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ETF-CONGRES IN BARCELONA

Frank Moreels verkozen tot
nieuwe voorzitter European
Transport Workers’ Federation 

ETF, de European Transport Workers’ Federation,
is de overkoepelende transportvakbond waarvan
BTB al decennia lid is. ETF verdedigt de Europese
belangen van de werknemers in de burger-
luchtvaart, havens, visserij, binnenvaart, logistiek,
maritiem transport, spoorwegen, vervoer,
toerisme en openbaar vervoer. Daarnaast kent
ETF ook een actieve met een vrouwen- en jonge-
renwerking.

Uitdagingen voor de toekomst
Frank Moreels benadrukte dat de strijd tegen
sociale dumping keihard moet worden verder-
gezet. Sterke vakbonden kunnen de uitbuiting
van de werknemers en de oneerlijke concurrentie
een halt toeroepen. Ook aan de digitalisering mag
niet voorbij gegaan worden. Deze evolutie zal de
sector grondig door elkaar schudden: zullen
de transportjobs van vandaag nog wel die van
morgen zijn? We zullen nieuwe syndicale strate-
gieën moeten uitwerken om hierop in te spelen. 

Ook BTB-vrouwen en jongeren
sterk vertegenwoordigd
Tijdens het ETF-congres was er ook speciale
aandacht voor zowel jongeren als vrouwen
binnen de vakbond. Vier BTB-jongeren
verdedigden onze kleuren. Nick Loridan werd
door de jongeren afgevaardigd om te zetelen in
het Executive Committee van ETF. Ook Monique
Verbeeck werd door de vrouwen aangesteld,
eveneens in het Executive Committee. 

De BTB-jongeren waren sterk vertegenwoordigd in Barcelona (vlnr: Naja Rogister, William Graller, Stephen
Cotton van ITF, Stefanie Vercruyssen en Nick Loridan).

De BTB-delegatie op het
ETF-congres (vlnr Jacques
Kerkhof, Marc Loridan,
Monique Verbeeck, Frank
Moreels, Véronique De Roeck
en John Reynaert).

Monique Verbeeck werd op het congres aangeduid als
vertegenwoordiger in het Executive Committee van ETF.

Op 19 mei verzamel-
den misnoegde bus-
chauffeurs aan het
kabinet van minister
Ben Weyts. Ter
plaatse kreeg de 
kabinetschef een 
toiletpot overhandigd
om de problematiek
van het sanitair 
nogmaals duidelijk te
maken. BTB eist een
oplossing.

Op het vijfde congres van ETF is Frank
Moreels, voorzitter van BTB, verkozen tot
voorzitter van ETF - European Transport
Workers’ Federation. Op dit congres dat
doorging in Barcelona, waren meer dan
230 vakbonden aanwezig. Frank Moreels
werd met grote meerderheid tot voorzitter
aangesteld tot aan het volgend congres, dat
uiterlijk in 2022 zal doorgaan.

STANDPUNT

Op 17 mei besliste de Europese Commissie
om de procedure stop te zetten die ze
instelde tegen de Belgische staat over onze
wet op de havenarbeid. Op die manier komt
er een einde aan de zoveelste aanval tegen
het statuut van de Belgische dokwerkers. Een
aanval die werd ingezet door kunstmecenas
Fernand Huts en die gretig werd over-
genomen door toenmalig Eurocommissaris
Siim Kallas.

De winnaars zijn …
De zoveelste veldslag over de havenarbeid is
hiermee beslecht. De winnaars en verliezers
zijn bekend. Langs de winnaarskant staan de
vakbonden, het sociaal overleg met een
minister die dat au-sérieux nam en vooral ...
de havenarbeiders zelf. Het is immers dankzij
hun vastberadenheid én - het mag ook wel
eens gezegd worden - de doortastende
aanpak van BTB dat er een positieve oplossing
in de wacht werd gesleept. Federaal secretaris
voor de havens Marc Loridan en zijn ploeg
namen de leiding in dit moeilijk proces om
het statuut van de Belgische havenarbeiders
te beschermen.  

