de tweede wereldoorlog, werd de HAR omgevormd tot de Centrale voor 
Arbeidsvoorziening (CAV). De havenarbeiders werden tewerkgesteld via de pool. In de jaren 
vijftig, kregen de werkloze havenarbeiders uit de pool 80% van het loon uitbetaald. In 1962, 
werd dit zelf op 100% gebracht.295 

Vanaf 1 januari 1968, werd dit vervangen door de Stichting Samenwerkende Havenbedrijven 
(SHB). Bedrijven die aangesloten waren bij de SHB, waren verplicht de havenarbeiders aan te 
nemen uit de SHB en moesten daar op regelmatige basis een beroep op doen. Toch waren 
niet alle havenarbeiders actief via de “pool”. De meerderheid was aan het werk bij de 
ondernemingen op vaste  basis. Nadat begin de jaren zestig de poolarbeiders bij leegloop 
het volle loon ontvingen en de decasualisatie voltooid leek, slonk de belangstelling voor de 
Rotterdamse havenpool.296 
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ECT, een Rotterdams havenbedrijf die de behandeling van containers verzorgt, weigerde 
echter om havenarbeiders te rekruteren uit de pool. ECT wierf een volledig nieuw team aan 
en sloot met hen een eigen CAO tegen andere voorwaarden dan de poolarbeiders.  

In 1993 heeft de toenmalige Nederlandse Minister van Sociale zaken en Werk, beslist om 
een einde te maken aan de pool. Na deze beslissing, onderging de pool een grondige 
verandering. De afschaffing van overheidsfinanciering en werkloosheidsuitkeringen werden 
vastgelegd in de Wet van 20 december 1995 tot regeling van tijdelijke bijdragen aan 
havenbedrijven voor herstructurering van de arbeidsvoorziening in havens ter vervanging 
van hoofdstuk V van de Werkloosheidswet (Wet tijdelijke bijdrage herstructurering 
arbeidsvoorziening havens ) . De bedoeling was om de SHB te herstructureren. Als gevolg 
van deze hervormingen waren havenarbeiders vanaf 1 januari 2001 niet meer geregistreerd. 

In 1998 legden een aantal goederenbehandelaars klacht neer over het feit dat SHB een 
monopoliepositie had en dat ze verplicht beroep moesten doen op deze havenarbeiders. 
Deze klacht werd echter verworpen. In 1999 probeerde Matrans de monopolie te 
doorbereken. Matrans probeerde tijdelijke havenarbeiders voor algemeen werk, te leveren 
aan containerterminal ECT in Rotterdam via Transcore, een geregistreerde aanbieder van  
sjorders. De vakbeweging FNV bestreed dit omdat deze nooit de toestemming hadden 
gegeven om havenarbeiders te leveren. Het gerecht verbood Matrans om havenarbeiders te 
leveren omdat in de haven CAO vermeld stond dat het exclusieve recht om havenarbeiders 
te leveren, voorbehouden was aan SHB of aan andere “erkende interim-kantoren. Het 
gerecht bevestigde tevens het recht van de vakbonden om andere aanbieders van 
havenarbeiders te weigeren.297 

Gedurende de laatste jaren van het bestaan, stonden de ondernemingen niet open om 
havenarbeiders uit de SHB aan te nemen. De reden hiervoor was dat deze havenarbeiders 
niet genoeg gemotiveerd waren en weigerden taken uit te voeren. Na het faillissement  van 
SHB, was het Rotterdam Port Services (RPS), die de taak overnam. RPS werkt als een 
uitzendkantoor. De havenarbeider kan zich laten registreren en RPS kan dan een eventuele 
job aanbieden. Als de havenarbeider niet werkt, wordt hij ook niet betaald. 

De Nederlandse havens kennen een lange geschiedenis van losse arbeid. Havenarbeiders 
hadden geen vaste aanstelling en daardoor was net zoals in België, hun rechtspositie zwak. 
Een groot deel van de twintigste eeuw stond in het teken van de versterking van de positie 
van de havenarbeider. In de afgelopen twee à drie decennia is die echter trend gekeerd. De 
opkomst van de moderne, flexibele vorm van uitzendbedrijven, zelfstandigen zonder 
personeel en koppelbazen zijn daarvan een voorbeeld. Voor havenarbeiders geldt nu geen 
specifiek statuut meer.  

Nu is goederenbehandeling in Nederland in handen van private bedrijven. Wat betreft de 
havenarbeid, zijn er momenteel geen specifieke wetten. Havenarbeid valt onder de 
Arbeidsomstandighedenwet 1998 of Arbowet298 en de uitvoeringsbesluiten299 Op 14 
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september 1976 trad Nederland toe tot de ILO conventie 137 maar omdat de regering 
specifieke wetgeving gericht op het bieden van een geprivilegieerde positie aan 
havenarbeiders niet langer nodig of wenselijk achtte, en gelet op het onvermogen van 
sociale partners om in onderling overleg tot een regeling te komen, kon Nederland niet meer 
voldoen aan artikel 3 van het verdrag. De regering heeft toen het verdrag opgezegd.300 

In Rotterdam bestaat de havenpool niet meer. Er kan wel bij tekorten een beroep gedaan 
worden op havenarbeiders via erkend interim-kantoren. Voor Rotterdam zijn dit: ILS, Mat 
rans, RPS and Transcore. 

9.2 Collectieve Arbeidsovereenkomsten in de haven van Rotterdam 
Vroeger bestonden er op sectorniveau verschillende Cao’s in de haven van Rotterdam. 
Bepaalde bepalingen in de cao’s hadden betrekking op de volledige haven, andere hadden 
betrekking op bepaalde bedrijven. Nadien werden de cao’s meer gedecentraliseerd en 
kwamen er meer cao’s op bedrijfsniveau. Het argument hiervoor was het feit dat er te grote 
verschillen waren tussen container- en bulkbehandeling.  

