
NIEUWE 
KANTOREN 
VOOR BTB 
BRUSSEL/
VLAAMS-BRABANT

N° 6      25 maart 20116 Belgische Transportarbeidersbond

Kijk ook op onze website:
www.btb-abvv.be

Wil Federgon de sociale vrede in de 
verhuissector opblazen ?!?
Op het laatste paritair comité 322,
dat bevoegd is voor de interimsec-
tor, heeft de werkgeversorganisa-
tie Federgon het verbod op inte-
rimarbeid in de verhuissector op de
agenda geplaatst. Voor Federgon,
en meer in het bijzonder voor zijn
algemeen directeur Herwig Muyl-
dermans, is het een doorn in het
oog dat de sociale partners in de
verhuissector het gebruik van inte-
rimarbeiders sinds 1996 hebben
verboden. Het is uitermate veront-
rustend maar vooral zeer schokken
dat een externe partij, die niet eens
voor de sector bevoegd is, de

goede verstandhouding tussen
werkgevers en vakbonden wil
komen verstoren. 

WAAROVER GAAT HET ?

De wet van 24.07.1987 inzake tijde-
lijke arbeid stelt dat in principe
alleen uitzendkantoren bevoegd
zijn om werknemers voor tijdelijke
arbeid ter beschikking te stellen.
Hierdoor is het  bijgevolg voor een
beroepssector verboden om zelf
arbeiders ter beschikking te stel-
len. Maar dezelfde wet voorziet in
artikel 23 dat een paritair comité

de tewerkstelling van uitzend-
krachten kan verbieden als zij daar
een CAO over maakt. De sociale
partners hebben dit met de CAO
van 20.12.1996 dan ook gedaan
met als argument dat artikel 32
paragraaf 1 voorziet in het ter
beschikking stellen van vaste werk-
nemers aan een gebruiker met het
oog op kortstondige en gespeciali-
seerde opdrachten die een bijzon-
dere beroepsbekwaamheid verei-
sen. 

De sociale partners in de verhuis-
sector zijn ervan overtuigd dat de

werknemers in de verhuis die inge-
schakeld worden voor tijdelijke
opdrachten moeten komen uit een
gesloten contingent van goed
opgeleide, gespecialiseerde
arbeidskrachten. De verhuissector
is geen doorsnee sector waarin een
ongeschoolde interimarbeider
zomaar het gespecialiseerde werk
kan uitvoeren. De job van verhuizer
vereist integriteit, discretie en
voorzichtigheid, eigenschappen
die niet als vanzelfsprekend moe-
ten worden beschouwd.

Onze collega’s van het ABVV die

zetelen in het paritair comité 322
hebben aan Federgon duidelijk
gemaakt dat het paritair comité
voor de interim niet bevoegd is om
tussen te komen in een sectorale
aangelegenheid. Hierdoor diende
volgens hen het agendapunt niet
verder te worden behandeld en
was wat hen betreft hiermee de
zaak gesloten. Maar of dit voor de
heer Muyldermans ook zo is valt
sterk te betwijfelen. Hij heeft er
een persoonlijke strijd van
gemaakt om elk verbod op interim-
arbeid met vuur en zwaard te
bestrijden!

Frank Antonissen – 45 jaar lid en delegee 

De Belgische Transportarbeidersbond en
meer bepaald de vakgroep Maritieme Secto-
ren heeft op 28 februari jl., met spijt in het
hart, FRANK ANTONISSEN uitgezwaaid. Frank
gaat genieten van een meer dan  welverdiend
pensioen. 

Op zestienjarige leeftijd, in 1966, nam Frank dienst
bij de Unie van Redding - en Sleepdienst n.v. (URS),
beter bekend als “den Union” aan boord van de
sleepboten die de zeeschepen tot en van de zee-
sluizen assisteren. Hij begon onderaan de ladder
als lichtmatroos aan boord van de sleepboot
“YVES”. Frank had een gezonde ambitie en klom
stilaan maar zeker op tot Kapitein in 1984. 
Onmiddellijk na zijn indiensttreding in 1966 werd
Frank lid van de BTB. Door zijn opmerkelijke socia-
le ingesteldheid en rechtvaardigheidsgevoel werd
Frank kort nadien door zijn collega’s verkozen als
afgevaardigde en zetelde hij bijna zijn ganse carriè-
re in de Ondernemingsraad. Later werd hij, door
zijn hoge scores bij de sociale verkiezingen, secre-
taris in de O.R. 

Frank zijn laatste aanwezigheid op de maan-
delijkse werkvergadering van de URS – afge-
vaardigden kon niet zomaar voorbij gaan.
BTB-Voorzitter, Ivan Victor, schetste tijdens
zijn gelegenheidstoespraak de loopbaan van
Frank vestigde de aandacht op zijn opmerkelij-
ke staat van dienst van niet minder dan 45
jaar zowel bij URS als afgevaardigde van BTB.
De Voorzitter overhandigde Frank een pas-
send geschenk, waarna hij het gezelschap uit-
nodigde op een lunch in het Schipperswelzijn.
Onnodig te vermelden dat de geschiedenis
herschreven werd en dat de vele anekdoten
aan de orde van de dag waren. 

Wij nemen ook graag deze gelegenheid om
Frank en zijn vrouwtje Jenny nog vele gelukki-
ge jaren samen te wensen. Tevens spreken wij
de wens uit Frank nog regelmatig te mogen
ontmoeten vermits hij slechts tweehonderd
meter van het BTB-hoofdkwartier op de Paar-
denmarkt woont.

BTB actief in de nationale actie van 4 maart 2011.

Op 11 februari werd in
aanwezigheid van het
voltallige Uitvoerend
Bestuur van onze Centra-
le het nieuwe BTB-kan-
toor Brussel / Vlaams-
Brabant geopend in de 
Zwedenstraat  in Brussel.

Vier dagen op rij voerde BTB Kust actie bij
het bedrijf Progeco in de haven van Zee-
brugge.  Progeco is een dochter van de
Franse rederij CMA-CGM. Het bedrijf her-
stelt en reinigt containers.
Containers die aan- en afgevoerd worden

in een havengebied moeten, conform de
wet op de havenarbeid, behandeld wor-
den door erkende havenarbeiders.
De (Nederlandse) directie van Progeco
weigert dit te doen. Ook na herhaalde
onderhandelingen.
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