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Dit is ten onrechte. Het aangaan van een dading over-

stijgt het beheer en is, gelet op art.  43, §  2, 19° van het 

gemeentedecreet, een bevoegdheid van de gemeenteraad, 

die niet aan het college van burgemeester en schepenen 

kan worden toevertrouwd.

23. Het eerste onderdeel van het besproken middel 

verantwoordt dan ook de nietigverklaring van de beslis-

sing van het college van burgemeester en schepenen van 

6 mei 2013.

24. De onderhandse overeenkomst tussen de verweren-

de partij en de zes betrokken bewoners een dading zijnde 

die door de gemeenteraad moet worden aangegaan, doet 

het middelonderdeel vervolgens de vraag rijzen of de be-

krachtigingsbeslissing van de gemeenteraad van 27  mei 

2013 als een rechtsgeldige beslissing daartoe kan worden 

beschouwd. De verzoeksters menen van niet. De verwe-

rende partij daarentegen meent, subsidiair, dat de be-

krachtigingsbeslissing wezenlijk als een goedkeuring van 

de dading moet worden gezien.

25. Onder een «bekrachtiging» wordt doorgaans ver-

staan de handeling waarbij een overheid de handeling 

van een andere overheid erkent met de bedoeling om 

zeker te stellen dat de handeling gevolg kan hebben of 

blijven hebben. Zo’n erkenning door de bevoegde over-

heid van een beslissing die door een onbevoegde overheid 

werd genomen, heeft  niet tot gevolg dat de onwettigheid 

van die beslissing wordt goedgemaakt.

Het is de bevoegde overheid nochtans niet verboden 

de beslissing die door een onbevoegde overheid werd ge-

nomen opnieuw te nemen en om als bevoegde instantie 

in een eigen besluit te voorzien. Als dat het geval is ge-

weest, is het voor de wettigheid van dat besluit niet van 

belang dat de bevoegde overheid zich gebeurlijk van het 

werkwoord «bekrachtigen», in plaats van het werkwoord 

«aangaan» of «goedkeuren», zou hebben bediend.

...

Arbeidshof te Antwerpen 

Afdeling Antwerpen

2e Kamer – 20 maart 2015

Voorzitter: mevr. Ariën

Raadsheren in sociale zaken: de hh. Lippens en Weyns

Advocaten: mrs. Van Dyck en Buyssens

1. Havenarbeider – Havenarbeid – Prestaties van 

intellectuele aard – Voorwaarde – 2.  Arbeids-

overeenkomst – Overeenkomst voor bepaalde duur – 

Opeenvolgende overeenkomsten – Geldigheid – Voor-

waarde – Wettige reden – Bestaande gebruiken in de 

haven

1. Uit de omschrijving van het begrip havenarbeid in 

art. 1 van het KB van 12  januari 1973 «tot oprichting en 

tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid 

van het paritair comité van het havenbedrijf» kan worden 

afgeleid dat ook prestaties van intellectuele aard die nood-

zakelijk zijn voor het verrichten van de fysieke arbeid als 

havenarbeid worden beschouwd.

2. Krachtens art.  10 Arbeidsovereenkomstenwet zijn 

verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor 

een bepaalde duur toegestaan wanneer de werkgever het 

bewijs levert dat deze overeenkomsten gerechtvaardigd 

zijn door de aard van het werk of een andere wettige re-

den. In het geval van een arbeidsovereenkomst met een 

havenarbeider bestaat deze wettige reden in de reeds lang 

bestaande gebruiken in de haven, ongeacht de aard van de 

taken die door de havenarbeider worden uitgeoefend.

H.P. t/ P.A.

I. Procedure en eerste aanleg

Met dagvaarding van 28 september 1995 vorderde de h. 

H. de veroordeling van de NV N. N. T. (thans de NV P. A.), 

hierna «de NV» genoemd, tot betaling van 2.514.878 fr. of 

62.342,20 euro als opzeggingsvergoeding, te vermeerderen 

met de vergoedende en/of verwijlinteresten vanaf 18  no-

vember 1994 tot de datum van de dagvaarding en te ver-

meerderen met de gerechtelijke interesten vanaf de datum 

van de dagvaarding tot de datum van betaling.

...

Met conclusie van 17 februari 1997 vorderde de NV de 

vordering van de h. H. af te wijzen als ongegrond (...).

Met vonnis van 2  september 1997 verklaarde de Ar-

beidsrechtbank te Antwerpen de vordering ontvankelijk 

maar ongegrond (...).

Tegen dit vonnis tekende de h. H. op 19 februari 1998 

hoger beroep aan.

Het vonnis werd niet betekend.

...

IV. Ten gronde

...

2. De beoordeling

De h. H. voert aan dat hij sedert 14  juli 1980 onafge-

broken in dienst was van de NV en dat hij op 8 november 

1994 door de NV van de ene dag op de andere werd ont-

slagen waardoor hij recht meent te hebben op een opzeg-

gingsvergoeding die, gelet op zijn anciënniteit, leeft ijd, 

functie en loon, gelijk is aan zeventien maanden loon.

De h. H. zegt het niet met zoveel woorden, maar lijkt 

aan te voeren dat toepassing moet worden gemaakt van 

art.  39, §  1 Arbeidsovereenkomstenwet, dat bepaalt dat 

wanneer de overeenkomst voor onbepaalde duur is ge-

sloten, de partij die de overeenkomst beëindigt zonder 

dringende reden of zonder inachtneming van de opzeg-

gingstermijn vastgesteld in onder meer art.  82 Arbeids-

overeenkomstenwet, gehouden is tot betaling van een 

vergoeding die gelijk is aan het lopend loon dat overeen-
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stemt met de duur van de opzeggingstermijn of met de 

resterende duur van die termijn.

Er dient evenwel onmiddellijk samen met de NV te 

worden vastgesteld dat de h. H. niet tewerkgesteld was 

met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur.

Niet ter betwisting staat dat de h. H. de erkenning had 

van havenarbeider, de functie van markeerder uitoefende 

en telkens voor één taak werd aangeworven overeenkom-

stig art. 3 van de cao betreff ende de regeling van de ar-

beidsovereenkomsten in het Antwerpse havengebied van 

14  februari 1979 en art.  103 van de cao betreff ende de 

loon- en arbeidsvoorwaarden, gesloten binnen het pari-

tair subcomité van de haven van Antwerpen van 12  juli 

1989, ook Havencodex genaamd.

Zoals de NV terecht aanvoert, vallen alle door de h. H. 

beweerde ingevulde taken onder de defi nitie van haven-

arbeid.

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de h. H., die 

niet betwist dat hij onder leiding en toezicht stond van de 

chef-markeerder F. Van D. en natiebaas F. Van Den D., niet 

aantoont dat hij deel uitmaakte van het kaderpersoneel.

De defi nitie van havenarbeid vinden we terug in art. 1 

van het KB van 12 januari 1973 tot oprichting en tot vast-

stelling van de benaming en van de bevoegdheid van het 

paritair comité van het havenbedrijf, dat bepaalt:

«Er wordt een paritair comité opgericht, genaamd «Pa-

ritair Comité voor het havenbedrijf», dat bevoegd is voor 

de werknemers in het algemeen en hun werkgevers, te 

weten: alle werknemers en hun werkgevers die, in de ha-

vengebieden: A) als hoofdzakelijke of bijkomstige activi-

teit havenarbeid verrichten, d.w.z. alle behandelingen 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 of deze activiteiten geschieden in de dokken, op 

bevaarbare waterwegen, op de kaden of in de instellin-

gen welke gericht zijn op invoer, uitvoer en doorvoer van 

goederen, alsook alle behandelingen van goederen, welke 

per zee- of binnenschepen aan- of afgevoerd worden op 

de kaden van nijverheidsinstellingen.

