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BASISWETGEVING

Wet 6 juli 1978 betreffende de 
arbeidsovereenkomsten

Wet 5 december 1968 betreffende de collectieve 
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comité’s

Wet 6 juni 1972 betreffende de havenarbeid
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Wet 6 juni 1972 - “Wet Major”

SAMENVATTING

• Niemand mag in de havengebieden havenarbeid laten 
verrichten door andere werknemers dan erkende 
havenarbeiders

• Verplichte erkende organisatie van werkgevers voor 
sociaalrechtelijke verplichtingen

• Strafsancties – sociaal strafwetboek
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Reglementering

1. Specifiek aan havenarbeid: poolsysteem

2. Wetgeving en reglementering

2.1. Kaderwet van 8 juni 1972: “Wet Major”

2.2. Uitvoeringsbesluiten

2.3. Paritaire Comité’s en CAO’s
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PC 301

Paritair Comité voor het Havenbedrijf nr. 301

– Antwerpen 301.01

– Gent 301.02

– Brussel en Vilvoorde 301.03

– Brugge-Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort 301.05
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Havenarbeid

KB m.b.t. erkenning havenarbeiders

K.B. van 8 juli 2004 betreffende de erkenning van 
havenarbeiders
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Havenarbeid

KB m.b.t. erkende werkgeversorganisaties

Administratieve verplichtingen
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Havenarbeid

 Per paritair sub-comité: diverse CAO’s

– Meeste gecoördineerd in een “Codex”

 Per paritair sub-comité: administratieve instellingen

– Administratieve commissie

Erkenning

Schorsing of intrekking van de erkenning

– Bestendig bureau

Klachten omtrent arbeidsvoorwaarden

Sancties m.b.t. overtredingen

Aanvragen tot afwijkingen
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Havenarbeid

3.Wat is havenarbeid: begrip en geografische 
beperking

3.1. Begrip havenarbeid

3.2. Geografische aspecten

3.3. Evaluatie begrip
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Havengebied Antwerpen havenarbeid
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Havengebied Gent havenarbeid
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Havenarbeid

3.3. Evaluatie begrip

3.3.1.Arbeidsovereenkomstenwet van toepassing

3.3.2.Aard werk binnen havengebied

3.3.3.Ook bijkomstig

3.3.4.Restrictieve interpretatie 
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Havenarbeid

3.3. Evaluatie begrip

3.3.4.Restrictieve interpretatie 

Uitgebreide opsomming?

Gedetailleerde omschrijving → strikte interpreta e

 Limitatieve opsomming

 Strafwet:

• Legaliteitsbeginsel: geen straf zonder duidelijke wet

• Havenarbeid omschreven bij KB: beperkende interpretatie

• Restrictieve interpretatie strafwet
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Havenarbeid

4. Toegang tot het beroep: erkenning

4.1 Poolsysteem

 Erkenning door administratieve commissie

 Contingent – nu “pool”

 Uitzondering: erkenningen buiten de pool

4.2 Voorwaarden om erkend te worden

 Algemeen contingent - vaklui

Logistiek werknemers

 Voorafgaande opleiding
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Havenarbeid

4.2. Voorwaarden om erkend te worden

4.2.1. algemene en specifieke erkenningsvoorwaarden

4.2.2. pool, buiten pool en logisitieke werknemers
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Havenarbeid

4.2. Voorwaarden om erkend te worden: pool en buiten pool

1. Goed gedrag

2. Medisch geschikt

3. Psychotechnische proeven

4. 18 jaar

5. Talenkennis

6. Voorbereidingslessen: 3 weken + geslaagd

7. 5 jaar: geen intrekking
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Havenarbeid

4.2. Voorwaarden om erkend te worden

4.2.3. minimumprestatienormen algemeen contingent

4.2.4. gedegen vakmanschap

4.2.5. havenarbeiders in Europese Unie
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Havenarbeid

4.3. Orgaan erkenning: administratieve commissie

4.4. Gevolgen van de erkenning

– los dienstverband

– vast dienstverband

4.5. Opleiding

4.6. Schorsing, intrekking en verval van erkenning
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Havenarbeid

5. Daadwerkelijke tewerkstelling als havenarbeider

5.1. Wijze van aanwerving

– Dagloners: dagelijkse aanwerving en doorbestelling
• Manuele aanwerving

• Elektronische aanwerving

• Doorbestelling (telefonisch)

– Vast dienstverband

5.2. Einde van de arbeidsovereenkomst
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Havenarbeid
5.3 Categorieën van werknemers

1.Algemeen contingent

a) Beroepscategorieën dagelijkse aanwerving

 havenarbeider algemeen werk

 dokautovoerder

 dokautovoerder-kraanman

 dekman

 waker

 kuiper

 markeerder

 minerai-man

 Minerai-dekman
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Havenarbeid
1. Algemeen contingent

b) Beroepscategorieën vast dienstverband

 walkraanman

 walkraanman/speciale tuigen

 dokautovoerders-kraanman/speciale tuigen

 containterschadevaststellers

 kaderpersoneel:

– foreman

– ceelbaas

– conterbaas

– assistant-chef-markeerder

– waker controleur

– minerai-foreman

– minerai-ceelbaas
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Havenarbeid

Bij cao:

- Samenstelling ploegen met diverse categorieën

- Probleem van multitasking: gebrek aan flexibiliteit
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Havenarbeid