9.3 Organisatie van havenarbeid op bedrijfsniveau. 
Typisch aan de Nederlands havenarbeid, zijn de Cao’s die tot stand gebracht worden op 
ondernemingsniveau. De focus ligt daarin voornamelijk op de tewerkstelling, inclusief de 
tijdelijke tewerkstelling van havenarbeiders. Er zijn geen sector Cao’s en er is ook geen 
nationale wetgeving hieromtrent.301 De havenarbeiders vallen onder Wet van 18 maart 
1999, houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en het Besluit 
van 15 januari 1997, houdende regels in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het 
welzijn in verband met de arbeid. De Stuwadoorswet is met de invoering van de 
Arbeidstijdenwet in 1996 komen te vervallen. Met de komst van de 
Arbeidsomstandighedenwet in 1980, waren de onderdelen van de Stuwadoorswet die 
betrekking hadden op de veiligheid en de gezondheid van werknemers al geschrapt. 

Nu moet hier een onderscheid gemaakt worden tussen havenarbeiders in de strikte zin en 
havenarbeiders in de ruime zien. Havenarbeiders in de strikte zin zijn havenarbeiders die 
beschouwd kunnen worden als havenarbeiders die instaan voor de goederenafhandeling op 
het schip en aan de kade. Havenarbeiders in de ruime zin zijn de havenarbeiders die 
logistieke arbeid verrichten binnen het havengebied. De meeste ondernemingscao’s, 
worden gesloten voor de eerste categorie en niet voor de logistiek arbeiders en betreffen 
dus de “echte “ havenarbeid.  

In Rotterdam zijn er echter wel een aantal specifieke regels vastgelegd in verband met 
havenarbeid. In de Havenbeheersverordening Rotterdam 2010, vinden we een aantal 
bepalingen terug in verband met het sjorren van containers aan boord van een schip. Artikel 
11.4.1 bepaalt dat het  is verboden om aan boord van een zeeschip containers te sjorren, 
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tenzij wordt gehandeld ofwel  door de bemanning van het betreffende zeeschip, voor zover 
het een zeeschip betreft met een maximale lengte van 170 meter, ofwel door een sjorder 
die in dienst is bij een sjorbedrijf dat in het bezit is van een vergunning. Op dit moment is het 
enkel ILS en Matrans die bevoegd zijn om deze activiteiten uit te voeren in de haven van 
Rotterdam.302 

Ook op ondernemingsniveau, vinden we bepalingen terug die beperkingen invoeren. Zo 
worden er maatregelen ingevoerd ingeval beroep moet gedaan worden op interim-arbeid. 
Zo mag er bijvoorbeeld enkel gewerkt worden met bepaalde ondernemingen. Bij ECT is dit 
bijvoorbeeld Matrans Marine Services b.v. (Matrans), International Lashing Services b.v. (ILS) 
of  Rotterdam Port Services b.v. (RPS).303 Ook bij APM terminals Rotterdam, vindt men 
dergelijke bepalingen terug.304 

9.4 Werkgeversverenigingen 
In Rotterdam zijn er twee grote werkgeversverenigingen. Enerzijds is er Detalincqs die de 
belangen de logistieke en de industriële bedrijven die aangesloten zijn verdedigt. Deltalinqs 
is sinds het begin van 2001 een samenvoeging van de Scheepvaart Vereniging Zuid (S.V.Z.) 
en Europoort Botlek Belangen (E.B.B.) en vertegenwoordigt havenbedrijven en verenigingen 
met hun leden die gelieerd zijn aan de havens in Rotterdam en omstreken. 
Deltalinqs vertegenwoordigt de belangen van deze leden door overleg met 
overheidsinstanties, semioverheidsinstanties op nationaal en lokaal gebied. Anderzijds is er 
AWVN. AWVN helpt ondernemingen bij het opstellen van Cao’s. AWVN heeft echter geen 
mandaat om de Cao’s te ondertekenen.305 

9.5 Conclusie en vergelijking met Antwerpen 
Waar Antwerpen een lange weg afgelegd heeft om te komen tot een pool van 
geregistreerde havenarbeiders, zien we in Nederland een tegenovergestelde beweging. In 
Rotterdam is er sinds 2003 geen sprake meer van een gelijkaardig concept zoals dat in 
Antwerpen. Havenbedrijven moeten wel beroep doen op de geregistreerde aanbieders van 
havenarbeiders, maar havenarbeiders genieten niet meer van de sociale voordelen als 
voordien.  

Ondernemingen in Rotterdam hebben voornamelijk vast personeel in dienst. Bij tekorten 
kunnen ze beroep doen op erkende interim-kantoren, die opgeleide havenarbeiders ter 
beschikking hebben. Deze havenarbeiders zijn multifunctioneel en kunnen ingezet worden 
voor verschillende taken. In de haven van Antwerpen is dit niet het geval. Havenarbeiders 
worden ingedeeld in categorieën en havenarbeiders mogen niet gelijk welke taak verrichten. 

Ook is er in Rotterdam een onderscheid gemaakt tussen de “echte” havenarbeid en het 
logistiek gebeuren. Dit is in Antwerpen niet het geval. Zowel voor het logistiek gebeuren als 
voor havenarbeid in het havengebied, moet beroep gedaan worden op erkende 
havenarbeiders. 
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Ook op het gebeid van overleg zien we duidelijke verschillen. Waar men in Rotterdam is 
overgegaan van een wet naar sector cao’s naar bedrijf cao’s, zien we dat de haven van 
Antwerpen vasthoudt aan de Wet Major en de sector Cao’s. Voor  Cao’s op bedrijfsniveau is 
er in Antwerpen geen sprake. 