«Er wordt verstaan onder: 1* alle behandeling van goe-

deren: (...);

2* de met deze goederen in verband staande bijkomen-

de diensten: markages, wegen, melen, kuberen, controle, 

ontvangen, bewaken, afl everen, nemen van stalen en ver-

zegelen, schoren en ontschoren.»

Uit deze omschrijving van havenarbeid kan duide-

lijk worden afgeleid dat ook de diensten en intellectu-

ele arbeid die noodzakelijk zijn voor het verrichten van 

de fysieke arbeid als havenarbeid worden beschouwd 

(cf. M. Rigaux, «Havenarbeid» in R. Blanpain (ed.), Ar-

beidsrecht, Brussel, C.A.D. Samson, losbladig, deel II, 

30-11).

Het niet betwiste feit dat de h. H. in hoofdzaak intel-

lectuele arbeid verrichtte, doet dan ook geen afb reuk aan 

de vaststelling dat men voor een tewerkstelling staat die 

geregeld is in het kader van de Wet op de Havenarbeid.

De h. H. voert aan dat niets eraan in de weg staat dat 

ook de bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet op 

hem van toepassing zijn en zelfs prevaleren. Meer in het 

bijzonder beroept de h. H. zich op art.  10 Arbeidsover-

eenkomstenwet dat bepaalt dat, wanneer partijen ver-

schillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor 

een bepaalde tijd hebben gesloten, zonder dat er een on-

derbreking is toe te schrijven aan de werknemer, zij wor-

den verondersteld een overeenkomst voor onbepaalde 

tijd te hebben aangegaan, behalve wanneer de werkgever 

het bewijs levert dat deze overeenkomsten gerechtvaar-

digd waren wegens de aard van het werk of wegens an-

dere wettige reden.

Zelfs indien aangenomen zou worden dat de Arbeids-

overeenkomstenwet onverkort op de tewerkstelling van 

de h. H. van toepassing was, heeft  dit evenwel niet tot 

gevolg dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 

duur tussen de h. H. en de NV werd gesloten. De NV le-

vert immers het bewijs dat het sluiten van opeenvolgende 

arbeidsovereenkomsten voor één dag (systeem van door-

bestelling van art.  60 Havencodex) gerechtvaardigd was 

wegens een wettige reden.

Hierbij moet worden opgemerkt dat art.  10 Arbeids-

overeenkomstenwet spreekt over «wegens de aard van 

het werk of wegens andere wettige redenen». De wet-

tige reden die opeenvolgende arbeidsovereenkomsten 

voor bepaalde duur rechtvaardigt, dient dus niet steeds 

in concreto te worden getoetst aan de aard van het werk 

van de betrokken werknemer en kan volgens de parle-

mentaire voorbereidingsstukken van de Arbeidsover-

eenkomstenwet ook bestaan in «de ongunstige economi-

sche toestand, het belang van de werknemer of een vast 

gebruik, die in de desbetreff ende rechtspraak reeds werd 

aanvaard» (Verslag namens de commissie voor de te-

werkstelling, de arbeid en de sociale voorzorg uitgebracht 

door de h. Vannieuwenhuyze, Parl.St. Senaat 1977-78, 

nr. 258/2, p. 58).

In casu bestaat de wettige reden waarop de NV zich 

kan beroepen, ongeacht de aard van de taken van de h. 

H., in de afwijkende regeling waarin wordt voorzien door 

de Havencodex, die reeds lang bestaande gebruiken in de 

haven vastlegt. Het specifi eke van de havenarbeid bestaat 

in de modaliteiten en de plaats van tewerkstelling en niet 

zozeer in de aard van het werk en de diensten (cf. M. 

Rigaux, o.c., deel II, 30-12).

Anders dan de h. H. aanvoert, kan geen misbruik van 

recht worden afgeleid uit het feit dat de NV, gelet op de 

concrete inhoud van zijn functie en de continuïteit van 

zijn tewerkstelling, gebruik heeft  gemaakt van het be-

staande systeem van voorbestelling.

De h. H. verliest hierbij uit het oog dat art. 156 van de 

Havencodex, dat bepaalt dat een containermarkeerder of 

polyvalent markeerder met wederzijds akkoord in vast 

dienstverband kan worden aangeworven slechts werd 

ingevoerd vanaf 1 januari 2001. Ten tijde van de tewerk-

stelling van de h. H. was in die optie niet voorzien en be-

stond alleen de mogelijkheid en zelfs de verplichting om 
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markeerders dagelijks aan te werven en eventueel door te 

bestellen naargelang de vraag en het aanbod.

De bemerking van de h. H. dat thans alle hogere be-

dienden in een havenbedrijf tewerkgesteld worden met 

een vast contract, is dan ook niet relevant. De situatie van 

de h. H. dient in haar correcte historische en wettelijke 

context te worden gezien.

Tevergeefs stelt de h. H. voor om een prejudiciële vraag 

aan het Grondwettelijk Hof te stellen over de grondwet-

tigheid van de Havencodex van 12  juli 1989 en meer 

bepaald art.  51 en 60 ervan. Het Grondwettelijk Hof is 

immers niet bevoegd om te oordelen over de grondwet-

tigheid van cao’s.

Anders dan de h. H. is dit arbeidshof van oordeel dat er 

geen schending van art.  10 en 11 Gw. voorligt. De grond-

wettelijke regels van de gelijkheid der Belgen voor de wet 

en van de niet-discriminatie sluiten niet uit dat een verschil 

in behandeling volgens bepaalde categorieën van personen 

zou worden ingesteld, voor zover voor het criterium van 

onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording be-

staat. Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet 

worden beoordeeld met betrekking tot het doel en de gevol-

gen van de overwogen maatregel. Het gelijkheidsbeginsel is 

geschonden wanneer vaststaat dat de aangewende middelen 

redelijkerwijze niet evenredig zijn met het beoogde doel (Ar-

bitragehof 13 juli 1989, arrest nr. 21/89, BS 21 juli 1989; zie 

ook: K. Rimanque, De Grondwet toegelicht, gewikt en gewo-

gen, Antwerpen, Intersentia, 1999, 30).

In casu bestaat de objectieve en redelijke verantwoor-

ding voor het verschil in behandeling tussen een werkne-

mer en een havenarbeider op het gebied van de vastheid 

van betrekking in de specifi eke aard van de havenarbeid 

en het aan deze specifi eke arbeid aangepaste statuut van 

de havenarbeider. Er dient verwezen te worden naar 

o.a. de aangepaste werkloosheidsreglementering en het 

breed uitgesponnen netwerk van bestaanszekerheid 

(M. Rigaux, o.c., deel VII, II-30-4, p. 35-36).

Naast de sociale voordelen waarin de gewone sociale 

wetgeving voorziet, genieten de havenarbeiders nog een 

aantal bijkomende voordelen. De meeste daarvan vallen 

ten laste van het Compensatiefonds voor Bestaanszeker-

heid en hebben betrekking op o.a. de aanwezigheids-

vergoeding (= aanvullende werkloosheidsvergoeding), 

bijkomende vakantie voor de havenarbeiders die niet 

voldoende gewerkte dagen tellen om aanspraak te kun-

nen maken op de volledige wettelijke vakantieduur, feest-

dagenloon, vergoeding bij intrekking erkenning wegens 

medische redenen, eindejaars-conjunctuurpremie, enz.

Het fonds heeft  als voornaamste taak ervoor te zorgen 

dat de havenarbeider geen nadelige gevolgen ondervindt 

van het wisselvallige karakter van de havenarbeid. Het 

gemis aan vastheid van betrekking wordt met andere 

woorden gecompenseerd door de toekenning van bijko-

mende voordelen die een betere sociale bescherming aan 

de havenarbeider bieden.

