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Federale Militantenraad maakt de balans!
Op 29 januari kwam in Antwerpen de Federale Militantenraad van BTB Wegvervoer en
Logistiek opnieuw bijeen. Frank Moreels, Federaal Secretaris, keek in zijn inleiding
terug op 2010. Een jaar dat zeker niet zonder slag of stoot is verlopen. De besparings-
plannen bij zowel De Lijn als de TEC, de vele reorganisaties in de logistieke sector en
de dreiging van de derde afhandelaar op de luchthaven. De oneerlijke concurrentie en
de sociale dumping die met Oost-Europese chauffeurs wordt georganiseerd en de eco-
nomische crisis die zich ook in de andere sectoren liet voelen. Dossiers die in 2010
voor onze vakgroep van groot belang waren en dit in 2011 zullen blijven. 

BTB mag met fierheid terugkijken
op 2010. In veel sectoren maakten
we een vuist, en vaak stonden we
alleen in het verzet. We worden
dan ook beloond met ledengroei,
méér militanten, … Maar er zijn

andere voorbeelden, zoals laatst
ook nog bij Rotrafic, waar we
geconfronteerd worden met werk-
gevers die allergisch reageren op
alles wat nog maar in de verte met
de (rode) vakbond te maken heeft. 

Voorbereiding eisenplatform
voor de sectoren

Verder is 2011 een belangrijk jaar
omdat er in de verschillende secto-
ren opnieuw sectorakkoorden
moeten worden onderhandeld en
deze onderhandelingen blijken nu
al allesbehalve vlot te zullen verlo-
pen. Zeker in de sector goederen-
vervoer en logistiek, waar de werk-
geversfederaties nog maar eens de
rekening willen presenteren van
een tweede pensioenpijler die zij
reeds in het sectorakkoord 2007-
2008 hadden ingeschreven en ver-
rekend.

Na een korte toelichting van het
ontwerp van Interprofessioneel
Akkoord, werd ook aandacht
besteed aan de eisenplatformen

die BTB Wegvervoer & Logistiek
voor de verschillende sectoren wil
indienen bij de komende sectoron-
derhandelingen. Ook de militanten
namen talrijk het woord. 

De aanvaarding of verwerping van
het ontwerp van Interprofessioneel
Akkoord riep bij vele militanten vra-
gen op. Wat gebeurt er indien het
ontwerp van IPA wordt verworpen?
Is er dan nog een plan B of zal de
regering zelf een norm opleggen?

Ook over de financiering van de
“gelijkgetrokken” opzegvergoedin-
gen voor de arbeiders en de verho-
ging van het vakantiegeld voor de
bedienden was veel onduidelijk-
heid.

Solidariteit UPS Turkije!

Om de bijeenkomst af te sluiten
was er een live-verbinding met een
verantwoordelijke van Tümtis, de
Turkse vakbond die de staking bij
UPS Turkije al meer dan 250 dagen
leidt en steunt. Al meer dan 250
dagen staken de Turkse UPS’ers
omdat er 165 werknemers waren
ontslagen wegens vakbondsbe-
trokkenheid. BTB heeft van bij het
begin haar Turkse collega’s
gesteund met acties, moreel en
later ook financieel.
Het was dan ook leuk om te horen
dat na al die maanden de acties
blijkbaar toch tot een positief resul-
taat lijken te leiden, en dat de sta-
kers allen het werk zullen kunnen
hervatten. 

Rechtzetting

In onze BTB agenda heeft de zetduivel ons parten gespeeld.
Het gsm nummer van Frank Moreels werd foutief afgedrukt. 
Het juiste gsm nummer is 0475 24 38 96.

Rotrafic: BTB delegees niet welkom!
Bij Rotrafic in Zulte leeft men blijkbaar nog in de tijd van priester Daens. Delegees van de
rode vakbond zijn er duidelijk niet welkom. Hoewel BTB nauwgezet de CAO procedure
volgde tot oprichting en aanstelling van een vakbondsafvaardiging, werd Dirk Derudder,
onze kandidaat-delegee op staande voet ontslagen, zodra bekend werd dat hij door de BTB
aangeduid was. Merkwaardig genoeg mag de delegee aangeduid door ACV Transcom tot
nader order wel aan de slag blijven.

Op 17 januari 2011 waren de poorten van
ROTRAFIC gesloten. Een BTB stakerspiket kon
de chauffeurs gedurende een volle dag over-
tuigen om niet uit te rijden, ondanks de open-
lijke en zware druk van de directie. Opeens
was de waslijst aan problemen bespreekbaar,
opeens werden de chauffeurs op een pint
getrakteerd, … en zij die voet bij stuk hielden
werden geïntimideerd. “Vanaf nu kan je de
slechte ritten krijgen” of “wacht maar tot mor-
gen…” of “als de vakbond hier binnenkomt,
verliezen we klanten en jij je werk of sluiten we
de boel onmiddellijk …” waren uitspraken die
niet van de lucht waren.

