
Deze federale viering vond plaats
in de prachtige Stadsschouwburg,
hartje Antwerpen.
In zijn toespraak prees BTB-voorzit-
ter Ivan Victor de feestelingen voor
hun vastberadenheid en onder-
streepte hij hun cruciale rol als
steunpilaar van de syndicale orga-
nisatie.

De aanwezigheid van de afdelings-
besturen, de BTB-collega’s en de
afdelingssecretarissen onder-
streepte het belang dat de BTB
hecht aan deze gebeurtenis.

Hieronder citeren wij enkele
belangrijke passages uit de gele-
genheidstoespraak van BTB-voor-
zitter Ivan Victor.

NIEUWE TRADITIE SINDS 2000
In 2000 heeft de BTB opnieuw aan-
geknoopt bij deze schitterende tra-
ditie.
De formule slaat blijkbaar aan want
dit jaar heeft BTB zo’n kleine dui-
zend leden kunnen vieren die een
kwart eeuw en sommigen tot bijna
een halve eeuw lid zijn van dezelf-
de syndicale organisatie die vol-
gend jaar haar honderdjarig
bestaan viert, nl. de Belgische
Transportarbeidersbond. 

Verder vestigde hij er de aandacht
op dat een vakbeweging geen ver-
zekeringsmaatschappij is waar
men een premie betaalt al naarge-
lang het aantal risico’s dat men wil
gedekt zien of op het moment dat
zich een individueel probleem aan-
dient. 
De gevierde leden zijn in de eerste
plaats bij deze socialistische vak-
bond gekomen uit overtuiging
maar ook vanuit het besef dat zich
verenigen binnen een goede syndi-
cale structuur onontbeerlijk is om
de collectieve belangen van de
werknemers op een efficiënte
wijze te verdedigen. 

Onze kracht gaat heel zeker uit van
onze argumentatie… maar heel
dikwijls nog veel meer van het aan-
tal leden dat wij vertegenwoordi-
gen en het vermogen deze leden
op korte tijd te mobiliseren. 
Precies daarom moeten wij niet
alleen onze mensen ervan overtui-
gen bij ons aan te sluiten, maar ook
bij ons aangesloten te blijven. Kwa-
liteitsvolle dienstverlening en per-
manente strijdbaarheid zijn daar-
voor de vereiste troeven. 

OOK TROUW AAN ONZE 
MAATSCHAPPIJVISIE    
De voorzitter verheugde zich
erover dat het fenomeen van de
zwevende leden in de syndicale
wereld vrijwel onbekend is.
BTB heeft trouwe leden die naast
de syndicale objectieven ook onze
maatschappijvisie delen. Een maat-
schappij waar iedereen aanspraak
moet kunnen maken op zijn recht-
matig deel van de welvaart, een
solidaire maatschappij zonder dis-
criminaties waar de sterkste schou-
ders de zwaarste lasten dragen en
niet omgekeerd.

Het politieke discours van vandaag
verontrust ons zeer. Vanuit de
regering komen niks dan negatieve

signalen en niet in het minst rond
de komende begrotingsconclaven.
De onderhandelingen rond het IPA
zitten muurvast en het Europese
besparingsoffensief eist alsmaar
meer slachtoffers.

De BTB staat in deze moeilijke tij-
den, zoals steeds, achter haar
leden zoals ze ook solidair is met
alle slachtoffers van de meedogen-
loze beslissing van de Ford Directie
om Ford Genk te sluiten.
Dankzij deze trouwe leden wordt
de BTB jaar na jaar sterker. Op 10
jaar tijd is de centrale met 50%
gegroeid.

In de sociale verkiezingen heeft de
BTB andermaal een uitstekend
resultaat neergezet en aldus haar
inspraak in de ondernemingen nog
dieper verankerd. Resultaten die
ervoor zorgen dat de BTB nog een
tijdje op eigen benen kan staan.
Niet onbelangrijk binnen een vak-
bond in beweging en transitie.

HET ABVV VAN DE TOEKOMST
Onze sterke en gezonde positie
sluit evenwel niet uit dat wij willen
meewerken aan het ABVV van de
toekomst.