2. Logistieke werknemers (vast dienstverband)

Beschikken over “veiligheidscertificaat”

- logistiek arbeider ((on)geschoold)

- magazijnarbeider

- ploegbaas

Probleem met, o.a. e-commerce

3. Vaklui
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Havenarbeid

6. Stelsel van bestaanszekerheid

 Aanvullende werkloosheidsvergoeding

 Aanvullend pensioen (tweede pijler)
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Havenarbeid
7. Het sociaal overleg en administratieve structuur

7.1. Erkenning van organisatie van werkgevers: 

Verplicht sociaal secretariaat

– Antwerpen: CEPA

– Gent: CEPG

– Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort : CEWEZ

– Brussel en Vilvoorde: CEMPO

7.2. Belangrijke rol van de erkende vakbonden
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Havenarbeid

8. Invloed van recente evoluties op het systeem

8.1. Voordelen van het systeem

8.1.1. Flexibiliteit

8.1.2. Efficiënte verlening havendienst laden en lossen

8.1.3. Gestructureerd sociaal overleg

8.1.4. Veiligheid
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Havenarbeid

8.2. Aspecten waarbij het systeem onder vuur ligt

8.2.1. Aard van de arbeid – invloed van de loonkost –
structuur aan verandering toe?

- vrij hoge verloning

- systeem van bestaanszekerheid: duur

- andere rol van havens: globalisering van verladers en supply chain

- probleem van logistiek contingent

- aard van arbeid: minder handenarbeid

8.2.2. Flexibel, of toch niet?

- starre organisatie shiften per aard van opdrachten – gebrek aan multitasking

- na corona lockdowns: gebrek aan havenarbeiders, schepen geraken niet tijdig gelost
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Havenarbeid

8.2.3. Europees recht: vroegere ontwerp richtlijnen

- Zelfafhandeling: vergunning

– transparant;

– niet-discriminerend;

– objectief;

– relevant;

– evenredig 
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Havenarbeid
9. Europees gemeenschapsrecht: nader bekeken

9.1.Europees mededingingsrecht

 Ondernemingen mogen niet:

– overeenkomsten verhindering mededinging (art. 101)

– verbod misbruik machtspositie (art. 102)

– lidstaten mogen geen uitsluitende rechten verlenen 
aan ondernemingen (art. 106)

 Systeem havenarbeid is geen onderneming 

– Arrest Becu: H.v.Just. 16 september 1999
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Havenarbeid

9.2. Vrij verkeer van werknemers en diensten (art. 45 en 56)

9.2.1. Vrij verkeer van werknemers

 Arrest Becu: H.v.Just. 16 september 1999
– Vrij verkeer van werknemers (art. 45)

– geen onderscheid nationaliteit

– Recht in te gaan op aanbod tewerkstelling

– H.v.Just. stelt zich vragen
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Havenarbeid

9.2. Vrij verkeer van werknemers en diensten (art. 45 en 56)

9.2.2. Vrij verkeer van diensten

 Arbrb. Brussel, 11 januari 2002
– Vrij verkeer van diensten (art. 56)
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Havenarbeid

9.2.3. Vrij verkeer van vestiging (art. 49)

1. Aanmaning Europese Commissie 28 maart 2014
– Verbod aanwerving niet-erkende werknemers en verplichting beroep op 

werknemers uit algemeen contingent

– Beperking type havenwerkcontract

– Beperking inzake samenstelling van ploegen

– Beperking inzake multitasken

– Beperking logistiek contingent



19-11-21

9

Page  33

Havenarbeid

9.2.3. Vrij verkeer van vestiging (art. 49)

2. Reactie Belgische overheid: KB 10 juli 2016
– Tewerkstelling binnen of buiten de pool

– Aanpassing van de erkenningsvoorwaarden

– Erkenning in een havengebied geldt ook voor de andere havengebieden

– Logistieke werknemers

– Multitasking
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Havenarbeid

9.2.3. Vrij verkeer van vestiging (art. 49)

3. Mogelijke vragen
– Nog steeds erkenning door één orgaan

– Beperkte keuze van arbeidscontract en druk om te werken met werknemers 
binnen de pool

– Probleem van multitasking : cao’s ?

– Probleem logistieke bedrijven binnen de havengebieden: dure arbeidskost 
blijft – discriminatie met logistieke bedrijven buiten de havengebieden

– Verplicht beroep op erkende werkgeversorganisatie

– Vordering tot nietigverklaring KB 10 juli 2016 bij Raad van State
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9.2.4. Vrijheid van vestiging (art. 49): Spanje

 H.v.Just. 11 decenber 2014
– Vrijheid van vestiging (art. 46)
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9.2.5. H.v.Just. 11 februari 2021

- een erkenning is in principe mogelijk

- de regeling is in strijd met artt. 45, 49 en 56 VWEU

- samenstelling van de paritaire organen

- geen termijn om een erkenning toe te kennen 

- ongeoorloofd onderscheid met havenarbeiders buiten de pool

- objectief en redelijk erkenningssysteem
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Havenarbeid

9.2.5. H.v.Just. 11 februari 2021

- conclusie

erkenning: ja

erkenning kan niet door de erkende organisaties

criteria: niet discriminerend, transparant en objectief

geen onderscheid “binnen” of “buiten” de pool

contingent kan niet meer overeind blijven

Erik Maes
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erik.maes@cgkadvocaten.be
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