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Dat is de centrale slogan voor ons
statutair congres op 19 november 2018, 
waar we onze werking van de voorbije vier 
jaar evalueren, maar toch vooral vooruit
kijken. Naar de toekomst van alle werk-
nemers in de transportsector: een toekomst 
zonder sociale dumping. We weten ook 
dat digitalisering en automatisering niet 
voorbijgaan aan de wereld van transport 
en logistiek. Integendeel, al onze sectoren 
zijn betrokken en daar willen we ons op 
voorbereiden. Daarmee hebben we dan 
ook de twee belangrijkste congresthema’s
genoemd.

Het is echter onze ambitie om met dit
congres ‘anders en beter’ te doen. Niemand 
heeft behoefte aan lange en saaie uiteen-
zettingen, of aan eenrichtingsverkeer
waarbij de ‘top’ spreekt en de deelnemers 
luisteren. Onze toekomst voorbereiden 
doen we door iedereen te betrekken: al 
onze actieve militanten, die dagelijks voor 
hun collega’s en voor BTB het beste van 
zichzelf geven.

Het zwaartepunt van dit congres ligt in de 
grondige voorbereiding. Alle gewestelijke
afdelingen en vakgroepen hebben dit
congres voorbereid tijdens sessies in
gewesten en vakgroepen. Meer dan 200
militanten werden betrokken in de voor-
bereidende discussies. Ze bespraken de
teksten en ze gaven hun visie.

Dit congres is ook ‘papierloos’. Onze
documenten worden niet langer gedrukt, 
maar het statutair rapport en de resoluties
zijn digitaal beschikbaar voor de deel-
nemers. Zo sparen we veel tijd en energie, 
en vooral veel bomen.

Onze congresdeuren staan open, zij 
het virtueel. Alle geïnteresseerden zijn
‘welkom’, niet op het congres zelf want 
de zaal heeft een beperkte capaciteit en is
gereserveerd voor de gemandateerden.
Maar we ‘streamen’ het congres
online. Iedereen kan volgen op pc, laptop,
smartphone of tablet. Uiteraard gooien we 
ook de deuren open via Facebook, Twitter… 

Want als BTB’ers mogen we best fi er zijn op 
wat we doen, en willen we onze ideeën ruim 
verspreiden.

Twee gastsprekers zullen ons wakker
schudden en geven hun visie op de congres-
thema’s. Hugues Bayet, Europarlementslid 
voor PS, heeft het over sociale dumping. 
Rob Johnston, adjunct-secretaris-generaal 
van ITF spreekt over automatisering en
digitalisering. Het worden ‘provocerende’ 
bijdragen die ons zullen doen nadenken
en ervoor zullen zorgen dat we de
komende jaren nog gemotiveerder het
BTB-programma realiseren.

Over de congresthema’s hielden we de
laatste weken een peiling bij ‘de Belgen’ 
om te weten te komen wat er leeft bij de
mensen. Niemand minder dan professor
Carl Devos komt de resultaten van
commentaar voorzien.

Tot slot proberen we de auto thuis te
laten. Met dank aan de Antwerpse

burgemeester staat de stad trouwens al zo 
goed als stil. We roepen iedereen op om 
met het openbaar vervoer te komen om de
ecologische voetafdruk van ons congres te 
beperken.

Het congres wordt echter vooral een
ontmoetingsplek, waar kameraden samen-
komen. Waar de familie die we zijn
elkaar eens stevig vastpakt, waar schouder-
kloppen en zoenen uitgewisseld worden. 
Waar we samen een pint pakken. Waarna 
we met opgeladen 
batterijen naar huis 
terugkeren met het 
trots gevoel dat we 
deel zijn van een
familie die niemand 
laat vallen.

Tijdens dit congres, met meer dan 2.000 
deelnemers uit alle werelddelen, werd 
Paddy Crumlin opnieuw verkozen tot ITF-
voorzitter. Stephen Cotton werd met
enthousiasme unaniem herbevestigd als
algemeen secretaris. Een verdiende beloning 
voor vier jaar hard werk.

De verkiezing van voorzitters en onder-
voorzitters van de verschillende secties en 
regio’s en de leden van de verschillende
comités maken traditioneel deel uit van
dit congres. BTB-voorzitter Frank Moreels 
werd verkozen voor de executive board,
terwijl Monique Verbeeck en Nick Loridan 
respectievelijk in de women’s committee en 
in de young transport workers’ commitee  
werden verkozen.

