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Extra tijd voor modernisering havenarbeid
“Dit wordt de laatste rechte lijn”

Minister van Werk Kris Peeters krijgt extra tijd voor een voor de Europese Commissie finaal
aanvaardbaar voorstel dat de havenarbeid moderniseert. “We stellen werkelijk alles in het werk
om een veroordeling te voorkomen,” aldus Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters.

Op 23 maart 2014 ontving de federale regering voor de organisatie van de havenarbeid een
ingebrekestelling van de Europese Commissie. De Commissie achtte de Belgische regelgeving op een
aantal punten strijdig met de Europese vrijheid van vestiging.
“Sindsdien heb ik intensief overlegd met de diensten van de Europese Commissie én met de sociale
partners. Dat heeft een gestage voortgang opgeleverd. Er waren 4 ontmoetingen met de diensten
van de Europese Commissie, 12 met de sociale partners en verschillende formele voorstellen aan de
Europees Commissaris. Al die voorstellen reikten oplossingen of juridische antwoorden aan voor elk
van de 5 elementen van de ingebrekestelling.”
Die elementen zijn:
-

De verplichting om met erkende havenarbeiders te werken die uit één pool komen;
De beperking van de keuzevrijheid voor de duur van de arbeidsovereenkomsten;
De verplichtingen rond de ploegsamenstelling;
Het verbod op multitasken;
De noodzaak om ook logistieke havenarbeiders te laten erkennen.

“De sociale partners hebben deze inspanningen steeds constructief gesteund in de overtuiging dat het
huidige systeem goed werkt.” Alle aanpassingen ervan moeten op een geleidelijke en overlegde
manier worden ingevoerd.

De Haven van Antwerpen is vandaag de tweede toegangspoort tot Europa, de grootste chemiehub,
en de belangrijkste logistieke hub. De Haven van Antwerpen staat in voor 61.000 directe en 85.000
indirecte jobs. De toegevoegde waarde van de Haven van Antwerpen bedraagt 20miljard euro per
jaar, of 5,0% van het BBP van België. Dit jaar kende de haven de eerste 3 kwartalen een groei van
5,5%. Een bewijs dat de haven alvast zijn leiderspositie behoudt.
Vicepremier en Minister van Werk Kris Peeters: “We zetten nu een ultieme sprint in om tot een voor
alle betrokkenen aanvaardbare, onderhandelde, gedragen oplossing te komen. Dat is niet eenvoudig,
maar ik kies er met overtuiging voor om tot het uiterste te gaan voor een gedragen uitkomst.”

