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ders, arbeidspools, de veilig-
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arbeidsaanbod 2021-0118

Deze bijdrage gaat over de uitoefening van havendiensten, de toegang tot het beroep en de werving,
de erkenning en een pool van havenarbeiders en de veiligheid in havengebieden in België en het al
dan niet in overeenstemming zijn van deze wettelijke regeling met artikel 45 - vrij verkeer van werk-
nemers -, artikel 49 - vrijheid van vestiging - en artikel 56 - vrijheid van verrichten van diensten -
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie3 (VWEU).4

Artikel 1 Wet betreffende de havenarbeid5 bepaalt
dat niemand in de havengebieden havenarbeid mag
laten verrichten door andere werknemers dan erkende
havenarbeiders. Artikel  2 van die wet geeft aan de
(Belgische) Koning de bevoegdheid om de begrippen
‘havengebieden’ en ‘havenarbeid’ te omschrijven. De
Koning bepaalt op grond van artikel  3 Wet betref-
fende de havenarbeid ook de voorwaarden en modali-
teiten van de erkenning van de havenarbeiders, waar-
voor hij advies heeft gevraagd van het voor het
betrokken havengebied bevoegde paritair comité. Op
advies van een dergelijk comité kan de Koning werk-
gevers die havenarbeiders tewerkstellen (havenwerk-
gevers) verplichten zich aan te sluiten bij een door
hem erkende werkgeversorganisatie. Die werkgevers-
organisatie, waarbij in ieder geval al een meerderheid
van de havenwerkgevers lid moet zijn, vervult op basis
van vertegenwoordiging op grond van artikel 3bis Wet
betreffende de havenarbeid alle verplichtingen die voor
die havenwerkgevers voortvloeien uit de wetgeving wat
betreft de tewerkstelling van havenarbeiders.

In artikel 1 Koninklijk besluit 1973 6 is het paritair comité
voor het havenbedrijf ingesteld voor alle werknemers
en werkgevers die in havengebieden al dan niet als
hoofdzakelijke activiteit havenarbeid verrichten. Haven-
arbeid is allereerst omschreven als alle (nadere aange-
geven) behandelingen van goederen die per zee- of
binnenschepen, spoorwagens of vrachtwagens worden
aan- of afgevoerd, en de met deze goederen in verband
staande bijkomende diensten, ongeacht of deze activi-
teiten plaatsvinden in de dokken, op bevaarbare water-
wegen, op de kaden of in de instellingen welke gericht

zijn op invoer, uitvoer en doorvoer van goederen.
Vervolgens is havenarbeid ook alle behandelingen van
goederen, die per zee- of binnenschepen worden aan-
of afgevoerd op de kaden van nijverheidsinstellingen.

‘Algemene pool’ en ‘logistieke pool’
Artikel 2 Koninklijk besluit 2016 7 regelt de erkenning
van havenarbeiders in de havengebieden. Daarbij is een
onderscheid gemaakt tussen de ‘algemene pool’ en de
‘logistieke pool’. De havenarbeiders die zijn ingedeeld
in de algemene pool zijn erkend voor het verrichten
van alle havenarbeid in de zin van artikel  1 Konink-
lijk besluit 1973. De havenarbeiders die vallen onder
de logistieke pool zijn erkend voor het verrichten van
havenarbeid in de zin van artikel  1 Koninklijk besluit
1973 op locaties waar goederen ter voorbereiding van
hun verdere distributie of verzending een transformatie
ondergaan die indirect leidt tot een aanwijsbare toege-
voegde waarde. Voor deze laatste groep havenarbei-
ders is het hebben van een veiligheidscertificaat gelijk-
gesteld met een erkenning van havenarbeiders.

De erkenning van havenarbeiders in de havengebieden
gebeurt op grond van artikel  1 Koninklijk besluit
2004 door een paritair samengestelde administratieve
commissie. Voor de te volgen procedure - tewerk-
stelling binnen of buiten de pool, veiligheidscertificaat,
de erkenningsvoorwaarden en de vormgeving van de
administratieve commissie - zijn nadere voorschriften
gegeven. De havenarbeiders worden bij hun erkenning
opgenomen in de pool van havenarbeiders of niet. Bij
opname in de pool wordt rekening gehouden met de
behoefte aan arbeidskrachten. Opname  gebeurt voor
bepaalde of onbepaalde duur. Havenarbeiders die niet
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worden opgenomen in de pool krijgen een arbeids-
overeenkomst,8 waarbij de duur van die arbeidsover-
eenkomst - die expliciet voor bepaalde tijdvakken in
artikel 13 Koninklijk besluit 2004 is gegeven - ook de
duur van de erkenning is. Havenarbeiders die kunnen
aantonen dat zij in een andere lidstaat van de Euro-
pese Unie aan vergelijkbare voorwaarden over en voor
havenarbeid voldoen, worden op grond van artikel  4
par. 3 Koninklijk besluit 2004 niet meer aan de hiervoor
aangegeven en bedoelde voorwaarden onderworpen.