De haven van Rotterdam heeft lang een monopoliepositie wat betreft havenarbeid kunnen 
behouden, maar heeft toch moeten inbinden omwille van de concurrentiële positie. 
Misschien kan dit een voorbeeld zijn voor de haven van Antwerpen en ook de andere havens 
in België. De sociale kosten zouden zeker en vast dalen en ondernemingen zouden meer 
vrijheid hebben wat betreft de aanwerving. Een eerste stap kan dan misschien zijn om de 
logistieke sector los te koppelen van erkende havenarbeid en voor interim-arbeid beroep te 
doen op erkende interim-kantoren in plaats van contingent. 
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Hoofdstuk 10: knelpunten en kritieken 
Uit de literatuur omtrent deze problematiek en de gesprekken die ik gevoerd heb, blijken 
toch een aantal knelpunten aanwezig te zijn in de huidige reglementering omtrent 
havenarbeid. We moeten hier wel rekening houden met het feit dat de standpunten die 
aangehaald zijn vanuit verschillende uitvalshoeken komen. Het is logisch dat de vakbonden 
achter hun leden, de havenarbeiders staan en dat werkgevers vanuit een andere invalshoek 
de havenarbeid bekijken. In de studie die professor van Hooydonk liet uitvoeren, verklaarde 
de autoriteit van de haven van Antwerpen volgende punten als knelpunten: verbod van 
tewerkstelling via interim-arbeid, verplichte samenstelling van ploegen, geen mogelijkheid 
tot multitasking, exclusieve rechten voor bepaalde havenarbeiders en verplichte aanwerving 
van havenarbeiders voor niet-havengerelateerde opdrachten. Cepa vond dan weer het 
verbod om vaste contracten af te sluiten, de closed job en de onmogelijkheid om via interim-
arbeid te werken belangrijk. 

In dit hoofdstuk zet ik de belangrijkste knelpunten op een rijtje en formuleer ik mijn 
persoonlijke visie hierover. In mijn conclusie zal ik dan trachten een aantal oplossingen te 
formuleren. 

10.1 Havenarbeid als “closed job” en macht en invloed van de vakbonden 
Eerste kritiek is het feit dat “havenarbeid” wordt beschouwd als een “closed job”. Ondanks 
de vele kritiek, is er volgens mij niet volledig sprake van een “closed job”. Kandidaat-
havenarbeiders moeten wel voldoen aan een aantal voorwaarden voordat zij erkend 
worden, maar dit is geen uitzondering. Ook in andere beroepen kan dit het geval zijn. 

Regelmatig werd al kritiek geuit op dit systeem. Er werd aangenomen dat deze specifieke 
vorm van havenarbeid, een schending zou zijn van art. 23 van de Grondwet, “de vrijheid van 
arbeid”.  De beperkingen kunnen echter verantwoord worden. Ook in andere beroepen, 
bijvoorbeeld de zeevisserij, worden specifieke voorwaarden gesteld. Bovendien stelt de ILO 
conventie 137, uitdrukkelijk dat een systeem van erkenning kan worden ingevoerd. België 
heeft echter deze conventie echter niet geratificeerd.  

Bovendien is syndicale vrijheid gewaarborgd. Zowel de wet van 24 mei 1921 als de ILO 
conventie bevestigen dit. Het feit dat aangehaald wordt dat indien de potentiële 
havenarbeider niet gesyndiceerd is, er geen erkenning toegekend kan worden klopt niet. Er 
staat immers nergens in de codex vermeld dat de havenarbeider moet gesyndiceerd zijn. 
Zowel juridisch als technisch gezien, is er dus geen sprake van een “closed job”. Het is echter 
wel zo dat de meerderheid van de havenarbeiders gesyndiceerd zijn. Nochtans blijkt uit de 
visie van ondernemers in de logistieke sector dat de vakbond heel sterk staat. De verdeling 
van de vakbond, de sterkte van de verschillede strekkingen zou moeten behouden blijven en 
de vakbond zou mee beslissen wie waar kan werken. 

Als er al sprake zou zijn van een soort “closed job”, kan men dit verantwoorden door het feit 
dat erkende havenarbeiders degelijk opgeleid moeten worden en een absolute vakkennis 
moeten verwerven. Als effectief zou blijken dat ook de vakbonden mee beslissen over het 
feit wie wordt aangenomen en wie waar gaat werken, moet daar wel verandering in komen 
want dan is een zekere vorm van discriminatie aanwezig. Hierover kan ik echter geen 
eenduidige uitspraak doen. 



126 
 

Wat betreft de vakbonden, kan echter wel zeer duidelijk gesteld worden dat zij een grote 
macht hebben in de haven van Antwerpen wat betreft de controle. De controle over de 
uitvoering van havenarbeid, wordt uitgevoerd door afgevaardigden van de 
werknemersorganisaties. Een aantal erkende havenarbeiders, die aangeduid zijn door de 
werknemersorganisaties als delegés, heeft toegang tot de bedrijven om controle uit te 
voeren in verband met havenarbeid. Dit betreft voornamelijk de naleving van de veiligheid 
van  de havenarbeiders en ook een controle of “havenarbeid” effectief wordt uitgevoerd 
door havenarbeiders en niet door andere arbeiders. De vakbonden hebben aldus een 
controlebevoegdheid en zijn gemachtigd om de naleving van de arbeidsreglementering vast 
te stellen. Dit recht wordt uitdrukkelijk erkend in de paritaire akkoorden en is vermeld in art. 
11 van Cao nummer 5. Overtredingen worden dan ook gemeld. De meest recente 
commoties hierover, vinden we terug bij de Katoennatie. De vakbonden waren ervan 
overtuigd dat Katoennatie bij Logisport, een dochterbedrijf van katoennatie, bedienden het 
werk van havenarbeiders laat doen. De vakbonden zijn van oordeel dat de werknemers die 
bij Logisport havenarbeid verrichten en tot het paritair comité 301 behoren. Het moeten dus 
erkende havenarbeiders zijn. De vakbondsafgevaardigden hebben in dit opzicht het recht om 
de naleving van de arbeidsreglementering vast te stellen. Logisport weigerde de vakbonden 
echter de toegang tot het bedrijf en dit was de aanzet tot het conflict. De sociale inspectie is 
dan vaststellingen gaan doen omdat vakbonden dit niet mochten. Op 1 juli  2013 werd 
tussen de havenvakbonden en de afgevaardigden van de katoennatie  en via bemiddeling 
van de voorzitter van het Paritair Subcomité Haven van Antwerpen, Marc De Smet, toch een  
akkoord bereikt. De sociale dialogen hierover zullen terug aangevat worden en Katoennatie 
moet de Wet op Havenarbeid respecteren. Dit akkoord heeft een degelijke basis om de wet 
op de havenarbeid af te dwingen. Dit voorval bewijst nogmaals de sterke positie van de 
vakbonden in de haven.  

