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MARITIEME SECTOREN
DAG DER ZEELIEDEN
Op 6 september jl. organiseerde het
comité “DAG DER ZEELIEDEN” in Ant-
werpen de jaarlijkse hulde aan de zeelie-
den van de marine en de koopvaardij die
gesneuveld zijn tijdens de uitoefening
van hun beroep gedurende de twee
wereldoorlogen.  
Deze plechtigheid aan het Monument
der Zeelieden dat opgericht werd aan
de Tavenierskaai te Antwerpen, achter
het Loodswezen gebouw,  is een traditie
geworden met een reeds meer dan 70-
jarige geschiedenis. De viering vindt
ieder jaar plaats tijdens de bevrijdings-
feesten van Antwerpen.

Het Comité heeft jarenlang geijverd om
de Belgische zeelieden die tijdens
wereldoorlog II oorlogsdiensten op zee
hebben verricht in dienst van de gealli-
eerden, te assimileren en op gelijke voet
te stellen met de oudstrijders van de gewapende strijdkrachten. De officieren en
bemanning van de koopvaardij hebben van het Zeewezen een erkenning gekregen en
mogen  de titel van “zeestrijder” dragen. De volledige assimilatie werd slechts bekomen
in het jaar 2000, 55 jaar na het beëindigen van de oorlog. Voor velen werd het dus een
postume erkenning.

Ook dit jaar nam de Belgische Transportbond (BTB) deel aan de huldiging van onze zee-
lieden, eenheden en bemanningen die zich bij de koopvaardij en de marine verdienste-
lijk hebben gemaakt tijdens de verschrikkelijke oorlogsjaren. Onze BTB-vertegenwoor-
diger, Roger Opdelocht, legde naar jaarlijkse gewoonte, een bloemenkrans neer. 

Ivan VICTOR
Federaal Secretaris BTB 
Maritieme sectoren

Vakbonden "not @ppy with Uber"
"We hebben niets tegen innovatie in de
taxiwereld. Integendeel, het gebruik
van apps, smartphones en nieuwe
technologie is een absolute must.
Maar innovatie staat niet gelijk aan
wetteloosheid en dat is wat Uber doet:
alle regels aan de laars lappen." Dit
was commentaar van  Mac Urata,
politiek secretaris van de sectie Weg-
vervoer van ITF, over Uber.

18 vakbonden uit 11 landen kwamen
op 15 en 16 september samen in
Brussel om van gedachten te wisse-
len over Uber, een Amerikaanse mul-
tinational die de taxiwereld duidelijk
wil destabiliseren. Een conferentie
georganiseerd door de Internationa-
le transportvakbond (ITF) op voorstel
van BTB.   

Nogal wat gebruikers laten zich ver-
leiden door de goedkope prijs die
Uber aanrekent. "Cheap is sexy", den-
ken ze.  Als je bovendien ook via je

smartphone de taxi kan bestellen en
ineens ook betalen, dan zijn veel
(jonge) mensen meteen verkocht.  

"Klanten realiseren zich niet dat er een
donkere zijde aan de Uber-medaille is.
De chauffeurs hebben geen medische
keuring en zijn helemaal niet opgeleid.
De wagens worden ook niet technisch
gekeurd en zijn niet extra verzekerd
zoals gewone taxi's. De klant wordt
dus eigenlijk misleid. De veiligheid is
duidelijk niet gegarandeerd." Zegt
Frank Moreels, federaal secretaris
van BTB.  "Bovendien is ook de chauf-
feur de dupe als er een ongeval
gebeurt. Uber wentelt alle verantwoor-
delijkheid af, dat bleek uit de getuige-
nis van de Amerikaanse vakbond op de
ITF- conferentie. Zo wordt een sprookje
een nachtmerrie."

Uber presenteert zichzelf als innova-
tief. Wie daarbij kanttekeningen
plaatst is ouderwets en conservatief.

"Het tegendeel is waar. Werken met
smartphone-applicaties is OK. Alle
regels en cao's aan je laars lappen is dat
niet.  En daar knelt het schoentje, Uber
overtreedt de wet. In elk land waar ze
actief zijn.", onderlijnt Frank Moreels.
"Uber is een multinationale onderne-
ming met enorme financiële middelen.
Ze willen alle regels weg en hun eigen
agressief business model opdringen."

Minister Pascal Smet, minister ver-
antwoordelijk voor het taxibeleid in
Brussel, zit op dezelfde golflengte.
"Uber is welkom, maar ze moeten de
regels volgen", zo verklaarde hij in de
marge van de ITF-conferentie. BTB
stelt ondertussen vast dat ook de
Brusselse rechtbank oordeelde dat
Uber illegaal werkt. Daarom vraagt
BTB aan de Minister om daadwerke-

lijk op te treden tegen Uber. Frank
Moreels "Ook dat is een constante
met Uber, als ze veroordeeld worden
gaan ze gewoon door.  Blijkbaar vin-
den ze dat ze boven elke wet staan.
Daarom willen we dat de minister
inspecteurs de baan opstuurt die de
Uber-wagens desnoods aan de ketting
leggen als ze buiten de wettelijke lijnen
kleuren."