De NV heeft  gedurende de gehele periode van tewerk-

stelling bijdragen betaald aan het Fonds voor Bestaansze-

kerheid opdat de h. H. aanspraak kon maken op de bijko-

mende voordelen die verbonden zijn aan het statuut van 

havenarbeider.

Overigens moet worden vastgesteld dat de h. H. niet 

betwist dat hij na het einde van zijn tewerkstelling bij de 

NV ook eff ectief aanspraken heeft  doen gelden op een 

aantal herverdelingsdagen en een werkloosheidsuitke-

ring op grond van het statuut van havenarbeider.

Eisende partij kan niet gedurende de tewerkstelling de 

voordelen genieten die gebaseerd zijn op het precaire ka-

rakter van de havenarbeid en wanneer de arbeidsrelatie 

beëindigd is, opteren voor de voordelen die verbonden 

zijn aan het bediendenstatuut. De beoordeling van het 

statuut van de werknemer dient globaal beoordeeld te 

worden en niet enkel in verband met één deelaspect (cf. 

J. Beckers, «Werken tussen Schip en Kade», RW 1989-90, 

348).

Het bovenstaande leidt tot het besluit dat de beëindi-

ging van de arbeidsrelatie van de h. H. met de NV het 

gevolg is van het afl open van een arbeidsovereenkomst 

voor bepaalde tijd en dat hij geen recht heeft  op een op-

zeggingsvergoeding.

De overige door partijen aangevoerde feiten en midde-

len doen aan bovenstaande overwegingen en besluitvor-

ming geen afb reuk.

Het hoger beroep is ongegrond.

NOOT – De ene havenarbeider is de andere niet. Het lot 

van de «doorbestelde».

1. Uit een rondvraag bij de arbeidsgerechten blijkt dat 

er maar weinig betwistingen zijn inzake havenarbeid. 

Zijn die er al, dan betreft  het doorgaans betwistingen in-

gevolge een arbeidsongeval in de haven. De uitspraken 

over het sociaal statuut van de havenarbeider daarente-

gen zijn bijzonder schaars, om welke reden alleen al het 

huidige arrest een annotatie, minstens publicatie, ver-

dient. De Belgische havenarbeidsreglementering bestaat 

uit de wet van 8 juni 1972 (wet van 8 juni 1972 betreff en-

de de havenarbeid, BS 10 augustus 1972 (hierna: «Haven-

arbeidswet» of «Wet Major»)), haar uitvoeringsbesluiten 

en de nationale en lokale cao-afspraken voor het haven-

bedrijf respectievelijk de havengebieden. De Wet Major is 

een kaderwet. Zij had tot doel om een aantal cao-bepalin-

gen betreff ende de voorwaarden voor de uitoefening van 

het beroep van havenarbeider een (stevigere) wettelijke 

basis te verlenen.

De havenarbeidswetgeving bestaat uit twee soorten 

regels: de administratieve regels inzake de toegang tot 

de havenarbeidsmarkt uit de Wet Major en haar uitvoe-

ringsbesluiten en de sociaalrechtelijke regels inzake de 

arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van de haven-

arbeider uit de vigerende cao’s (J. Rombouts, «De regel-

geving betreff ende de havenarbeid» in E. Van Hooydonck 

(ed.), Stouwers, naties en terminal operators. Het gewij-

zigde juridische landschap, Antwerpen, Maklu, 2003, 

this jurisquare copy is licenced to Universiteit  Antwerpen



d0c101a50930141f0109b69440430302

 Rechtskundig Weekblad 2016-17 | nr. 32 | 8 april 2017

 1263

105). In het verlengde daarvan valt de tewerkstelling van 

de havenarbeider uiteen in (eerst) zijn erkenning door de 

Administratieve Commissie op het niveau van het col-

lectief en (daarna) zijn aanwerving op het individuele 

niveau van de goederenbehandelaars in de haven. Met 

uitzondering van de haven van Brussel-Vilvoorde werden 

de lokale afspraken per havengebied gebundeld in een 

codex. De inhoud van elke havencodex is dan ook uniek, 

want afh ankelijk van de uitkomst van het sociaal over-

leg in elk havengebied. Zo zijn de codices van de havens 

van Zeebrugge en Oostende-Nieuwpoort zeer compacte 

werkboeken en blijven er in Gent, parallel aan de codex, 

nog andere cao-teksten circuleren (T. Notteboom, «Met 

have, goed & schip over de Schelde» in G. Gonsaeles en 

J. Coppens (eds.), Met have, goed & schip over de Schelde. 

Vijft ien jaar evolutie inzake havengebeuren, logistiek en 

scheepvaart in de Scheldemonding, Antwerpen, Maklu, 

2011, 162). De Antwerpse haven heeft  de meest uitgebrei-

de codex. Op gedetailleerde wijze beschrijft  hij de lokale 

afspraken over het sociaal statuut van de Antwerpse ha-

venarbeider. Hij valt uiteen in de Codex Algemeen Con-

tingent (hierna: «Codex AC»), de Codex Logistiek Con-

tingent (hierna: «Codex LC») en de Codex Vaklui. Elke 

codex bevat uitsluitend niet-algemeen verbindend ver-

klaarde cao-teksten. Met toepassing van art. 26 Cao-Wet 

kan er dus (potentieel) op individueel niveau van worden 

afgeweken. De niet-naleving ervan wordt niet strafrech-

telijk beteugeld (art. 189 Soc.Sw.).

2. Ingevolge art. 1 juncto 3bis Havenarbeidswet treff en 

we in elk havengebied een dubbel gesloten tewerkstel-

lingssysteem aan, ingebed tussen – aan werknemerszijde 

– het centrale erkenningssysteem voor havenarbeiders 

en – aan werkgeverszijde – de verplichte aansluiting bij 

de erkende werkgeversorganisatie voor dat havengebied. 

Art.  1 Havenarbeidswet bepaalt dat niemand in de ha-

vengebieden havenarbeid mag laten verrichten door an-

dere werknemers dan erkende havenarbeiders. 

Vóór 14 juli 2016 waren er twee contingenten: het alge-

meen contingent en het logistiek contingent. Oud art. 2, 

§ 1 KB 4 juli 2014 bepaalde dat de havenarbeiders na hun 

erkenning werden ingedeeld in een van beide contingen-

ten. De erkenningsvoorwaarden voor het logistiek con-

tingent waren soepeler evenals de arbeidsvoorwaarden 

en -omstandigheden van de logistieke havenarbeiders. 

De havenarbeiders die arbeid verrichten in de zin van 

art. 1 KB 12 januari 1973 op plaatsen waar goederen ter 

voorbereiding van hun verdere distributie of verzending 

een transformatie ondergaan die indirect leidt tot een 

aanwijsbare toegevoegde waarde en die hiertoe beschik-

ken over een veiligheidscertifi caat, worden sinds 14  juli 

2016 «logistieke werknemers» genoemd (KB van 10  juli 

2016 tot wijziging van het KB van 5 juli 2014 «betreff ende 

de erkenning van havenarbeiders in de havengebieden 

die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 

8 juni 1972 betreff ende de havenarbeid», BS 13 juli 2016).

De havenwerkgever die een arbeidsovereenkomst met 

een logistieke werknemer sluit vraagt voor hem een vei-

ligheidscertifi caat aan. Dit certifi caat wordt uitgegeven 

op vertoon van de identiteitskaart en de arbeidsovereen-

komst. De nadere uitwerking hiervan wordt vastgelegd 

via cao (art.  1, §  3 KB 5  juli 2004). Voor de logistieke 

werknemers geldt dit veiligheidscertifi caat als een erken-

ning in de zin van de Havenarbeidswet. De havencodices 

moeten hieraan nog worden aangepast.