Bijkomend kan gesteld worden dat de codex uitzonderingen maakt voor erkenning voor 
zonen van leden van de werknemersorganisaties die zetelen in het paritair subcomité. Deze 
kunnen ten allen tijde door de commissie erkend worden als havenarbeider. Ook de 
effectieve of plaatsvervangende leden van de werknemersorganisaties, die hierin zetelen, 
kunnen erkend worden als havenarbeider rang A. Dit is, zoals ik reeds heb vermeld, een 
vorm van discriminatie en ongelijkheid. 

Enerzijds kunnen we dus stellen dat de grote macht van de vakbonden een positieve invloed 
heeft op havenarbeid in Antwerpen. Dit mechanisme zorgt ervoor dat havenarbeid op een 
correcte manier wordt uitgevoerd en dat de reglementering wordt nageleefd. Vooral het 
aspect veiligheid speelt hier een grote rol. Ook de vertegenwoordiging bij het paritair 
overleg, is belangrijk. Beslissingen in het paritair comité worden genomen samen met de 
vakbondsafvaardiging, die een enorme vertegenwoordiging heeft. 

Anderzijds kan dit echter te ver gaan. Gezien de veranderingen in arbeidsomstandigheden in 
de haven, nieuwere technieken en het belang van de logistieke functies, is het begrip 
“havenarbeid” in de huidige context niet meer hetzelfde als ten tijde van de Wet Major. Wat 
moet nog begrepen worden onder “havenarbeid”? Mijn inziens zijn de zuivere logistieke 
werkzaamheden die uitgevoerd worden door gespecialiseerde bedrijven, bedrijven die zich 
enkel bezig houden met de op- en overslag van goederen, geen vorm van zuivere 
havenarbeid in de strikte zin. Controles die worden uitgevoerd door de 
werknemersafgevaardigden strekken zich ook tot deze bedrijven. Bedrijven zijn hiertoe 
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verplicht een beroep te doen op erkende havenarbeiders en de logistieke bedienden en 
arbeiders , die ook opgeleid zijn en perfect dezelfde functie kunnen uitvoeren, mogen deze 
vormen van arbeid niet verrichten omdat het bedrijf zich in havengebeid bevindt. In dit 
opzicht denk ik dat hieraan kan gewerkt worden en dat er ruimte is om deze specifieke 
bedrijven uit het begrip “havenarbeid” te lichten. Ook het feit dat uitzonderingen gemaakt 
worden voor vakbondsafgevaardigden wat betreft de aanwerving,  gaat mijn inziens wel een 
stap te ver. 

Een feit blijft echter dat de aansluiting bij de vakbond vrij is. Eens de havenarbeider is 
erkend, kan hij zijn lidmaatschap opzeggen. Er kan geen verplichting opgelegd worden om lid 
te blijven. Uit mijn gesprekken met enkele havenarbeiders blijkt echter dat ze zelf lid blijven 
van de vakbond omdat deze alles regelt in verband met werkloosheid en dergelijke. Dit geldt 
zeker voor de losse arbeiders die zich nog dagelijks op bepaalde tijdstippen moeten 
aanbieden.  

Concluderend kunnen we stellen dat de bewering dat havenarbeid een volledige “closed 
job” is, niet volledig opgaat. Vakbonden hebben een sterke positie wat dat betreft, maar dit 
is te wijten aan het feit dat havenarbeid lang niet gereglementeerd was en bescherming 
absoluut noodzakelijk was. Wel moet misschien op dat gebeid uitgekeken worden naar meer 
alternatieve en minder strikte“erkenningmogelijkheden” voor havenarbeiders zodat de 
toegang tot havenarbeid “opener en doorzichtiger” wordt. 

10.2 Nieuwe technieken en arbeid 
Een aansluitend punt dat ik reeds vermelde, is het feit dat havenarbeid ten tijde van de Wet 
Major niet meer hetzelfde inhoud heeft als nu. Van echte manuele arbeid in de haven is nu 
minder sprake dan vroeger. Vele aspecten worden machinaal gedaan en de goederen 
worden veelal in containers aangevoerd. In de codex is vermeld voor elke taak hoe de 
ploegsamenstelling moet zijn. Wil de onderneming hiervan afwijken, moet hij een aanvraag 
doen. Niet alle specifieke taken vergen echter hetzelfde aantal havenarbeiders. 
Mogelijkheden om van de opgestelde structuur af te wijken, lijken me dan ook noodzakelijk. 

Ook de technieken in verband met het laden en lossen van schepen zijn geëvolueerd. Meer 
en meer komen er specialiteiten aan te pas. De havenarbeiders zijn momenteel ingedeeld in 
verschilleden beroepscategorieën. Havenarbeiders van het algemeen contingent kunnen 
opleidingen volgen om zich te specialiseren. Deze havenarbeiders worden dan aangenomen 
in vast dienstverband en mogen enkel deze taak uitvoeren. De beperkingen staan vermeld in 
de codex. Waarom is het verboden om bepaalde taken te laten uitvoeren waar ze niet 
“erkend” zijn? De beroepsopleidingen worden gevolgd door havenarbeiders van het 
algemeen contingent. Zij hebben een basisopleiding gevolgd en kunnen havenarbeid 
uitvoeren. Eens ze echter “erkend” zijn in een bepaalde functie, mogen ze de algemene 
taken niet meer uitvoeren. Dit getuigt van weinig flexibiliteit. Werkgevers vinden soms niet 
de geschikte arbeiders en mogen deze algemene taken dan niet laten uitvoeren door 
anderen. 