Maar dit is ook een overwinning van het
sociaal overleg. De sociale partners, of toch
de redelijke onder hen, kozen voor sociale
dialoog om dit probleem aan te pakken. Met
succes. Daarmee wordt nogmaals bewezen
dat sociaal overleg nuttig is, en dat zij die dit
willen beknotten ongelijk hebben.

En geef toe, ook Minister Kris Peeters steunde
deze aanpak. Er valt veel slecht te zeggen over
het beleid van deze federale regering, maar
in dit dossier koos Peeters de enige juiste
aanpak: steun geven aan een onderhandelde
oplossing.

Maar ook ... slechte verliezers
Het akkoord was pas bekend of Fernand Huts
van Katoennatie liet zich alweer van zijn
slechte kant zien. Hij is het die al jarenlang een
ideologisch gevecht voert tegen de haven-
arbeiders. Hij stookte de commissie op, hij
saboteerde het overleg ...  Maar deze stoke-
brand verliest alvast deze veldslag. En niet
enkel deze. De ware aard van deze "succes-
ondernemer" wordt steeds duidelijker. Fiscale

constructies op de Bahama's om belastingen
te ontwijken of ontduiken, een mislukt
project rond een haventerminal in Montevi-
deo ...  

Toch blijft hij de "chouchou" van een bepaalde
pers en kan hij zijn nonsens verhalen over
"dokwerkers die soutienkes in zakjes steken"
blijven rondstrooien. In werkgeverskringen
staat de man met zijn extremistische aanpak
trouwens compleet geïsoleerd. Wanneer
komt er trouwens een tv-uitzending over hoe
Katoennatie interimarbeiders uitbuit?  

En dan heb je de "expert" Professor Van
Hooydonck. Die zich uitslooft om de
ideologische strijd van Huts een zweem van
wetenschappelijkheid te geven en een
"deskundig" aura aan te meten. Ook hij was er
als de kippen bij om de beslissing van de
Commissie te relativeren. Het is maar "tijdelijk
en voorwaardelijk" zegt hij. Slechte verliezers!

Maar ook de ultraliberale krachten binnen
Europa en de Europese Commissie moeten
bakzeil halen in dit dossier. Ze zorgen voor
Europese procedures tegen landen die hun
sociale verworvenheden willen beschermen.
Zoals tegen Duitsland en Oostenrijk die een
minimumloon instelden in het wegvervoer,
en tegen België die een deftig statuut wil
behouden voor de havenarbeiders. Geen
reactie van diezelfde technocraten tegen de
postbusondernemingen in Oost-Europa, of
tegen lidstaten die sociale dumping mee
organiseren.

Tot slot: de saboteurs van Open Vld
Toch wel sterk dat Open Vld het nodig vindt
om als volleerde terroristen een bom te
gooien onder een moeizaam onderhandeld
akkoord onder sociale partners. Logistiek in
het havengebied moet uit de wet-Major
worden gelicht volgens hen. En daar leggen
ze ineens een wetsvoorstel over neer in
de kamer. Deze partij ontpopt zich hiermee
als de slippendrager van Huts. Logistieke
arbeid moet voor hen blijkbaar absoluut
georganiseerd kunnen worden met slecht-
betaalde en uitgebuite werkkrachten, want
dat is wat Huts wil.  

Open Vld zal de BTB op zijn weg ontmoeten,
zoals Di Palacio, Kallas en Bulc reeds mochten
ondervinden. Want elke keer ging de
ultraliberale vlieger van de deregulering niet
op. En dat is een succes voor al wie een sociaal
Europa wil. Ook in de toekomst zullen we ons
blijven verzetten tegen elke aanslag op het
statuut van de dokwerker. Dat Open Vld het
goed in de oren knoopt...

Frank Moreels
Voorzitter BTB

FRANK MOREELS: 

“VOOR ETF ZAL HET NIET
LANGER VOLSTAAN ZEER GOED

LOBBYWERK TE LEVEREN,
MAAR WE DIENEN OOK

PROMINENT ALLE NIEUWE
COMMUNICATIEKANALEN TE
GEBRUIKEN. ZEKER IN DE

CAMPAGNES DIE WE DE KOMENDE
JAREN ZULLEN VOEREN.”

Wet-Major opnieuw gered