Artikelen 45, 49 en 56 VWEU
De eerste vraag die aan het Hof van Justitie van de
Europese Unie is voorgelegd is of artikel 49 VWEU, al
dan niet in samenhang met artikel 56 VWEU, zo moet
worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nati-
onale regeling op grond waarvan personen of onder-
nemingen die in een Belgisch havengebied activiteiten
van havenarbeid in de zin van de Wet betreffende
de havenarbeid – waaronder activiteiten die vreemd
zouden zijn aan het laden en lossen van schepen in
strikte zin – wensen te verrichten, zijn verplicht om
alleen een beroep te doen op erkende havenarbei-
ders. Dat de bedoelde regeling een beperking geeft
van de door de genoemde artikelen gewaarborgde vrij-
heden is helder.9 Die beperking kan gerechtvaardigd
zijn door dwingende redenen van algemeen belang, als
zij maar geschikt is om het nagestreefde doel te verwe-
zenlijken en niet verder gaat dan noodzakelijk is om
dat doel te bereiken.10 De regeling waar het hier om
gaat, strekt er in wezen toe de veiligheid in de haven-
gebieden te waarborgen, arbeidsongevallen te voor-
komen, ervoor te zorgen dat er, gelet op de fluctue-
rende arbeidsvraag in deze gebieden, voldoende gespe-
cialiseerde arbeidskrachten zijn, en de gelijke behande-
ling van alle havenarbeiders inzake sociale rechten te
garanderen. Dit doet het Hof van Justitie van de Euro-
pese Unie in februari 202111 besluiten dat de genoemde
verdragsartikelen zich niet verzetten tegen een natio-
nale regeling op grond waarvan personen of onderne-
mingen die in een havengebied havenactiviteiten willen
uitvoeren, waaronder ook activiteiten die geen verband
houden met het laden en lossen van schepen in strikte
zin, uitsluitend een beroep mogen doen op havenar-
beiders die als zodanig zijn erkend overeenkomstig
de voorwaarden en bepalingen die ter uitvoering van
die regeling zijn vastgesteld. Maar, daarbij geldt wel
dat die voorwaarden en bepalingen moeten zijn geba-
seerd op objectieve, niet-discriminerende en vooraf
kenbare criteria aan de hand waarvan havenarbeiders
uit andere lidstaten kunnen aantonen dat zij in hun
lidstaat van herkomst aan gelijkwaardige eisen voldoen
als die welke voor binnenlandse havenarbeiders gelden.
Bovendien mag er geen sprake zijn van een beperkte

pool van havenarbeiders die voor een dergelijke erken-
ning in aanmerking kunnen komen. 
De artikelen 45, 49 en 56 VWEU verzetten zich volgens
het Hof van Justitie van de Europese Unie tegen een
nationale regeling op grond waarvan:
‐ de erkenning van havenarbeiders gebeurt door een

administratieve commissie die paritair is samenge-
steld uit leden die door werkgevers- en werknemers-
organisaties zijn aangewezen;

‐ deze commissie, afhankelijk van de behoefte aan
arbeidskrachten, ook bepaalt of de erkende arbei-
ders al dan niet moeten worden opgenomen in een
pool van havenarbeiders, waarbij voor de niet in
die pool opgenomen havenarbeiders de duur van de
erkenning is beperkt tot de duur van hun arbeids-
overeenkomst, zodat voor elke nieuwe overeen-
komst die zij sluiten, een nieuwe erkenningsproce-
dure moet worden gestart, en

‐ er geen maximumtermijn is gesteld waarbinnen die
commissie een besluit moet nemen.

Hierna geeft het Hof van Justitie van de Europese Unie
aan waartegen de genoemde verdragsartikelen zich niet
verzetten. De artikelen 45, 49 en 56 VWEU verzetten zich
niet tegen een nationale regeling op grond waarvan:
a. een werknemer, tenzij hij kan aantonen dat hij in

een andere lidstaat aan gelijkwaardige voorwaarden
voldoet, alleen kan worden erkend als havenarbeider
als hij:
• door de externe dienst voor preventie en

bescherming op het werk waarbij de organisatie
is aangesloten die onder haar leden verplicht alle
werkgevers telt die actief zijn in het betrokken
havengebied medisch geschikt  is verklaard voor
havenarbeid;

• is geslaagd voor de psychotechnische tests die zijn
afgenomen door het orgaan dat daartoe door die
werkgeversorganisatie is aangewezen;

• een voorbereidende cursus van drie weken over
veilig werken heeft gevolgd met het oog op het
verwerven van vakbekwaamheid, en