Ook zijn er sinds de invoering van de Wet Major activiteiten ontstaan die niet echt als 
specifieke havenarbeid kunnen beschouwd worden. Hierbij kunnen we denken aan 
bijvoorbeeld de fruitsorteerders of op -en overslagbedrijven, distributiecentra die zich in de 
haven bevinden. Voor deze bedrijven geldt ook de strikte reglementering van havenarbeid 
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en is de markt niet “vrij”. Mijn inziens voldoen deze ondernemingen niet meer aan de 
bepalingen van havenarbeid. 

10.3 Gebrek aan transparantie van de mogelijke kandidaten 
Als je als havenarbeider wil werken, moet je erkend worden door de commissie. Het is een 
noodzakelijke voorwaarde om havenarbeid, zoals omschreven in de Wet Major, te 
verrichten. Wanneer de werknemersorganisaties in samenspraak met de 
werkgeversorganisatie menen dat er geen nood is aan nieuwe havenarbeiders, worden ook 
geen nieuwe erkenningen toegestaan. Het contingent blijft dan gesloten tot er beslist wordt 
dat er nieuwe havenarbeiders nodig zijn. Voldoen aan de erkenningscriteria betekent dus 
niet automatisch erkenning. Eenmaal erkend, mag je havenarbeid verrichten maar dit  is 
geen garantie op werk. De potentiële havenarbeiders worden voorgedragen door de 
vakbonden. Aangezien er een zekere verdeling is van de respectievelijke vakbonden, en de 
vakbonden deze verdeling willen blijven behouden, is er sprake van een zekere subjectieve 
selectie. Als je als havenarbeider erkend wil worden, kies je best voor de vakbond die de 
meeste macht heeft in de haven. Zo maak je de meeste kans op een erkenning.  

Ook  hier zien we weer de macht van de vakbonden terug naar voren komen. Vakbonden 
beschikken over lijsten van potentiële havenarbeiders en dragen deze leden dan ook voor. 
Hierdoor worden de werkgevers eigenlijk beperkt in hun keuze. De bedrijven kunnen niet vrij 
een havenarbeider aannemen, maar moeten een keuze maken uit personen die 
voorgedragen zijn door de vakbonden. Deze situatie is te vergelijken met de vroegere 
situatie in Nederland (zie supra hoofdstuk 9). Havenbedrijven moesten dan ook beroep doen 
op de “pool” en hadden niet de vrijheid om anderen aan te nemen. Dit leidde tot situaties 
waar bedrijven “ongemotiveerde” havenarbeiders moesten aannemen. Omwille van deze 
perikelen en het uiteindelijke faillissement van de pool, is Nederland overgegaan naar een 
systeem met verschillende erkende “interim-kantoren”. 

In de logistieke sector daarentegen, worden de meeste logistieke havenarbeiders al 
geselecteerd via de vrije markt. Wel moeten deze werknemers nog langs gaan bij de 
vakbond om de registratie te voltooien en moeten ze erkend worden. Ook moeten 
ondernemingen eerst een beroep doen op het logistiek contingent. 

Op deze manier heeft de werkgever geen vrijheid om zelf een havenarbeider aan te nemen. 
Een objectieve manier van aanwerving, met transparantie voor de werkgevers, dringt zich 
dan ook op. De individuele werkgever moet inspraak krijgen in de selectie van potentiële 
erkende havenarbeiders. Ook de manier van erkenning is aan hervorming toe. Het feit dat de 
“pool” wordt gesloten als er genoeg havenarbeiders zijn, kan negatieve gevolgen hebben. 
Indien niemand beschikbaar is in de pool en er nog moet gezocht worden naar tijdelijke 
havenarbeiders die niet erkend zijn, kan dit een negatief effect veroorzaken op de haven van 
Antwerpen en zeker ook op de concurrentiepositie. Schepen moeten dan wachten tot er een 
ploeg beschikbaar is om de lading te lossen. Hierdoor stijgen dan ook de kosten. 

10.4 Afwezigheid van contracten van onbepaalde duur voor havenarbeiders 
Havenarbeiders werken in principe op “losse” basis. Op dit ogenblik werkt ongeveer 75% van 
de algemene havenarbeiders op vaste basis bij dezelfde werkgever, vaak via het systeem van 
doorbestelling. Toch kunnen de werkgevers geen “vast” contract van de onderneming 
aanbieden. In de haven van Antwerpen is dit echter wel al mogelijk voor bepaalde 
categorieën van havenarbeiders. Vooral voor de heel specifieke vormen van havenarbeid en 



129 
 

de logistieke havenarbeiders is dit mogelijk. Ook in bepaalde terminals, kunnen sinds kort 
erkende havenarbeiders van het algemeen contingent op vaste basis aangeworven worden. 
De containerterminals van DP WorlD, PSa antwerp en MSC Home terminal, mochten vanaf 1 
april 2012, een vast contract aanbieden aan erkende havenarbeiders van het algemeen 
contingent. De werkgevers garanderen hierbij minstens 104 taken per semester en 6 taken 
per periode van 2 weken, exclusief de weekendtaken. Dit zou ook mogelijk moeten gemaakt 
worden voor andere werkgevers in de haven. Dit is een eerste stap in de goede richting. 

Deze groep behoort echter niet tot het personeelsbestand van de onderneming en moeten 
nog steeds erkend worden door de commissie. Ze genieten niet van de voordelen die aan de 
vaste niet havenwerkers toegekend worden. Velen van die logistieke arbeiders werken al 
verschillende jaren in dezelfde onderneming en voelen zich “eigen” met de onderneming. 