Krachtens nieuw art. 2, § 1 KB 5 juli 2004 kunnen de 

havenarbeiders bij hun erkenning worden opgenomen 

in de pool van havenarbeiders. Hierbij wordt rekening 

gehouden met de behoeft e aan arbeidskrachten. Haven-

arbeiders die zijn opgenomen in de pool worden erkend 

voor bepaalde of onbepaalde duur. De nadere regels be-

treff ende de duur van de erkenning worden vastegelegd 

via cao (art. 2, § 2 KB 5 juli 2004). De havenarbeiders die 

niet worden opgenomen in de pool, worden aangeworven 

met een arbeidsovereenkomst conform de Arbeidsover-

eenkomstenwet. De duur van hun erkenning als haven-

arbeider wordt dan beperkt tot de duur van deze arbeids-

overeenkomst (art. 2, § 2 KB 5 juli 2004). Dit KB bewaart 

hierover het stilzwijgen, maar ook de havenarbeiders «in 

de pool» worden aangeworven met een arbeidsovereen-

komst conform de Arbeidsovereenkomstenwet, met dien 

verstande dat voor de «losse» havenarbeiders (in alle ha-

vengebieden) een bijzonder wijze van aanwerving wordt 

afgesproken (voor Antwerpen, zie: art. 51 Codex AC). Zij 

worden aangeworven met een arbeidsovereenkomst voor 

bepaalde tijd conform de Arbeidsovereenkomstenwet. Zij 

zijn inzetbaar voor diverse havenwerkgevers, in de regel 

voor een bepaalde (dag)taak.

De wetgever heeft  gekozen voor een volledig samenval-

len van het toepassingsgebied van de Havenarbeidswet 

met de bevoegdheidsgebieden van de paritaire (sub)co-

mités voor de havens (art. 2 Havenarbeidswet). Hierdoor 

is deze wet van toepassing op elke werknemer die haven-

arbeid verricht in een havengebied en in het verlengde 

daarvan zijn werkgever(s). Art. 1, eerste lid, A van het KB 

van 12  januari 1973 defi nieert de Wet Major-begrippen 

«havenarbeid» en «havengebieden». De havengebieden 

worden er letterlijk tot op de straat nauwkeurig afgeba-

kend. Uit de gedetailleerde omschrijving van de wettelijk 

beschermde havenarbeid volgt dat eigenlijk alle denkbare 

behandelingen van goederen die te land of te water wor-

den aan- of afgevoerd in een havengebied en alle diensten 

die hiermee in verband staan, zelfs indien slechts bijkom-

stig verricht, worden bedoeld (J. Beckers, «Werken tussen 

schip en kade. Bedenkingen bij het sociaal statuut van 

havenarbeid» in Rechtsleer vanuit de rechtszaal. Of lering 

uit de rechtspraak van de arbeidsgerechten, Brussel, De 

Boeck & Larcier, 1989, 195). Uit de vermelde activiteiten 

blijkt de overwegend manuele aard van havenarbeid. Te-

gelijkertijd volgt uit dezelfde defi nitie dat ook de diensten 

en de intellectuele arbeid die noodzakelijk zijn voor het 

verrichten van de(ze) manuele arbeid als havenarbeid 

worden beschouwd. Het onderscheid arbeider-bediende 

is in dit verband irrelevant; zodra havenarbeid in de zin 

van art. 1, eerste lid, A van het KB van 12  januari 1973 
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wordt gepresteerd, valt deze onder de bescherming van 

de Havenarbeidswet en haar uitvoeringsbesluiten.

Art.  3 Havenarbeidswet machtigt de Koning om «de 

voorwaarden en de modaliteiten van de erkenning van de 

havenarbeiders op advies van het voor het betrokken ha-

vengebied bevoegde paritair comité (te bepalen)». Sinds 

het KB 5  juli 2004 zijn deze voor alle havengebieden de-

zelfde. Als men aanvaardt dat het begrip «havenarbeider» 

samenvalt met zijn erkenningsvoorwaarden, kunnen we 

in dit KB de defi nitie van het begrip «havenarbeider» lezen 

(pro: J. Rombouts, o.c., in E. Van Hooydonck (ed.), Stou-

wers, naties en terminal operators, 109; contra: M. Rigaux, 

«Havenarbeid» in R. Blanpain (ed.), CAD-Arbeidsrecht, 

Brugge, die Keure, 1983, losbl., II-30-7 en 8). De havenar-

beiders van het algemeen contingent worden verder inge-

deeld in een beroepscategorie op basis van hun speciali-

satie, die op haar beurt bepaald wordt in functie van hun 

(sectorale) opleiding (artt. 103 e.v. Codex AC).

De Codex AC schrijft  voor de volgende beroepscatego-

rieën een bijzondere aanwervingswijze voor: de haven-

arbeiders algemeen werk, de dokautovoerders, de dok-

autovoerders-kraanmannen, de dekmannen, de kuipers 

en de markeerders. Dit zijn de losse havenarbeiders. Ze 

worden verplicht op dagelijkse basis aangeworven voor 

de uitvoering van een welbepaalde taak die enkel zij, met 

uitsluiting van alle andere beroepscategorieën, mogen 

verrichten (art. 51 Codex AC juncto art. 103, eerste lid, a) 

Codex LC). Ze zijn (daartoe) verdeeld over vier aanwer-

vingszittingen (art. 51 Codex AC). Hun arbeidsovereen-

komst is dus voor een bepaalde tijd. Zij neemt automa-

tisch een einde na die (dag)taak. Vormelijk is krachtens 

art.  9, derde lid Arbeidsovereenkomstenwet voor de ar-

beidsovereenkomsten met een tijdsbepaling de schrift e-

lijke vaststelling niet vereist in de bedrijfstakken en voor 

de categorieën van werknemers waarvoor die vorm van 

arbeidsovereenkomst toegestaan is ingevolge een collec-

tieve arbeidsovereenkomst die door de Koning algemeen 

verbindend is verklaard. Voor de losse havenarbeiders 

werd van deze mogelijkheid gebruik gemaakt bij cao van  

14 februari 1979, die (als enige havensector-cao) algemeen 

verbindend werd verklaard bij KB van 25 april 1979. De 

wet betreff ende de arbeidsovereenkomsten (BS 22 augus-

tus 1978; hierna: Arbeidsovereenkomst) heeft  nooit in 

een verschillende behandeling van arbeiders en bedien-

den voorzien voor de beëindiging van de tijdelijke ar-

beidsovereenkomsten. Omdat zijn arbeidsovereenkomst 

als van een bepaalde duur wordt gekwalifi ceerd, is er 

geen onderzoek nodig naar het concrete takenpakket van 

de losse havenarbeider, om op basis daarvan zijn kwalifi -

catie als arbeider of bediende te beoordelen. Overigens, 

ingevolge de Eenheidswet boet dat onderzoek steeds ver-

der aan belang in, om uiteindelijk te zullen verdwijnen. 

Tegelijkertijd blijkt uit de (lokale) taakomschrijving van 

deze zeven beroepscategorieën toch een overwegend 

manuele arbeid en bijgevolg zijn kwalifi catie als arbei-

der (zie: artt.  141, 152, tweede lid, 172, 192, 212, eerste 

en tweede lid, 251 en 261 Codex AC). Krachtens art. 831 

Codex AC gaat elke havenarbeider van het algemeen con-

tingent door middel van de inontvangstneming van zijn 

erkenningskaart uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk ak-

koord met de cao’s voor het havengebied van zijn erken-

ning. Daaruit volgt – minstens impliciet – de kwalifi catie 

als handarbeider. Hij gaat daar dus ook mee akkoord. Dit 

is een eerste aanwijzing voor de aard van de havenarbeid 

van die havenarbeider, zoals dat voor zijn beroepscatego-

rie aanvaard is door de sociale partners. Een onderzoek 

naar het takenpakket in concreto van een losse havenar-

beider zal wel nodig zijn wanneer hij – doorgaans aan het 

einde van zijn «doorbestelling» – betwist dat er de facto 

sprake is (geweest) van een tewerkstelling als havenarbei-

der (zie: Arbh. Gent 12 oktober 1988, onuitg., zoals ver-

meld in J. Beckers, o.c., in Rechtsleer vanuit de rechtszaal. 