INTERNATIONALE CAMPAGNE VOOR BETERE
JOBS IN DE SECTOR VAN DE RIVIERCRUISES

River Cruise is
booming busi-
ness. In hoog
tempo heeft de
sector zich ontwik-
keld van het “reis-

je langs de Rijn” tot een volwassen sector
met alles erop en eraan. Bovendien is het sei-
zoensmatige karakter losgelaten en wordt
het hele jaar door op de Europese rivieren
gecruised.

ITF/ETF heeft de werkgevers van de Europese
cruisesector uitgenodigd om te onderhande-
len over een Europese raamovereenkomst
voor zowel de kapitein als zijn collega's van
de bemanning, alsook het horecapersoneel.
Met deze raamovereenkomst willen we soci-
aal misbruik en exploitatie voorkomen. Door
interne verdeeldheid verklaarde IG River
Cruise zich -na twee jaar tijd rekken- helaas
niet bereid tot onderhandelen. Sommige
rederijen hebben zelfs geweigerd de inspec-
teur riviercruises van ITF/ETF aan boord te
laten om met de bemanningsleden te praten
over hun situatie aan boord. ETF besliste
daarom een foldercampagne -zeg maar een
bewustmakingscampagne- op te starten
gericht aan de passagiers.

De Belgische Transportbond BTB afdeling
maritieme sectoren is recent een campagne
gestart en is 250 folders gaan uitdelen bij ver-
schillende River Cruiseschepen. Deze acties
worden georganiseerd om zowel de passa-
giers van River Cruiseschepen als de werkge-
vers te wijzen op het feit dat de vakbonden
de situatie nauwlettend in het oog houden.
Door deze informatieve folders aan boord uit
te reiken voeren zowel de Belgische, Duitse,
Zwitserse, Oostenrijkse als Nederlandse vak-
bonden “klantvriendelijk” actie. 

Jacques Kerkhof, secretaris Antwerpen 
tijdens de gezamenlijke actie van de ETF

BINNENSCHEEPVAART EN KOOPVAARDIJ - LAUREAAT VAN DE ARBEID VAN BELGIE
Het doet ons genoegen te kunnen
meedelen dat er opnieuw een viering
zal plaatsvinden van de Laureaten van
de Arbeid in de maritieme sectoren.

Hieronder vind je de voorwaarden om
in aanmerking te komen voor een Ere-
teken.

Voor de toekenning van de Titel van
LAUREAAT VAN DE ARBEID VAN BELGIE
moeten de kandidaten aan volgende
voorwaarden voldoen:

•Belg zijn of onderdaan van één der
lidstaten van de EU en regelmatig in
België verblijven

•onderdaan zijn van een ander land en

volgens het gekozen label ten minste
het voorgeschreven aantal jaren in
België gedomicilieerd zijn, gedomici-
lieerd in een der lidstaten van de EU
en in België werken of gedomicili-
eerd zijn in één der lidstaten van de
EU en in het buitenland werken voor
een werkgever met bedrijfszetel in
België

•van goed zedelijk gedrag zijn
•onbetwistbare beroepswaarden
bezitten

De kandidaat mag cadet of laureaat
van de arbeid zijn in een andere sector
maar moet dit verplicht vermelden op
zijn inschrijvingsformulier.

De kandidaat moet op afsluitingsda-
tum van de inschrijvingen:
•een nuttige beroepservaring voor de
sector hebben van het voorgeschre-
ven aantal jaren
* Binnenscheepvaart: 2 voor brons,
10 voor zilver of 20 jaar voor goud

* Koopvaardij: 5 voor brons, 
15 voor zilver of 25 jaar voor goud

•nog daadwerkelijk de taak, de func-
tie of het beroep uitoefenen in de
betreffende sector

HOE INSCHRIJVEN?
Het inschrijvingsformulier en het regle-
ment kan je opvragen bij:
Koninklijk Instituut der Eliten van de
Arbeid – Viskopersstraat 13 bus 11 te

1000 Brussel (fax 02/514.05.93).  
Je kan deze documenten eveneens via
de website (www.iret-kiea.be) of via e-
mail aanvragen (info@iret-kiea.be).
Online inschrijven is eveneens moge-
lijk.

De inschrijving moet uiterlijk op 31
MAART 2015 ingediend worden bij het
Koninklijk Instituut der Eliten van de
Arbeid.

Heb je nog vragen of kan je de infor-
matie niet online raadplegen, dan kan
je steeds contact nemen met ons
secretariaat BTB – Maritieme Sectoren:
03/224.34.18 (Lizi Scheipers).
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