Uit de studie blijkt ook dat werkgevers de algemene havenarbeiders vast zouden willen 
aannemen. Hiervoor is het wel noodzakelijk om de regelgeving hieromtrent aan te passen en 
werkgevers willen dan ook duidelijke afspraken in geval van economische werkloosheid. 
Probleem hierbij wel is dat de havenarbeider bij ontslag om bijvoorbeeld economische 
redenen dan niet kan terugvallen op de garantie van de “pool” 

10.5 Gebrek aan flexibiliteit 
De haven van Antwerpen heeft geen flexibel systeem van aanwerving van havenarbeiders. 
Er zijn vier vaste shiften en vier vaste aanwervingsmomenten voorzien. De havenarbeiders 
zijn ingedeeld in vaste shiften. De havenarbeiders kunnen niet zomaar van shift wisselen. 
Ondernemingen hebben behoeft aan flexibiliteit De vier shiften zijn vaak niet voldoende om 
te voldoen aan de wisselende vereisten aan personeel. Ook is het een feit dat bijna 75% van 
de “losse” havenarbeiders gedurende vier dagen tewerkgesteld zijn bij dezelfde werkgever. 
Tijdens de piekperioden zijn enkel nog minder gemotiveerde arbeiders beschikbaar. 

In vergelijking met bijvoorbeeld de haven van Gent en de haven van Zeebrugge, is het 
systeem in Antwerpen minder flexibel. In Gent zijn er bijvoorbeeld slechts twee 
aanwervingsessies per dag en in de haven van Zeebrugge is er slechts één306.  De 
havenarbeiders in Zeebrugge melden zich om 13.00 uur en worden dan aangeworven voor 
de volgende shifts. De aanwerving gebeurt eerst op vrijwillige basis en achteraf worden nog 
plaatsen verplicht toegewezen. De havenarbeiders van Zeebrugge kunnen ook bijvoorbeeld 
andere havenarbeid toegewezen krijgen tijdens de tewerkstelling.307 Ook werken in 
Zeebrugge ongeveer 85% volgens het principe van de time table.308 Ook gebeurt de 
aanwerving voor havenarbeid op zaterdag- en zondag via hetzelfde principe. In Antwerpen 
gebeurt dit op vrijwillige basis. In Gent is er een specifieke cao enkel voor “losse” 
havenarbeiders. Ook halve shiften en doorlopende aanwerving zijn ook moeilijker dan 
bijvoorbeeld in Gent waar dit mogelijk is onder bepaalde omstandigheden. In januari 2011, 
werd omwille van de daling van arbeidsintensieve stukgoedtrafieken, reeds in Antwerpen 
een ploegwijziging doorgevoerd en werden halve shiften in die sector mogelijk. 

                                                      
306

 Art. 18 codex algemeen contingent haven Zeebrugge 
307

 Art. 20 codex algemeen contingent haven Zeebrugge 
308

 een systeem van doorbestelling. Op de time  tables is te zien waar en hoeveel havenarbeiders gezocht 
worden voor bepaalde functies. De havenarbeiders kunnen dan direct contact opnemen met de betrokken 
verantwoordelijke. Tevens is er op de website een overzicht te zien met de inschatting van de nodige 
arbeidskrachten. 
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Havenarbeiders in Antwerpen worden aangenomen voor een specifieke taak en mogen geen 
andere taken verrichten. Dit is een duidelijk voorbeeld van gebrek aan flexibiliteit. Indien de 
mogelijkheid zou bestaan om ook nog andere taken uit te voeren, kunnen andere 
havenarbeiders ingezet worden en zouden de tekorten op piekmomenten opgelost kunnen 
worden. Een degelijke opleiding blijft natuurlijk noodzakelijk. 

Ook het opzetten van bijkomende “pools”, zoals dit het geval is in Nederland, bestaat niet 
tot de mogelijkheden. Het exclusieve recht wordt nu momenteel voorbehouden aan Cepa. 

10.6 Onmogelijkheid om via interim-arbeid te werken 
Interim-arbeid door havenarbeiders is slechts mogelijk indien er geen havenarbeiders ter 
beschikking zijn in de pool. Slechts bij tekorten, kan de werkgever een beroep doen op 
tijdelijke arbeid. Vaak is dit echter al te laat en kunnen hierdoor vertragingen optreden. Dit is 
tijdens de zomerperiodes al gebleken. Ook deze “tijdelijke”, hebben niet altijd de opleiding 
genoten die erkende havenarbeiders gevolgd hebben. 

Ook bij de logistieke havenarbeiders is het gebruik van tijdelijke arbeiders beperkt en enkel 
toegelaten bij vermeerdering van werk. Het percentage tijdelijke arbeiders mag niet meer 
bedragen dan 15% van het totale personeelsbestand. Deze bepalingen zijn voorzien in de 
codex en de ondernemingen moeten zich hieraan houden. Aangezien het hier gaat om 
zuivere logistieke arbeid, zouden ook deze ondernemingen in staat moeten zijn om beroep 
te doen op interim-arbeid.  

De reden die altijd naar voren geschoven werd waarom interim-arbeid in de haven niet 
mogelijk is, zijn de specifieke karakteristieken van havenarbeiders. Havenarbeiders moeten 
goed opgeleid zijn. Ook veiligheid speelt een belangrijke rol. Mijn inziens is dat het zuivere 
logistieke werk uitgevoerd in havengebeid, niet gevaarlijkere en onveiliger is dan in andere 
logistieke bedrijven.  

10.7 Hoge loonkosten en het Fonds voor bestaanszekerheid 
Grote kritiek die werd gegeven aan de kant van de werkgevers, is de kost van havenarbeid. 
Alweer gaat het hier vooral over de kosten om de logistieke arbeiders en de vaste 
havenarbeiders. Losse havenarbeiders genieten, zoals vermeld, een bijkomende 
vergoedingen ingeval van werkloosheid. Er wordt daarvoor voor de financiering een beroep 
gedaan op de ondernemingen. Voor vele bedrijven is dit een hoge kost en kan dit een 
probleem vormen. Ook de Belgische staat draagt bij tot deze financiering. Of bedrijven en 
overheid dit kunnen blijven financieren, blijft een vraag. In Rotterdam is na de stopzetting 
van de financiering door de overheid, de havenpool na herstructurering failliet gegaan. 
Havenarbeiders die werkloos zijn, krijgen nu geen bijkomende vergoeding meer. De vraag 
stelt zich hier waarom havenarbeiders nog steeds een vergoeding moeten krijgen en andere 
arbeiders uit andere sectoren niet? De situatie voor havenarbeiders is veranderd en een 
groot deel werkt in “vast” dienstverband. Bij economische werkloosheid, moeten 
ondernemingen voor havenarbeiders in “vast” dienstverband bijpassen. Is deze regeling nog 
te verantwoorden ten opzichte van de andere sectoren? De toekomst van de haven van 
Antwerpen en duizenden jobs staat hier op het spel. 