Of lering uit de rechtspraak van de arbeidsgerechten, 195).

Sinds januari 2001 bevat de Codex enkele uitzonderin-

gen voor de wijze waarop kuipers, havenarbeiders alge-

meen werk en containermarkeerders of polyvalente mar-

keerders die op een zogenaamde full containerterminal 

werken, kunnen worden aangeworven (art.  200, 143 en 

156 Codex AC). De Codex zelf laat na om deze terminals 

te defi niëren, maar voorziet in een wellicht exemplatieve 

opsomming van de havenwerkgevers die daarover be-

schikken, met name ATS en DP World. Art. 788, a) Codex 

AC schrijft  de opzeggingstermijnen voor die van 1 januari 

2014 tot 31 december 2017 in acht moeten worden geno-

men voor de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst. 

Hij goot de tekst van art. 70, § 2 Eenheidswet in een over-

zichtelijke tabel. Behoudens deze uitzonderingssituaties, 

kan de Antwerpse havenwerkgever de losse havenarbeider 

geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbie-

den. Doet hij dat wel, dan overtreedt hij de cao-bepalingen 

waaraan hij gebonden is ingevolge zijn lidmaatschap van 

CEPA. Dit lidmaatschap gaat overigens verder dan zijn 

loutere aansluiting bij CEPA, waartoe hij verplicht is met 

toepassing van art. 3bis Havenarbeidswet.

Daarnaast biedt art. 60 Codex AC wel de mogelijkheid 

om met een reeds aangeworven havenarbeider overeen te 

komen om hem meteen al voor een nieuwe shift  aan te 

werven, zodat de tussenstap van de arbeidsbemiddeling 

in het aanwervingsbureau niet moet worden gezet. Deze 

«doorbestellingsmogelijkheid» vormt dus (enkel) een ver-

eenvoudiging van administratieve aard. Als de werkgever 

weet dat hij voor verschillende dagen werk heeft , dan kan 

hij daar zo vaste ploegen voor vormen. Het gebruik ervan 

is aan procedurevoorschrift en gebonden (art.  60, eerste 

lid, 1. en 2. Codex AC). In de haven van Antwerpen is de 

«doorbestelling» van losse havenarbeiders een gangbare 

praktijk. Recent onderzoek wijst uit dat 80% van de losse 

havenarbeiders in Antwerpen bijna dagelijks «doorbe-

steld» worden door dezelfde werkgever en dus tot «los-

vaste» havenarbeiders (zijn) verworden (T. Notteboom, 

o.c., in G. Gonsaeles en J. Coppens (eds.), Met have, goed 

& schip over de Schelde. Vijft ien jaar evolutie inzake ha-

vengebeuren, logistiek en scheepvaart in de Scheldemon-

ding, 158).
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In geval van «doorbestelling» zal de arbeidsrelatie 

havenarbeider-havenwerkgever langer duren dan een 

dag, terwijl de onderliggende arbeidsovereenkomst nog 

steeds op dagelijkse basis vernieuwd wordt, in overeen-

stemming met art. 103, eerste lid, a) Codex AC. Er doet 

zich dus een aaneenschakeling van dagcontracten voor. 

De facto kan dit de schijn wekken van een vast dienstver-

band, quod non. Wanneer de havenwerkgever dan plotse-

ling beslist om hem niet langer door te bestellen, ervaart 

de havenarbeider dit wel eens als een ontslag. Soms zal hij 

zich zelfs tot de rechter wenden met een vordering tot het 

betalen van een gemeenrechtelijke opzeggingsvergoeding 

ingevolge de onrechtmatige beëindiging van een arbeids-

overeenkomst voor onbepaalde tijd. Doorgaans wordt 

zijn vordering – terecht – afgewezen, omdat er geen ar-

beidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is, maar wel een 

gerechtvaardigde opeenvolging van arbeidsovereenkom-

sten voor een bepaalde tijd. Het geannoteerde arrest is 

daarvan een voorbeeld.

3. De havenwerkgever draagt het bewijs van de objec-

tieve verantwoording van de jarenlange opeenvolging 

van de dagcontracten van zijn werknemer. Krachtens 

art.  10 Arbeidsovereenkomstwet  kan hij zich daarvoor 

baseren op de bijzondere aard van de havenarbeid en/of 

op een andere wettige reden. In het geannoteerde arrest 

trekt het hof resoluut de kaart van de «andere wettige re-

den», gelegen in het vaste gebruik van de bijzondere aan-

wervingswijze van de beroepscategorie van markeerders, 

neergeschreven in de Codex (art. 51 juncto art. 103, eerste 

lid, a) Codex AC). Vervolgens wijst het hof de schadever-

goedingseis van de havenarbeider af. 

Ofschoon de uitkomst dezelfde is, kwam hetzelfde ar-

beidshof in zijn arrest van 9  maart 2011 op grond van 

geheel andere overwegingen daartoe (Arbh. Antwerpen 

9  maart 2011, AR2010/AA/36, onuitg.). Daarin trad het 

in de beoordeling van het takenpakket van de markeer-

der, eerst in abstracto en nadien in concreto, om op basis 

daarvan de wettige reden van de (bijzondere) aard van 

het markagewerk aan te nemen. Ingevolge zijn theoretisch 

onderzoek besloot het hof toen tot de noodzaak om in 

een aparte regeling te voorzien voor (o.a.) de markeerder. 

Met verwijzing naar M. Rigaux aanvaardde het «dat de 

job van markeerder, vanuit zijn aard, verantwoordt dat er 

opeenvolgende overeenkomsten voor bepaalde duur wor-

den gesloten». Hij bestaat immers in «het uitvoeren van 

opeenvolgende taken van beperkte duur, eventueel voor 

verschillende werkgevers, waarbij het systeem van de da-

gelijkse aanwerving bedoeld is om aldus een permanente 

beschikbaarheid van markeerders voor de havenbedrijven 

te verzekeren». De regeling van zijn verplichte aanwer-

ving voor korte opdrachten is dus noodzakelijk om de 

 «continuïteit van de werkzaamheden in de haven te waar-

borgen». Vervolgens ging het hof toen op nauwgezette 

wijze na of ook de functie van de betrokken havenarbei-

der in concreto tot dezelfde uitkomst leidde. Omdat beide 

onderzoeken de bijzondere aard van het markagewerk 

aantoonden, werd zij als (enige) wettige reden aanvaard.

In het geannoteerde arrest distantieert het hof zich 

daarvan nochtans uitdrukkelijk door te preciseren dat 

het de wettige reden in casu aanvaardt, «ongeacht de aard 

van de taken» van de betrokken markeerder. Het doet 

dat ook op een hoger, theoretisch niveau, met verwijzing 

naar dezelfde basistekst van M. Rigaux. Daarin schreef 

deze auteur immers dat het specifi eke karakter van de 

havenarbeid bestaat in de modaliteiten en de plaats van 

tewerkstelling en niet zozeer in de aard van het werk en 

de diensten (M. Rigaux, o.c., in R. Blanpain (ed.), CAD-

Arbeidsrecht, losbl., II-30-32.). Het hof maakt zich deze 

zienswijze eigen. In die zin lijkt het hof nu afstand te heb-

ben genomen van zijn eerdere benadering.

