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Niemand wil minister-president worden (behalve Kris Peeters) BLZ. 6

Het enige lichtpunt voor de Antwerpse haven is de Zwitserse rederij MSC. Die liet gisteren de MSC Beatrice, een van de grootste containerschepen ter wereld, binnenlopen in de haven. © Eric de Mildt

ANTWERPEN De eerste drie maanden
van het jaar waren 1.300 van de 6.000 Ant-
werpse havenarbeiders werkloos. Vorig
jaar waren er dat maar 350 à 400, zo is te
horen bij Cepa, de Antwerpse havenwerk-
geverscentrale.
Volgens de vakbonden is het aantal van
honderdduizend werkloosheidsdagen
voor de eerste drie maanden van 2009 het
hoogste sinds de Tweede Wereldoorlog.
Inclusief de gedeeltelijke werkloosheid
loopt het aantal volgens Michel Claes van

ACV-Transcom zelfs op tot 110.000 werk-
loosheidsdagen. 
Een van de zwaar getroffen havenactivi-
teiten is het laden en lossen van contai-
ners. Vooral de containerterminals rond
het Deurganckdok hebben zwaar te lijden
onder de economische crisis. De twee ope-
rators — DP World en PSA Hesse-Noord-
natie — moeten hun activiteiten almaar
inkrimpen. De voorbije dagen werd aan
de havenbonden alweer gemeld dat de
werkzaamheden op de twee containerter-

minals aan het Deurganckdok op een nog
lager pitje gezet moeten worden. Niet al-
leen de zware terugval van de container-
overslag aan het Deurganckdok heeft de
werkloosheid doen oplopen. Ook de forse
terugval van roro- en autotrafieken speelt
een rol.
Het enige lichtpunt voor de Antwerpse
haven is de Zwitserse rederij MSC. Deze
scheepvaartgroep liet gisteren een van de
grootste containerschepen ter wereld
binnenlopen in de haven. Bij MSC was gis-
teren te horen dat het goederenvervoer
richting het Verre Oosten opnieuw op
gang aan het komen is. De Antwerpse ha-
ven is zeer afhankelijk van MSC. De reder
is goed voor de helft van alle containers
die in Antwerpen worden gelost en gela-
den.

Volgens Paul Valkeniers van de werkge-
verscentrale Cepa is de jongste weken
zelfs een lichte verbetering van het werk-
aanbod in de hele haven te merken. Maar
hij voegt er onmiddellijk aan toe dat de
signalen nog niet volstaan om al te kun-
nen spreken van een positieve trend.
De recordwerkloosheid leidt er ook toe
dat momenteel serieus geput moet wor-
den uit het Fonds Bestaanszekerheid om
de werkloosheidsvergoedingen van de ha-
venarbeiders op te krikken. Volgens Mi-
chel Claes van ACV-Transcom volstaan de
middelen van het fonds wel om tot eind
van dit jaar de bijpassingen te kunnen
doen. (pse)

Blz. E6-E7 > Mega-containerschip heeft
Westerschelde voor zich alleen.

Werkloosheid Antwerpse
haven verdrievoudigd
De werkloosheid in de Antwerpse haven lag de voorbije
maanden drie keer hoger dan begin 2008 en dubbel zo hoog
als tijdens het laatste trimester. De huidige cijfers zijn sinds de
Tweede Wereldoorlog niet meer gezien.