10.8 Verplichting om een volledige ploeg aan te werven. 
In de codex van de haven van Antwerpen, staat voor elke taak vermeld hoeveel mensen er 
moeten aangenomen worden, met andere woorden, uit hoeveel havenarbeiders een ploeg 
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moet bestaan voor een specifieke taak. Deze samenstelling voldoet soms niet meer aan de 
eisen van de huidige situatie. Omwille van de modernisering is het vaak mogelijk om een 
taak met een kleiner aantal havenarbeiders uit te voeren. Werkgevers hebben niet de 
mogelijkheid om dit te doen en zijn verplicht het opgegeven aantal havenarbeiders aan te 
nemen. Ondernemingen kunnen niet zelf beslissen over deze zaken en moeten steeds het 
advies inwinnen.  

10.9 De erkenning, contingenten en de opleiding van de havenarbeiders 
Om als havenarbeider van het algemeen contingent te mogen werken, is nog steeds een 
erkenning verreist van de Commissie. Enkel deze commissie mag de erkenningen toekennen. 
De erkenning op zich vormt geen probleem. Havenarbeid is een “gevaarlijk” beroep en 
veiligheid en opleiding spelen een belangrijke rol. Het is dan ook logisch dat er 
erkenningvoorwaarden aan het beroep verbonden zijn. Het is echter zo dat enkel 
erkenningen toegekend worden als er nood is aan nieuwe havenarbeiders. Hierover 
beslissen de sociale partners. Op deze manier wordt de toegang tot het beroep belemmerd. 
Het is immers een feit dat wanneer men voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden, 
het nog geen garantie is dat men erkend wordt. Dit heeft al voor problemen gezorgd in de 
haven van Antwerpen. In de zomerperiode werden tekorten vastgesteld en de nieuwe 
erkenningen, kwamen te laat. Hiervoor werd wel een oproep gedaan aan “pasmannen”. Dit 
zijn tijdelijke arbeidskrachten die het tekort van de zomer invullen. Er is echter slechts één 
pool met erkende havenarbeiders en bij  tekorten, kan men enkel op de “vrije” markt 
terecht onder bepaalde voorwaarden. Vaak is men dan genoodzaakt om arbeiders aan te 
nemen die niet over de nodige expertise of training beschikken.  De markt van havenarbeid 
is met andere woorden niet volledig vrij. 

Wat betreft de erkenning van logistieke havenarbeiders, gaat dit mijn inziens een stap te ver. 
Ondernemingen mogen logistieke havenarbeiders aanwerven op de vrije markt, maar een 
erkenning is nog steeds noodzakelijk. Een bedrijf dat iemand aanwerft in het havengebied 
die een zuivere logistiek taak zal verrichten, moet nog steeds een erkenning aanvragen bij de 
Commissie.  

Wat betreft de opleidingen, is er in Antwerpen slechts één opleidingscentrum. Op zich is dat 
geen probleem. Dit opleidingscentrum beschikt over de nodige materialen en knowhow om 
de havenarbeiders op te leiden. Probleem stelt zich bij het feit dat de opleidingen niet vrij 
zijn. Er worden slechts opleidingen georganiseerd als er nieuwe erkenningen worden 
toegekend. Hetzelfde geldt voor de specifieke beroepsopleidingen. Een erkende 
havenarbeider die zich wenst te specialiseren, moet wachten tot er de mogelijkheid gegeven 
wordt en er een opleiding georganiseerd wordt. Flexibiliteit en transparantie zijn hier ver te 
zoeken.  

Havenarbeiders zijn ingedeeld in contingenten. Havenarbeiders van het algemeen 
contingent, voeren havenarbeid uit, zoals oorspronkelijk bedoeld door de Wet Major. De 
oorspronkelijke doelstelling van deze wet was om te vermijden dat niet erkende 
havenarbeiders havenarbeid zouden verrichten. Nu stelt zich de vraag of de havenarbeiders 
van het logistieke contingent kunnen beschouwd worden als havenarbeider? In de haven 
van Antwerpen zijn veel op -en overslagbedrijven die zuivere logistieke taken verrichten. 
Ondernemingen zijn daartoe verplicht om  havenarbeiders van het logistiek contingent aan 
te werven of een erkenning aan te vragen.   Waarom is er een verschil tussen logistieke 
taken in havengebied en daarbuiten? Beantwoordt het logistieke contingent nog aan de 
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oorspronkelijke doelstelling van de Wet en aan de definitie van havenarbeid? Wordt het 
geen tijd om dit systeem te herzien en een andere regeling in te voeren voor logistiek 
functies en de definitie van havenarbeid aan te passen, te moderniseren? 

10.10 de Europese regelgeving 
De huidige reglementering in verband met havenarbeid is niet meer conform de Europese 
regelgeving. Zoals blijkt uit de analyse, wordt het vrij verkeer belemmerd. Het gevaar voor 
liberalisering van de “havenarbeid” lijkt verdwenen, toch zal moeten opgelet worden dat ons 
systeem niet aangevallen wordt door Europa. Modernisering en aanpassing, geen volledige 
hervorming van het systeem, is nodig. 
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Conclusie 
Het verhaal van havenarbeid in Antwerpen, is er één van lange adem. Van gewone 
dokwerker tot erkende havenarbeider, een lang verhaal een hele geschiedenis van vallen en 
opstaan. 

Tijden zijn veranderd. Verandering dringen zich echter op. De haven van Antwerpen is 
gewijzigd en gemoderniseerd. Europese reglementering dringt zich op. Havenarbeid is niet 
meer wat het was zoals ten tijde van de Wet Major. De definiëring is verouderd en 
havenarbeid is achterhaald. 