Onze congresgangers besteedden vooral 
aandacht aan de vakgroepen die ons als
BTB direct aanbelangen: maritieme sectoren, 
havenarbeiders, wegvervoer en logistiek, 
openbaar vervoer, de vrouwenconferentie 
en de conferentie van de jonge transport-
arbeiders. In de rapporten werd een verslag 
gebracht van de internationale werkzaam-
heden en werden de verschillende campagnes
toegelicht. Zo werd er speciale aandacht
besteed aan de ‘lashing campaign’ in de
havens, de ‘mobility package’ in het weg-
vervoer, de campagne rond de riviercruises
in de maritieme sector… De krijtlijnen voor
de toekomst werden uitgetekend en er werd 
bekeken hoe om te gaan met bijvoorbeeld 
automatisering, dat zeker in de toekomst 
van het grootste belang wordt in onze
sectoren. Dat BTB zowel op sectorvlak als in de
campagnes de kar trekt, werd duidelijk

geapprecieerd tijdens de verschillende
conferentiesessies.

Naast de sectorgebonden materie werd 
veel aandacht besteed aan intersectorale
thema’s zoals het wegwerken van geweld en
discriminatie tegen vrouwen op de werk-
vloer, gendergelijkheid, jongerentewerk-
stelling in de sectoren en hun inschakeling in 
vakbondswerk … Verder werd unaniem  een 
resolutie aangenomen die de gelijkheid van 
LGBTQI (holebi’s, transgenders …) bevestigt, 
een sterk moment tijdens het congres.

Een internationaal congres zoals dat van 
ITF is de uitgelezen gelegenheid om met
collega’s uit andere landen contacten te leggen,
ervaringen uit te wisselen en van elkaar te 
leren.

Conclusie: een geslaagd ITF-congres, met 
een actieve BTB-delegatie, die ervoor zorgde 
dat BTB op internationaal vlak de erkenning 
kreeg die het als vakbond verdient.

Fair transport op mensenmaat

Volg het BTB-congres
op 19 november 2018 live op 

www.congresbtb.be/media.html

Inspirerend: ITF-congres 2018

STANDPUNT

 Frank Moreels
Voorzitter BTB

 Belgische Transportbond

In oktober nam BTB met een ruime delegatie deel aan het voortaan vijfjaarlijkse
ITF-congres (International Transport Workers’ Federation) onder de slogan “Transport 
Workers Building Union Power.”

BTB wint proces, 
nog meer huiszoekingen
in het Antwerpse

 SOCIALE DUMPING

De strijd tegen sociale dumping gaat
onverminderd voort. BTB won het proces
tegen de fi rma RMT. Die werd veroordeeld 
tot het betalen van Belgisch loon aan zeven 
Bulgaarse chauffeurs die offi cieel werkten 
voor de Bulgaarse postbusfi rma. Daarnaast 
was er opnieuw een reeks huiszoekingen 
bij Belgische transporteurs. Zij hebben een 
(postbus)fi rma in Slovakije.

RMT veroordeeld
BTB werd door zeven Bulgaarse chauffeurs 
gemandateerd om klacht neer te leggen. 
Voor hun respectievelijke periodes van
tewerkstelling bij RMT eisten we het ver-
schil tussen het Bulgaarse en Belgische loon.
De Bulgaren kregen namelijk maar een 
loon van 414 Bulgaarse lev, zijnde 211 
euro. BTB-voorzitter Frank Moreels: “De
zeven chauffeurs kregen in totaal maar liefst 
236.000 euro te weinig. Gezien RMT de
eis niet betwistte, worden de gevorderde 
bedragen nu automatisch toegekend, te
verhogen met intresten en proceskosten. 
Zelfs al gaat RMT in beroep, moeten ze toch 
nu al betalen.”

Huiszoekingen 
Op zaterdag 13 oktober organiseerde de 
Federale Gerechtelijke Politie maar liefst elf 

huiszoekingen bij transporteurs, zowel op 
hun privéadressen als in de bedrijven. Het 
gaat onder andere over Peethultra uit Malle 
en Transport Martens uit Turnhout. Beiden 
hebben bedrijven in Slovakije: Peethultra 
is gelieerd aan Virotrans en Rovitrans, en
Transport Martens zit in Slovakije achter H2X 
Logistics. Roland Peeters is de zaakvoerder 
van Peethultra en beheerder van Febetra, de 
Federatie van Belgische Transporteurs. Tot 
eind februari 2018 was hij mede-eigenaar 
van SK Service, een bedrijf in Slovakije. Frank
Moreels: “SK Service is geen transport-
bedrijf, maar een consultancybedrijf dat
Belgische transporteurs helpt om in
Slovakije een postbusbedrijf op te richten.”
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