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Minister-president Rudy
Demotte te gast bij BTB
Het was voor onze federale militantenraad niet enkel een eer maar ook
een buitenkans om met de minister-president van Wallonië in dialoog
te gaan. In zijn inleiding schetste Rudy Demotte  de grote lijnen van het
Marshall plan voor Wallonië, met nadruk op de plaats die daarin voor-
zien is voor de logistieke sector.  Ook het gebrek aan parkeerplaatsen
voor de truckers, het gebrek aan veiligheid op die parkeerplaatsen, de
problemen die zich stellen naar aanleiding van het Waals taxidecreet ...
kwamen aan bod. Ook onze militanten stelden vragen vanuit de zaal,
en concrete afspraken werden gemaakt om de aangekaarte problemen
ook aan te pakken. Een geslaagde vergadering waarbij onze militanten
een dynamische en geëngageerde minister-president leerden kennen.

Kennis is macht
Op 21 mei jl. organiseerde BTB Wegvervoer en Logistiek
een geslaagde slotdag van de BTB-vormingscyclus voor dit
schooljaar. Meer dan 250 militanten daagden op voor een
interessant studiebezoek aan de haven van Antwerpen.
Onder de deskundige begeleiding van onze delegees uit de
haven kregen we zicht op de werking van de haven en kon-
den we zeer concreet kennismaken met de job van de
havenarbeider.  Na de kennis-input sloten we af met een
gezellige barbecue, met de vaststelling dat BTB niet enkel
een strijdbare vakbond is, maar ook een hechte groep
kameraden! Proficiat nogmaals aan iedereen die de vor-
ming gevolgd heeft. 

Op 27 april jl. werd er tijdens de
vergadering van het Paritair
Comité voor de Koopvaardij een
nieuwe collectieve arbeidsover-
eenkomst (CAO) afgesloten die
voorziet in vergoeding van de ver-
plaatsingskosten bij aanwerving
van de zeelieden.

Het bedrag is afhankelijk van de
afstand tussen de hoofdplaats
van de provincie waar de zeelie-
den hun verblijfplaats hebben en
Antwerpen. 

Wie zijn de rechthebbenden?
Alle kapiteins, officieren en
scheepsgezellen die ingeschre-
ven zijn in de “Pool” en tewerkge-
steld door een Belgische of

Luxemburgse maatschappij van
de ondernemingen die ressorte-
ren onder het Paritair Comité
voor de Koopvaardij.

Voor de periode 01.02.2011 tot
31.01.2013 zijn onderstaande
bedragen van toepassing 
(enkele reis):
Brugge € 10,28 
Gent  € 6,53 
Brussel / Leuven € 5,03 
Bergen € 11,25 
Hasselt € 7,95 
Luik € 11,70 
Aarlen € 14,70 
Namen € 10,28 
Antwerpen € 2,70 

Deze bedragen zullen telkens

tweejaarlijks onderhandeld wor-
den. 

Indien de aanwerving plaats heeft
bij aankomst of vertrek, wordt
enkel de bij aankomst of vertrek
voorziene vergoeding uitbetaald.
Deze tussenkomst wordt even-
eens toegekend aan de officieren
die een “stand-by” verrichten.
Indien de officieren die “stand-by”
verrichten, aangeworven worden,
hebben zij recht op één maal deze
tussenkomst; indien zij niet aange-
worven worden op twee maal
deze tussenkomst.  

Ivan Victor
Federaal Secretaris 
Maritieme Sectoren

Op 26 mei had in het Transporthuis van de BTB
een Studiedag plaats, georganiseerd voor de
leden van het Uitvoerend Bestuur “Vakgroep
Haven van Antwerpen” – BTB.

Voorzitter Marc LORIDAN had voor deze gelegen-
heid Kd. Jef MAES, Directeur van het Sociaal Departe-
ment van het ABVV uitgenodigd om een uiteenzet-
ting te geven over de inhoud van zijn boek “Uw soci-
ale zekerheid in gevaar”. Jef zit al meer dan 15 jaar in
de beheerscomités van de sociale zekerheid en in de
Nationale Arbeidsraad en gaf dan ook met veel ken-
nis van zaken toelichting over ons sociaal zekerheids-
systeem, hoe dit in financiële problemen kwam en
waarom een splitsing geen oplossing brengt.

De leden van het Uitvoerend Bestuur volgden zijn
voordracht met veel interesse en kregen daarna de
gelegenheid om vragen te stellen.

Het Uitvoerend Bestuur van de BTB heeft er een traditie van gemaakt om
haar ex-voorzitters en ex-federaal  secretarissen jaarlijks uit te nodigen op
een gezellige reünie.  De bijeenkomst vond dit jaar plaats op 6 mei te
Oostende.  Op de foto herken je van links naar rechts André De Kie (ex -
federaal secretaris wegvervoer, Alfons Geeraerts (ex-voorzitter), Ivan Vic-
tor (voorzitter), Frank Moreels (federaal secretaris wegvervoer & logis-
tiek), Jeannine Hermans (ex-federaal secretaris wegvervoer), Marc Lori-
dan (federaal secretaris Havens), Bob Dielis (ex-federaal secretaris Koop-
vaardij), Werner De Clercq (ex-federaal secretaris wegvervoer).
De bijeenkomst verliep in een opperbeste sfeer en de aanwezigen lieten
duidelijk blijken dat zij het op prijs stellen dat hun verdiensten voor de
centrale door BTB nog steeds ten zeerste worden gewaardeerd.
Ex-voorzitters Martin Devolder en Remi Van Cant waren verontschuldigd.

Koopvaardij
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