De argumentatie van het hof om de bijzondere aard van 

de havenarbeid te verwerpen als wettige reden, overtuigt 

niet helemaal. In de memorie van toelichting wordt voor 

de doelstellingen van de specifi eke regeling van de Belgi-

sche havenarbeid immers expliciet verwezen naar o.a. de 

altijd al specifi eke aard van de havenarbeid (memorie van 

toelichting bij het ontwerp van wet betreff ende de haven-

arbeid, Parl.St. Kamer 1971-72, nr. 78-1, p. 1). Anno 1972 

onderschreef de (ontwerp)wetgever dus (al) dat het eigen 

is aan havenarbeid, dus los van zijn wettelijke omkade-

ring, dat de havenarbeider per (dag)taak wordt aangewor-

ven door steeds wisselende werkgevers (zie ook: Verslag 

namens de Commissie bij het ontwerp van wet betreff en-

de de havenarbeid, Parl.St. Kamer 1971-72, nr. 78-2, p. 2). 

Deze karakteristieken maken overigens dat de tewerkstel-

ling van havenarbeiders in wezen precair is. Omdat de 

ontstaansredenen tevens (mede)bestaansredenen van het 

vaste gebruik van de aanwerving per taak dus (mede) ligt 

in de specifi eke aard van de «klassieke» losse havenarbeid, 

valt hij tegelijkertijd minstens gedeeltelijk samen met de 

rechtvaardigingsgrond van de aard van het werk. In die 

zin is voor de tewerkstellingscontext van de losse havenar-

beider het onderscheid tussen de aard van het werk en de 

andere wettige reden enigszins kunstmatig.

Uit zijn arrest van 9 maart 2011 blijkt de behoeft e om 

steeds de concrete functie van de havenarbeider te on-

derzoeken, waaruit dan evenzeer de bijzondere aard van 

zijn werk moet blijken om zich met succes op de wettige 

reden van de aard van het werk te kunnen beroepen. Dit 

impliceert dat de in concreto-beoordeling ook kan afwij-

ken van die in abstracto. Dat zou dan logischerwijze tot 

gevolg hebben dat de aard van zijn havenarbeid niet als 

wettige reden kan doorgaan, omdat ze blijkbaar enkel in 

theorie zo bijzonder is dat ze opeenvolgende dagcontrac-

ten verantwoordt, maar dat de praktijk iets anders uit-

wijst. In het geannoteerde arrest 2015 lijkt het arbeidshof 

deze moeilijkheid te hebben voorzien. Met zijn expliciete 

keuze om enkel het vaste gebruik aan te nemen als wetti-

ge reden, zonder nog enig takenpakket te moeten nagaan, 

in abstracto noch in concreto, pareert het een dergelijke 

potentiële discrepantie en vermijdt het om daaraan in 

rechte de juiste conclusies te moeten verbinden. Zodoen-

de heeft  het een kortere, veiligere weg bewandeld. Zodra 

de werkgever het bewijs levert van één valabele wettige 
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reden in de zin van art.  10 Arbeidsovereenkomstenwet, 

heeft  hij zich immers van zijn verplichting gekweten om 

een objectieve verantwoording voor de opeenvolgende 

dagcontracten te geven. Als de havencodex an sich dus al 

wordt aanvaard als wettige reden, zoals in casu, dan moet 

men niet meer bijkomend in de beoordeling van de func-

tie van de havenarbeider treden.

De groep van losse havenarbeiders onderscheidt zich 

van de vaste havenarbeiders. Deze treden vast in dienst 

van een havenwerkgever, in de regel voor onbepaalde tijd. 

Hun aanwerving volgt de algemene bepalingen van de 

Arbeidsovereenkomstenwet (art.  103, eerste lid, b) Codex 

AC). Samengevat gaat het om het leidinggevend personeel, 

hun rechtstreekse ondergeschikten en enkele bijzondere 

beroepen. Voor de opzegging van/door de ceelbazen, chef-

markeerders, assistent-chef-markeerders en conterbazen 

herneemt art. 788, b) de eengemaakte opzeggingstermijnen 

op grond van art.  37/2 Arbeidsovereenkomstenwet. Voor 

arbeidsovereenkomsten die dateren van vóór de inwerking-

treding van de Eenheidswet wordt het eerste deel van de op-

zeggingstermijn berekend conform de gemeenrechtelijke re-

gels voor de bedienden, gelet op de overwegend intellectuele 

aard van hun arbeid (art. 788, c) Codex AC). De opzegging 

van de andere beroepscategorieën van vaste havenarbeiders 

volgt de regels voor de losse havenarbeiders in vast dienst-

verband (art. 788, a) Codex AC). Het betreft  de walkraan-

man, de walkraanman/speciale tuigen, de dokautovoerder-

kraanman/speciale tuigen, de containermarkeerder in vast 

dienstverband, de containerschadevaststeller en een enkel 

lid van het kaderpersoneel, namelijk de foreman (en kuiper-

foreman), die met name als ploegbaas dienstdoet. Hun func-

ties zijn m.a.w. arbeidersfuncties.

4. De havenarbeider probeert het hof tevergeefs te over-

tuigen van het feit dat hij overwegend en voornamelijk 

een leidinggevende functie uitoefende. Hij zou slechts in 

de stillere periodes de taak van markeerder «pur sang» 

hebben uitgeoefend. Ook in die slechts bijkomstige uitoe-

fening zou hij dan hoofdzakelijk intellectuele arbeid heb-

ben verricht. Hij  voert dus aan minstens hoofdzakelijk 

leidinggevende te zijn geweest en speculeert zodoende op 

zijn «herkwalifi catie» als lid van het kaderpersoneel. Kon 

hij daarvan het bewijs leveren, dan had het hof moeten 

vaststellen dat hij gedurende al die jaren ten onrechte als 

(losse) markeerder was aangeworven, terwijl hij de facto 

deel uitmaakte van het kaderpersoneel van zijn werkge-

ver. Voor deze beroepscategorie gebeurt de aanwerving 

maar ook de opzegging immers conform de algemene 

bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet, waarop 

hij zich inderdaad baseert voor zijn vordering tot betaling 

van een vervangende opzeggingsvergoeding.

De havenarbeider slaat in zijn betoog een belangrijke 

stap over. Hij gaat immers voorbij aan de kwalifi catie van 

zijn arbeidsovereenkomst(en) als voor een bepaalde dan 

wel onbepaalde tijd. Nochtans is een onderzoek naar zijn 

concrete functie en het overwegend manuele dan wel intel-

lectuele karakter ervan enkel nodig in zoverre men eerst 

het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaal-

de tijd aanvaardt. Alvorens tot de toepasselijkheid van 

de havenarbeidswetgeving te besluiten, toetst het hof de 

concrete taken van de markeerder af aan de defi nitie van 

art. 1 van het KB van 12 januari 1973. Op basis daarvan, 

met verwijzing naar M. Rigaux, aanvaardt het arbeidshof 

dat het om een tewerkstelling gaat die geregeld is in het 

kader van de Havenarbeidswet. Nochtans stellen we vast 

dat de havenarbeider nooit anders heeft  beweerd. Hij be-

toogde enkel – overigens terecht – dat deze wetgeving het 

statuut van bediende niet uitsluit. Zijn strategie bestond er 

dan ook niet zozeer in om de toepassing van de havenar-

beidsreglementering uit te schakelen, maar wel om aan te 

tonen dat hij deel uitmaakte van het kaderpersoneel van 

zijn werkgever. Daarin is hij dus niet geslaagd.

5. De Arbeidsovereenkomstenwet is van dwingend 

recht. Zij is van toepassing op de arbeidsovereenkomst 

van elke havenarbeider die in een havengebied havenar-

beid verricht. De Havenarbeidswet noch art.  1 Arbeids-

overeenkomstenwet sluiten deze toepassing uit (zie ook 

(o.a.) over de verenigbaarheid van de Havenarbeidswet 

met art.  1 en 2 Arbeidsovereenkomstenwet: Arbh. Gent 

3  maart 1999, onuitg. zoals vermeld bij F. Braekmans, 

«Overzicht van rechtspraak sociaal handhavingsrecht: 

1998-2005. Het toezicht op de sociale wetgeving», Or. 