De knelpunten aangehaald in het laatste hoofdstuk, zijn niet zozeer de oorzaak van de Wet 
major, maar de K.B.’s en de cao’s die niet meer aangepast zijn aan de huidige context van 
havenarbeid. Het is met andere woorden niet de Wet Major die een probleem vormt, maar 
wel de cao’s en de K.B.’s die verouderd zijn en aan  verandering toe zijn. 

Modernisering van het systeem in de haven van Antwerpen is een absolute voorwaarde wil 
Antwerpen zijn concurrentiële positie behouden. Geen achteruitgang maar vooruitgang via 
flexibelere systemen zonder afbraak te doen aan het statuut van de “echte” havenarbeider 
en afschaffing van de Wet Major. 

Bij veranderingen en modernisering van de havenarbeid, denken de werknemersorganisaties 
natuurlijk direct aan de afschaffing van het systeem.  Mijn inziens is een flexibeler systeem 
en een duidelijkere en nieuwe afbakening van de definitie van havenarbeid al een stap in de 
goede richting zonder het huidig systeem te kraken. 

Een havenpool als een soort interim-bureau dat zijn diensten aanbiedt aan de verschillende 
bedrijven. Of zelfs meerdere pools die “erkende” havenarbeiders aanbieden op de 
arbeidsmarkt.  

Een opleiding voor alle geïnteresseerden en potentiële havenarbeiders in plaats van 
opleidingen in functie van de behoeften of met andere woorden, havenarbeid openstellen 
voor geïnteresseerden. Laat de erkenning niet alleen afhangen van een beslissing van de 
sociale partijen, herbekijk wat precies onder havenarbeid begrepen zit. Zuivere havenarbeid 
voor havenarbeiders en een opener beleid. 

Dit alles is geen makkelijke opgave. Sociaal overleg zal hier een belangrijke rol spelen. Cao’s 
en K.B.’s moeten immers aangepast worden. Partijen zullen moeten nemen en laten. Ik pleit 
niet direct voor de afschaffing van het sociaal statuut van de havenarbeider maar wel een 
duidelijkere afbakening van het begrip havenarbeid. Het feit dat logistieke arbeiders nog 
steeds het statuut van havenarbeider moeten hebben, heeft mijn inziens geen zin meer. 
Deze activiteiten hebben niets meer te maken met havenarbeid in de strikte zin. Zuivere 
logistieke arbeid uit het begrip “havenarbeid” halen, is een mogelijkheid. Op deze manier 
kunnen bedrijven zich vestigen zonder rekening te moeten houden met de erkenning en de 
voorwaarden om deze in dienst te nemen. 

Bedoeling was en is nog steeds om havenarbeiders die dagloners zijn te beschermen en een 
zekerheid te geven. Daar ben ik het volledig mee eens. Vandaag zijn echter de meerderheid 
van de havenarbeiders tewerkgesteld bij dezelfde werkgever. Van dagloners is dan weinig 
sprake.  
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De “pool” en degelijke opleidingen moeten blijven bestaan maar havenarbeid moet 
opengesteld worden en transparanter gemaakt  worden.  

In eerste instantie kunnen de sociale partners overleggen en nadenken hoe ze 
modernisering kunnen aanpakken. Voor de haven van Antwerpen, lijkt een eerste stap voor 
mij om af te stappen van specifieke shiften en ook de “hokjes” tussen de specialisaties te 
laten verdwijnen. Een havenarbeider die gespecialiseerd is en een opleiding gevolgd heeft 
voor een specifieke taak, zou ook in de mogelijkheid moeten zijn om andere taken tijdens 
zijn opdracht te vervullen. Ook zou de mogelijkheid moeten bestaan om zich voor 
verschillende shiften aan te bieden in plaats van voor één shift. Het probleem van tekorten 
zou dan kunnen opgelost worden. Dit alles vergt wel de aanpassing van de codices in 
Antwerpen en een degelijk sociaal overleg. 

In tweede instantie kan het concept van de erkenning herbekeken worden. Een 
doorzichtiger en flexibeler systeem lijkt mij noodzakelijk om te voldoen aan de noden van de 
Europese gemeenschap en de behoefte aan arbeiders. Een erkenning moet kunnen mits de 
nodige opleiding voor alle geïnteresseerden. Personen die voldoen aan de voorwaarden van 
erkenning, moeten effectief de kans krijgen om erkend te worden. Dit alles mag niet 
afhangen van de goodwill van de partijen. 

In derde instantie zou de mogelijkheid moeten bestaan voor andere aanbieders om erkende 
havenarbeiders aan te bieden zodat ondernemingen de keuze hebben. Ook zou de 
mogelijkheid moeten bestaan om deze arbeiders vast in dienst te nemen. In Antwerpen is 
daarbij al de eerste stap in de goede richting genomen en zijn er een beroepen bijgekomen 
die in aanmerking komen voor een “vast” contract. Ook dit vraagt een aanpassing en sociaal 
overleg. 

Tot slot zou het logistiek contingent losgekoppeld kunnen worden aan het begrip 
“havenarbeid”. Logistiekers zijn niet meer te beschouwen als havenarbeiders. Momenteel 
genieten ze nog van een speciaal statuut in vergelijking met de logistieke medewerkers in 
andere paritaire comités en voor ondernemingen is dit een grote kost. Een oplossing 
hiervoor zou kunnen zijn om deze groep te laten ressorteren onder een andere paritair 
comité zodat de ondernemingen niet meer verplicht worden om te werken met erkende 
havenarbeiders. De logistieke arbeiders werken nu toch ook al meestal op vaste basis bij een 
werkgever en zijn onderhevig aan de klassieke opzeggingstermijnen. 

Dit alles vergt echter een aanpassing van het K.B. in verband met de definiëring en een 
overleg op nationaal niveau. Een feit is en blijft dat havenarbeid zal moeten gemoderniseerd 
worden en dat sociaal overleg hierbij een belangrijke factor zal spelen. Continu wijzigingen 
zijn noodzakelijk en alles laten zoals het is behoort niet tot de opties. 
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