Dubbelzinnigheid troef bij de directie…

Een directie die naar de pers toe beweert dat
ze er geen probleem mee heeft dat er dele-
gees aangeduid worden, maar binnenskamers
openlijk toegeeft dat de BTB buiten moet blij-
ven. Een directie die beweert dat er geen
reden is om een vakbondswerking uit te bou-
wen op het bedrijf, terwijl de meest elementai-
re voorzieningen voor de chauffeurs ontbre-
ken: geen warme dranken beschikbaar, koude
dranken enkel tegen betaling, ontbreken van
een rustlokaal of sanitair die naam waardig, …
Een directie die zegt te kunnen leven met de
vakbond, maar die tegelijk de chauffeurs die
de lijst tot oprichting van een syndicale delega-
tie ondertekenden één voor één afdreigt en
onder druk zet op een achterbakse manier om

hun aanvraag in te trekken.

BTB niet welkom!

Meer dan een halve dag vergaderen onder
pendelend voorzitterschap van de sociale
bemiddelaar leverde op 28 januari niets op.
Het principe van een BTB delegatie wordt
geweigerd, en deze BTB kandidaat-delegee
blijf ontslagen. Nochtans zal BTB dit niet blauw
- blauw laten. We zullen alle legale middelen
waarover we beschikken gebruiken om deze
directie op andere gedachten te brengen. Op
het moment dat we dit schrijven vragen we de
bijeenkomst van het Verzoeningsbureau bin-
nen het Paritair Comité Vervoer.

PRINCIPIEEL

Dit gaat om een principieel dossier. Het
gaat om de strijd voor de syndicale rechten
en vrijheden. Het gaat erom dat de regels
van het sociaal overleg voor iedereen gel-
den, ook voor Rotrafic.  Het gaat erom dat
een vakbondsafgevaardigde niet zomaar
op straat kan gezet worden! 

Onze eisen:
• Aanstelling van een syndicale delegatie 

bij Rotrafic!
• Herintegratie van Dirk Derudder!

BTB en de Eenheidswet '60-'61
Het zou verwondering baren, moest de
BTB zich onbetuigd hebben gelaten tij-
dens de "Grote Staking" van '60-'61... De
havenarbeiders hebben binnen onze cen-
trale de aanzet gegeven voor een niet
onopgemerkte bijdrage van de BTB aan
deze heroïsche strijd die momenteel,
door tentoonstellingen in het ganse land,
onder de aandacht wordt gebracht.

De BTB had vanaf 1955  een relatief rustig
sociaal klimaat  gekend. Daar kwam een
einde aan toen Minister Eyskens op 4
november 1960 het wetsontwerp tot eco-
nomische expansie en financieel herstel
neerlegde.  Het feit dat dit wetsontwerp
o.m. een verhoging van de belastingen en
een afbraak van de sociale wetgeving
inhield, stootte op fel verzet bij de werk-
nemers en ambtenaren.

Het ABVV besloot tot de algemene strijd.
Op 20 november 1960 staakte de ACOD
en dat liet zich aan de haven voelen door
het uitvallen van de stroomlevering. Slui-
zen en bruggen werden op inactief
gesteld waardoor de activiteiten groten-
deels stil vielen.

Bij de BTB werd aanvankelijk behoedzaam
gereageerd om meteen naar het uiterste

wapen van de algemene staking te grij-
pen.  De spontane solidariteit van de
havenarbeiders bracht evenwel de actie-
bereidheid van de BTB in een stroomver-
snelling.

Op 22 december waren de poppen aan
het dansen in de haven.  De toestand was
verhit, de politie oordeelde het al vlug
nodig om tussenbeide te komen en op 29
december 1960 besloot de Bondsraad van
de "Havenarbeidersbond" de staking te
erkennen.  BTB bekrachtigde deze beslis-
sing.

In akkoord met de Vlaamse ABVV-federa-
ties werd deze actie beëindigd op 14
januari 1961.

Tentoonstelling in het Transporthuis

Ter herdenking van de "Staking van de
Eeuw" organiseert de BTB een tentoon-
stelling in de feestzaal van zijn Trans-
porthuis, Paardenmarkt 66, 2000 Ant-
werpen.

Geïnteresseerden kunnen deze bezoe-
ken tijdens de kantooruren van de BTB.  
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