• geslaagd is voor de eindproef.
Daarbij geldt dan wel als voorwaarde dat de taak
die aan de werkgeversorganisatie en, in voor-
komend geval, aan de werknemersorganisaties
van erkende havenarbeiders is opgedragen bij de
aanwijzing van de organen die met het verrichten
van dergelijke onderzoeken, tests of proeven zijn
belast, niet van dien aard is dat daardoor het
transparante, objectieve en onpartijdige karakter
van die onderzoeken, tests of proeven in twijfel
wordt getrokken;

b. havenarbeiders die als zodanig zijn erkend overeen-
komstig het wettelijk kader dat op hen van toepas-
sing was vóór de inwerkingtreding van die rege-
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ling, deze erkenning op grond van de nieuwe rege-
ling behouden en worden opgenomen in de pool van
havenarbeiders waarin die nieuwe regeling voorziet;

c. de bij collectieve arbeidsovereenkomst vastgestelde
voorwaarden en bepalingen gelden voor de overgang
van een havenarbeider naar de pool van werkne-
mers van een ander havengebied dan dat waar hij is
erkend. Daarbij geldt dan wel als voorwaarde dat die
voorwaarden en bepalingen noodzakelijk zijn voor
het doel om de veiligheid in elk havengebied te waar-
borgen en evenredig zijn aan dit doel. Of dat ook zo
is, is aan de nationale rechter;

d. logistieke werknemers moeten beschikken over
een ’veiligheidscertificaat’ dat wordt afgegeven op
vertoon van hun identiteitskaart en hun arbeids-
overeenkomst. Daarbij geldt allereerst de voor-
waarde dat de wijze van afgifte en de procedure
voor het verkrijgen van dit veiligheidscertificaat bij
collectieve arbeidsovereenkomst zijn vastgesteld.
Vervolgens geldt ook hier de voorwaarde dat de voor-
waarden voor de afgifte van dat certificaat nood-
zakelijk zijn voor het doel om de veiligheid in de
havengebieden te waarborgen en evenredig zijn aan
dit doel. Tot slot geldt de voorwaarde dat de proce-
dure voor het verkrijgen van dit veiligheidscertifi-
caat geen buitensporige en onevenredige admini-
stratieve lasten met zich brengt.

Overigens heeft het Hof van Justitie van de Europese
Unie in december 2014, 12 in navolging van eerdere
uitspraken,13 geoordeeld dat de regeling van de laad-
en losbedrijven in de Spaanse havens van algemeen
belang en het door de werkgever niet zelf perma-
nent of tijdelijk personeel mogen aannemen, maar door
een daartoe opgerichte bedrijf en in een voorkomend
geval verplichte participatie in het kapitaal van dat
bedrijf waar de havenarbeiders moeten worden geregi-
streerd en die dan vervolgens voor het laad- en loswerk
in de havens ter beschikking worden gesteld, wel in
strijd is met artikel 49 VWEU, de vrijheid van vestiging.
Ondernemingen uit andere lidstaten kunnen door de
Spaanse regeling namelijk worden beperkt in hun recht
om zich te vestigen in de Spaanse havens van alge-
meen belang. Dat geldt in het bijzonder waar het de
verplichte registratie en, in een voorkomend geval, de
verplichte participatie in het kapitaal van het bedoelde
bedrijf betreft. Ook is sprake van een beperking door
de verplichting om door het bedoelde bedrijf aangele-
verde havenarbeiders in dienst te nemen, waaronder
een bepaald aantal voor onbepaalde tijd. Het Hof vindt
de door Spanje aangevoerde rechtvaardigingsgronden
onvoldoende. Weliswaar zijn de door Spanje genoemde
doelstellingen van bescherming van werknemers en
het waarborgen van de veiligheid in havens, legitiem,
maar Spanje heeft onvoldoende aangetoond dat de door

haar opgelegde beperkingen noodzakelijk zijn om deze
doelen te bereiken en evenmin dat de doelen niet op een
minder beperkende manier bereikt kunnen worden. Bij
dit laatste kan gedacht worden aan het beheren door
de laad- en losbedrijven van uitzendbureaus bij wie zij
vaste (permanente) of tijdelijke havenarbeiders kunnen
inhuren of aan het oprichten van een pool van haven-
arbeiders die door particuliere ondernemingen aan de
havenbedrijven ter beschikking worden gesteld.

Tot slot
Na de conclusie van Advocaat-Generaal Manuel
Campos Sánchez-Bordona leek het er aanvankelijk op
dat de gehele wettelijk regeling in België op de helling
zou moeten. Het oordeel van het Hof van Justitie van
de Europese Unie gaat echter minder ver dan werd
verwacht. Bescherming van het havengebied door het
eisen van een veiligheidscertificaat blijft mogelijk. Wel
moet er een aanpassing komen op het punt van de
erkenning van een werknemer die kan aantonen dat hij
in een andere lidstaat aan gelijkwaardige voorwaarden
voldoet dan de onderhavige wetgeving. Als naar de
Nederlandse situatie wordt gekeken dan blijkt dat in
Nederland in 2014 is gestart met de uitreiking van
het Veiligheidscertificaat Havens (VCH) aan havenarbei-
ders die met succes een specifieke veiligheidsopleiding
hebben gevolgd. Ook blijkt dat de Nederlandse haven-
verordeningen14 in voldoende ruimte geven aan haven-
arbeiders van een andere lidstaat die aan dezelfde
kwaliteitseisen voldoen dan die van de Nederlandse
havenverordening.
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