2006, 143-244). De Havenarbeidswet heeft  overigens 

niet eens de bedoeling, laat staan tot voorwerp, om de 

arbeidsovereenkomst van de havenarbeider te regelen. 

Zoals eerder verduidelijkt, bevat ze enkel regels van ad-

ministratieve aard inzake de toegang tot het beroep van 

havenarbeider. Voor de arbeidsovereenkomst voor ha-

venarbeid bestaat er geen bijzondere arbeidsovereen-

komstenwet die afgestemd is op de behoeft en die daaraan 

eigen zijn en die de toepassing van de Arbeidsovereen-

komstenwet daarom uitsluit of beperkt.

Eigenlijk is deze keuze om daarin niet te voorzien op-

merkelijk. Het is immers verantwoord dat in het raam van 

een algemene wettelijke regeling, afwijkende of bijkomen-

de voorschrift en worden uitgevaardigd ten behoeve van 

de werknemers van bepaalde bedrijfstakken. Dat gebeurt 

dan omdat zij geacht worden een bijzondere bescherming 

nodig te hebben of omdat de normale bedrijfsvoering bij-

zondere eisen van economische of technische aard stelt. 

We denken aan de vervoerssector, waarvoor een andere 

regeling inzake arbeidsduur moet gelden. In extremis kan 

ook de behoeft e ontstaan om een volledig eigen regeling 

uit te werken, zoals de bijzondere regelingen voor de sche-

pelingen, (tot voor 30 juli 2013) de binnenschippers en de 

betaalde sportbeoefenaars (H. Lenaerts, Inleiding tot het 

Sociaal Recht, Gent, Story-Scientia, 1995, 215). Voor de 

havenarbeiders is er niets dergelijks bepaald, terwijl net de 

heel eigen context waarin havenarbeid wordt gepresteerd 

de rechtstreekse aanleiding was voor het ontstaan van zijn 

hoofdzakelijk conventionele regeling (M. Rigaux, o.c., in R. 

Blanpain (ed.), CAD-Arbeidsrecht, losbl., II-30-12).

Wel zijn er de cao’s per havengebied die (o.a.) voor be-

paalde beroepscategorieën van havenarbeiders een bij-

zondere wijze van aanwerving voorschrijven. De daarin 
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vervatte voorschrift en moeten uiteraard de toets met de 

dwingende bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet 

doorstaan. Bij ontstentenis van een bijzondere arbeids-

overeenkomstenwet voor havenarbeiders vallen we im-

mers terug op de regels die gewoonlijk voor de interpre-

tatie van het arbeidsrecht worden gehanteerd (M. Rigaux, 

o.c., in R. Blanpain (ed.), CAD-Arbeidsrecht,  losbl., II-30-

12). Dat betekent dat in de verhouding tussen de Arbeids-

overeenkomstenwet en andere arbeidswetten enerzijds en 

de conventionele regeling voor havenarbeid anderzijds, 

vervat in de cao’s per havengebied, enkel art. 6 Arbeids-

overeenkomstenwet speelt. Deze laatste fungeert m.a.w. als 

een minimumregeling: men mag de wettelijke rechten van 

de havenarbeider niet verkorten noch zijn wettelijke ver-

plichtingen (op basis van die Arbeidsovereenkomstenwet) 

verzwaren. Zij werkt slechts suppletief ten aanzien van 

de specifi eke cao-regeling(en) die voor de havengebieden 

werd(en) uitgewerkt (M. Rigaux, o.c., in R. Blanpain (ed.), 

CAD-Arbeidsrecht, losbl., II-30-40). Dat (o.a.) de Antwerp-

se Codex voor bepaalde beroepscategorieën van havenar-

beiders een bijzondere wijze van aanwerving voorschrijft , 

strijdt geenszins met de dwingende bepalingen van de Ar-

beidsovereenkomstenwet. Mits art. 6 Arbeidsovereenkom-

stenwet op een correcte wijze wordt toegepast, kan deze 

wet dus haar volle uitwerking behouden ten aanzien van 

de arbeidsovereenkomst van de Antwerpse havenarbeider.

6. Een opmerkelijke passus uit het geannoteerde arrest 

is die waarin het hof de toepasselijkheid van de Arbeids-

overeenkomstenwet overweegt: «Zelfs indien aangenomen 

zou worden dat de Arbeidsovereenkomstenwet onverkort 

op de tewerkstelling van de h. (...) van toepassing was, 

(dan) heeft  dit evenwel niet tot gevolg dat er een arbeids-

overeenkomst voor onbepaalde duur tussen de h. (...) en 

de NV was gesloten.» Daarmee onderschrijft  het hof niet 

zozeer dat de Havenarbeidswet als lex specialis prevaleert 

op de Arbeidsovereenkomstenwet (zie randnr.  5), maar 

bevestigt het simpelweg de inmiddels tot klassiek verwor-

den verhouding tussen de bijzondere, hoofdzakelijk con-

ventionele, regeling van de Belgische havenarbeid en de 

gemene arbeidswetten. Het is opmerkelijk dat het hof deze 

verhouding niet verduidelijkt, maar zijn toevlucht neemt 

tot deze voorwaardelijke overweging. De bepalingen van 

de Arbeidsovereenkomstenwet zijn immers «slechts» van 

dwingend recht ten voordele van de werknemer.

7. Tot slot gaat het hof evident niet in op de subsidiaire 

vraag van de havenarbeider om enkele codexartikelen 

door het Grondwettelijk Hof te laten toetsen op hun res-

pectieve grondwettigheid. De Codex bevat immers cao-

afspraken, waarvoor het Hof geen toetsingsbevoegdheid 

heeft . Met toepassing van art. 159 Gw. treedt het arbeids-

hof wel zelf in de beoordeling van het beweerde discrimi-

natoire karakter van art. 51 en 60 Codex AC. Daarbij gaat 

het na of de verschillende behandeling inzake vastheid van 

betrekking tussen de werknemer-havenarbeider en de «ge-

wone» werknemer objectief en redelijk verantwoord is.

Omdat het gemis aan vastheid van betrekking van de 

havenarbeider gecompenseerd wordt door zijn bijzonder 

(sociaal) statuut, aanvaardt het hof de onderscheiden be-

handeling. In dit verband wijst het op de bijzondere rol 

van het Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid van 

de haven van Antwerpen. Dit Fonds heeft  o.a. als taak 

om aan de (losse) havenarbeiders allerhande bijkomende 

voordelen toe te kennen om hun sociale bescherming te 

verbeteren, opdat zij geen nadelige eff ecten zouden on-

dervinden van het wisselvallige karakter van de havenar-

beid (art. 3 Statuten Compensatiefonds). Het gaat o.a. om 

de aanwezigheidsvergoeding (art.  4, §  1 Statuten Com-

pensatiefonds) en de werkloosheidstoeslag (art. 4, § 1bis 

Statuten Compensatiefonds).

Met verwijzing naar de openingsrede van J. Beckers, 

tilt het hof zwaar aan het feit dat de werknemer tweemaal 

voordeel wenst te halen uit zijn beëindigde arbeidsrelatie 

met zijn werkgever, telkenmale in het kader van een ander 

sociaal statuut. Tijdens zijn tewerkstelling deed hij dat (de 

facto) als werknemer-havenarbeider en bij de beëindiging 

daarvan doet hij dat (in rechte) als werknemer-bediende, 

(opeens) met volledige abstractie van zijn statuut als ha-

venarbeider. Zodoende streeft  hij de cumulatie na van het 

geldelijk voordeel van de herverdelingsdagen en werkloos-

heidsuitkeringen die hij als havenarbeider zelf aanvroeg en 

ook eff ectief genoot, na het einde van zijn «doorbestelling» 

en de «voordelen» die verbonden zijn aan een bedienden-

statuut, met name het recht op een vervangende opzeg-

gingsvergoeding bij zijn foutieve opzegging. Het hof steekt 

daar terecht een stokje voor. De beoordeling van het sta-

tuut van de werknemer moet inderdaad in globo gebeuren 

en niet enkel in verband met een specifi ek deelaspect er-

van, in casu de grotere vastheid van betrekking voor een 

bediende bij de beëindiging van zijn dienstverband. Zo-

doende past het hof art. 6 Arbeidsovereenkomstenwet cor-

rect toe, conform de suggestie van J. Beckers.

