
N° 17     18 oktober 20136 Belgische Transportbond

Een geslaagde opdracht. Proficiat Jean! De 5 figuren symbolise-
ren de 5 grote BTB-sectoren en de 5 stichters van in 1913. 
Iedereen is welkom aan boord bij de BTB !
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Solidair onderweg

En route et solidaires

De BTB viert zijn 100ste verjaardag
Zaterdag 28 september 2013 was een absolute hoogdag voor onze centrale. In aanwezigheid van tal van prominenten, BTB-militanten, bestuurs-
leden en medewerkers vierde de BTB namelijk zijn eeuwfeest in de Stadsschouwburg van Antwerpen. De viering werd muzikaal opgeluisterd door
de 12-koppige Lou Roman Band met gastoptredens van Paul Michiels en Barbara Deckx.

In zijn welkomstwoord begroet
een fiere Voorzitter Ivan VICTOR:

Monica De Coninck, minister van
Werk; 
Yasmine Kerbache, kabinetschef
van Eerste Minister Elio Di Rupo; 
Bruno Tobback, voorzitter van de
SP.a;
Rudy De Leeuw en Anne Demelen-
ne, respectievelijk voorzitter en
algemeen secretaris van het ABVV; 

Alfons Geeraerts, gewezen BTB-
voorzitter; gewezen federaal secre-
tarissen, secretarissen en ex-perso-
neelsleden van de BTB; 
de collega's voorzitters van de ver-
schillende beroepscentrales en
medewerkers van de interprofessi-
onele structuren van het ABVV; 
de vertegenwoordigers van de
Sociale Fondsen en van de organi-
saties die zetelen in de sectorale
overlegorganen; 

de vertegenwoordigers van de offi-
ciële instanties;
Stephen Cotton en Eduardo Cha-
gas, respectievelijk algemeen
secretaris ITF en ETF;
Leona Detiège, ere-burgemeester
van Antwerpen;

en last, but not least de meest pro-
minente aanwezigen van de dag,
nl. de bestuursleden, militanten en
medewerkers van de BTB.

BELGISCHE TRANSPORTARBEIDERSBOND WORDT BELGISCHE TRANSPORTBOND

In zijn speech verwijst Voorzitter Ivan Victor
naar het 18de naoorlogs Statutair Congres
van de BTB dat de dag voordien heeft
plaatsgevonden in het Transporthuis op de
Paardenmarkt.  

Naast de traditionele statutaire aangelegen-
heden stond een naamswijziging op de dag-
orde, nl. van Belgische Transportarbeiders-
bond in Belgische Transportbond (BTB) en
van Union Belge des Ouvriers du Transport
in Union Belge du Transport (UBT). In het
kader van de harmonisering van de statuten
arbeiders – bedienden  achtten de congres-
sisten het aangewezen de term "arbeider" in
de statuten te vervangen door "werknemer"
en een naamswijziging door te voeren.

Voor de BTB opent het wetgevend werk
rond de desbetreffende harmonisering de
grote poort naar het sectorsyndicalisme
waarin de centrale alle werknemers actief in
de transportsectoren wil vertegenwoordi-
gen.

100 JAAR BTB ONTHULD… MET EEN BLIK OP DE TOEKOMST!

Aan beeldend kunstenaar Jean
Bilquin werd gevraagd een
kunstwerk te creëren waarin
de mens, het BTB-lid, de mili-
tant centraal staat, maar waar-
in bovendien wordt aangege-
ven dat de BTB een vakbond in
beweging is die met zijn tijd
mee evolueert.

Tegelijkertijd moest het kunst-
werk refereren aan de grote
solidariteitsgedachte die onze
centrale koestert. Jean kreeg
ook de opdracht om uitdruk-
king te geven aan het roemrijk
verleden van de BTB en zijn
diversiteit aan mensen en sec-
toren.

"LEVEN EN WERKEN IN DE BELGISCHE TRANSPORTINDUSTRIE 1913 – 2013"

Aan AMSAB werd
gevraagd een boek
te schrijven over de
100-jarige geschie-
denis van de BTB.
Auteur Donald
Weber heeft ervoor
gezorgd dat het
werk geen chronolo-
gische opsomming
is geworden van
heroïsche realisaties
in de diverse secto-
ren, maar wel een
sociale roman die
ook ver buiten de
vakbondsgrenzen
zal worden gelezen. AMSAB-Directeur Geert Van Goethem licht toe.

In zijn toespraak wijst Rudy De Leeuw op het
cruciale belang van de transportsector voor de
Belgische economie, maar ook van de BTB als
het op actie voeren aankomt.  Transportsecto-
ren zijn immers de bevoorradingslijnen van de
economie. De ABVV-voorzitter benadrukt
daarenboven de noodzaak van sociaal overleg
en het voortbestaan van vakbonden, en meer
in het bijzonder van een rode vakbond. Hij
prijst de vastberadenheid van de BTB in zijn
strijd tegen o.a. de ontmanteling van de Wet
Major en tegen de sociale dumping in het
wegvervoer en de binnenvaart. 

FELICITATIES VAN RUDY DE LEEUW, VOORZITTER VAN HET ABVV

Namens de ITF brengt Stephen Cotton hulde aan BTB, vak-
bond in een klein land, maar groot als vakbond, een speler
zowel op nationaal als internationaal vlak.  Hij herinnert er
aan dat de BTB er bij was van bij de stichting van de ITF en
dat onze Centrale vandaag nog steeds een cruciale rol ver-
vult.  Verder belicht hij het werk van de BTB in de bestuurs-
instanties van ETF en ITF en in de verschillende secties.  Tot
slot zet hij de gender inspanningen van de BTB in de kijker,
met de belangrijke rol die Monique Verbeeck speelt als
worldwide women's representative van de Dockers' Section.

FELICITATIES VAN STEPHEN COTTON, ALGEMEEN SECRETARIS VAN DE ITF

De BTB is bijzonder vereerd met de aanwezigheid
van de SP.a-minister van Werk, die ondanks druk-
ke omstandigheden tijd heeft vrij gemaakt om
de zaal toe te spreken. 

De minister verwijst naar de belangrijke rol die
Louis Major speelde in de sociale geschiedenis,
en op zijn visionaire ideeën.  Zijn realisaties zijn
vandaag nog actueel, zie “zijn” Wet op de Haven-
arbeid.

FELICITATIES VAN MONICA DE CONINCK,
MINISTER VAN WERK

De BTB-voorzitter sluit
de zeer geslaagde
eeuwfeestviering af
met een blik op de toe-
komst en met een
woord van dank aan
allen die gedurende
lange jaren hebben bij-
gedragen tot de sterke
en stevige vakbond die
de BTB nog steeds is.

De volledige tekst van
de slottoespraak kan u
lezen op onze website
www.btb-abvv.be. 

SLOTTOESPRAAK IVAN VICTOR
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