8. We besluiten dat de uiteindelijke beslissing van het 

hof kan worden toegejuicht. Tegelijkertijd zijn niet alle 

juridische overwegingen van het hof even zuiver. In dit 

verband herinneren we aan de passussen inzake de toe-

passelijkheid in casu van de Belgische havenarbeidswet-

geving, de verhouding tussen de Arbeidsovereenkom-

stenwet en de Codex AC, het beweerde rechtsmisbruik 

van de havenwerkgever en de (te) categorieke afwijzing 

van het specifi eke karakter van de havenarbeid. In zijn 

uiteindelijke beoordeling houdt het hof vast aan zijn 

standpunt om de jarenlange «doorbestelling» van een 

losse markeerder als een gerechtvaardigde opeenvolging 

van onderscheiden dagcontracten te kwalifi ceren. Op ba-

sis daarvan wijst het hof terecht zijn vordering tot beta-

ling van een vervangende opzeggingsvergoeding af. Deze 

vordering is immers gebaseerd op de verkeerde premisse 

van het bestaan, minstens ontstaan (mits art. 11 Arbeids-

overeenkomst wordt toegepast), van een arbeidsovereen-

komst voor onbepaalde tijd.

Ook vanuit Europees perspectief is er ons inziens geen 

probleem, althans juridisch, om in casu de opeenvol-

ging van arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur te 

aanvaarden. Specifi ek in verband met de omzetting van 
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clausule 5 van de raamovereenkomst inzake arbeidsover-

eenkomsten voor bepaalde tijd die is opgenomen in de 

bijlage bij Richtlijn 1999/70 betreff ende de door het EVV, 

de UNICE en het CEEP gesloten raamovereenkomst in-

zake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (hierna: 

«Raamovereenkomst») wees de Nationale Arbeidsraad in 

zijn advies op artt. 10 en 10bis Arbeidsovereenkomsten-

wet, waarbij hij overwoog dat art. 10bis voldoet aan twee 

van de drie optionele maatregelen opgenomen in punt 

1, b) en c) van clausule 5, namelijk de begrenzing van de 

maximale duur van opeenvolgende arbeidsovereenkom-

sten en de begrenzing in het aantal verlengingen. Daaren-

boven wees de Nationale Arbeidsraad ook op de conver-

siesanctie van art. 11 Arbeidsovereenkomstenwet. In het 

geannoteerde arrest werden voormelde artikelen terecht 

en correct toegepast, zoals betoogd. Het besluit inzake de 

conformiteit van de Belgische regeling voor arbeidsover-

eenkomsten van bepaalde duur, namelijk artt.  10, 10bis 

en 11 Arbeidsovereenkomstenwet, met de Raamover-

eenkomst geldt dus ook voor de toepassing van diezelfde 

artikelen op de arbeidsovereenkomst van (bepaalde tijd 

van) de (losse) havenarbeider. Het arrest van 3  juli 2014 

(HvJ 3  juli 2014, gevoegde zaken C-362/13, C-363/13 en 

C-407/13, Maurizio Flamingo e.a. t/ Rete Ferroviaira Ita-

liana Spain) van het Hof van Justitie waarin het de Richt-

lijn 1999/70 (inhoudende het Raamakkoord) op de mari-

tieme sector toepaste, doet daaraan geen afb reuk. Sterker 

nog, het arrest bevestigt de ruime appreciatiemarge ter 

zake.

De betwisting die ten grondslag lag aan het geanno-

teerde arrest interfereert nergens met de vraag naar de 

verenigbaarheid van de Belgische havenarbeidsorganisa-

tie met het EU-recht, zoals gesteld naar aanleiding van de 

ingebrekestelling van België door de Europese Commissie 

op 28 maart 2014. Om die reden beperkten we ons tot een 

toetsing aan voormelde Richtlijn. Er zij wel opgemerkt dat 

deze ingebrekestelling enkele pijnpunten van de Belgische 

havenarbeidsorganisatie blootlegde, waaraan met het KB 

van 10  juli 2016 (BS 13  juli 2016) wellicht niet (afdoende) 

werd tegemoetgekomen. Dit gaat het bestek van onze noot 

ruimschoots te buiten en blijft  dus onbesproken. Wel mer-

ken we op, met verwijzing naar de hierboven verduidelijkte 

aard van de Belgische regels inzake havenarbeid, dat in het 

geannoteerde arrest enkel de sociale regels uit de Antwerp-

se cao moesten worden toegepast en niet de regels inzake 

de toegang tot het beroep van havenarbeider uit de Haven-

arbeidswet en haar uitvoeringsbesluiten. In haar ingebre-

kestelling van België maakte de Europese Commissie dat 

onderscheid onvoldoende.

Tegelijkertijd wijkt het arbeidshof toch op een essentieel 

punt af van zijn arrest van 9 maart 2011. Zo aanvaardt het 

in het geannoteerde arrest dat de Codex als wettige reden 

volstaat ter verantwoording van deze opeenvolging. Zo-

doende wordt elk onderzoek naar de functie van de losse 

havenarbeider overbodig, zowel in abstracto als in concre-

to. Tegelijkertijd vermijdt het hof zo om in geval van een 

eventuele discrepantie tussen beide te moeten oordelen 

over de juridische consequenties daarvan voor de objec-

tieve rechtvaardiging van de werkgever. Het hof kon wettig 

beslissen om zijn analyse te stoppen zodra het de Codex, 

meer bepaald het daarin verankerde vaste gebruik van de 

bijzondere aanwervingswijze van de markeerder, erkent 

als wettige reden. Op dat moment staat immers (al) op af-

doende wijze vast dat art.  10 Arbeidsovereenkomstenwet 

niet geschonden is. Omdat zo een tijdrovend en intensief 

onderzoek naar de concrete functie van de havenarbeider 

wordt vermeden, krijgt deze recentste beoordelingswijze 

ook vanuit proceseconomisch oogpunt onze goedkeuring.

Al het bovenstaande neemt niet weg dat er vanuit 

maatschappelijk oogpunt zeker vraagtekens kunnen wor-

den geplaatst bij de veralgemeende toepassing van het 

«doorbestellingsysteem» in de haven van Antwerpen. 

Hierboven vermeldden we reeds dat uit recent onderzoek 

is gebleken dat slechts 20% van de losse havenarbeiders 

zich nog dagelijks naar het aanwervingslokaal begeeft  

om te worden aangeworven. De uitzonderingsmogelijk-

heid die art.  60 Codex AC biedt op de bijzondere aan-

wervingswijze van de losse havenarbeiders, is inmiddels 

dus nog verre van uitzonderlijk. Om die reden is het uit-

gangspunt van de regel dan wel haar uitzondering mis-

schien aan heroverweging toe (J. Rombouts, o.c., in E. 

Van Hooydonck (ed.), Stouwers, naties en terminal opera-

tors. Het gewijzigde juridische landschap, 124).

Voorts spreekt het ook voor zich dat de situatie die ont-

staat aan het einde van een jarenlange «doorbestelling» 

van een losse havenarbeider voor deze laatste bijzonder 

onbillijk aanvoelt. Deze subjectieve beleving is en mag 

uiteraard geen invloed hebben op de correcte juridische 

analyse van dat einde. Hiervan is het geannoteerde arrest 

een goed voorbeeld.
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