Een ABVV dat tegelijk strijdbaar en
dienstvaardig moet zijn.

Een ABVV dat overal te lande
garanties moet bieden voor even-
waardige interprofessionele ser-
vice en vormingsmogelijkheden
aan de leden en militanten van alle
afdelingen in alle beroepscentra-
les.

Een ABVV waarbinnen centrales op
zoek moeten naar synergiën, naar
krachtenbundelingen om op sec-
torniveau de professionele belan-
gen van de leden nog beter te kun-
nen verdedigen.

Een ABVV dat streeft naar gelijk-
waardige statuten voor arbeiders
en bedienden evenwel rekening
houdend met de specificiteiten van
een aantal van onze vakgroepen,
om de wet Major niet te noemen,
waaraan wij zeer gehecht zijn en de
statuten van onze vissers en zeeva-
renden.

Een ABVV dat vecht voor een eerlij-
ke fiscaliteit en tegen de fraudeurs.
Binnen dergelijk toekomstperspec-
tief zal het ABVV steeds ten volle
op onze steun kunnen rekenen.

AANSLUITEN BIJ EEN VAKBOND
IS PURE NOODZAAK
Uitvoering geven aan syndicale
objectieven is een alsmaar hachelij-
ker onderneming geworden. De
maatschappij wordt egoïstischer,
de media steeds vijandiger t.o.v.
hen die collectieve belangen verde-
digen.
Meer dan ooit is zich verenigen
belangrijker!

“Onderhandelingsmacht KRIJG je
niet, je moet ze AFDWINGEN en

dat kan je alleen door structuren
op te bouwen die zowel regio-
naal, nationaal als internationaal
weerwerk kunnen leveren aan de
politieke, de economische en
vooral de patronale macht” aldus
een vastberaden BTB-voorzitter die
op een enthousiast applaus werd
onthaald.

Naast het officiële gedeelte wer-
den de trouwe leden bedacht met
een mooi geschenk en een spette-
rende show van Not the Beatles en
de Romeo’s.
Na afloop van het gesmaakte spek-
takel was er nog ruim de tijd om na
te kaarten tijdens een gezellige
receptie.
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BTB dankt zijn trouwe leden
De jubilarissenviering is voor de BTB telkens weer een
groot moment! Op zaterdag 27 oktober 2012 huldigde de
Belgische Transportarbeidersbond haar leden die 25 of 40
jaar lidmaatschap hadden opgebouwd.

NIEUWE BESTENDIG AFGEVAARDIGDE BTB – VAKGROEP HAVEN VAN ANTWERPEN
Op 1 oktober mochten wij een
nieuwe collega verwelkomen als
Bestendig Afgevaardigde voor de
haven van Antwerpen, namelijk
Ben VERSCHUEREN. 

Ben begon zijn inmiddels rijk
gevulde carrière aan de haven van
Antwerpen op 11 maart 1974 met
het destijds zogenaamde ‘cepa-
boekske’ bij de firma A.C.E. (Ant-
werp Container Engineering),
waarna hij op 29 maart 1976 bij
diezelfde firma werd ingeschreven
als ‘vakman’ (onderhoudsarbeider
aan de haven van Antwerpen).

Nadat hij als vakman inmiddels
goed vertrouwd was geraakt met
de haven van Antwerpen, maakte

hij een voor de hand liggende
keuze en werd hij op 15 februari
1982 erkend als havenarbeider
algemeen werk.

Aan ambitie ontbrak het hem niet
en op 3 september 1990 trad hij in
dienst als containerschadevast-
steller bij de toenmalige firma
HESSENATIE.

Na een conflict op de 2 container-
terminals van de firma HESSENA-
TIE, dat resulteerde in een sponta-
ne stakingsactie van het personeel
op 24 februari 1999, werd een
‘syndicale delegatie’ opgericht,
samengesteld uit havenarbeiders-
bestuursleden van de havenvak-
bonden, tewerkgesteld in de

firma. Vanaf het ontstaan was Ben
als trouw bestuurslid van de BTB
Vakgroep Haven van Antwerpen
nauw betrokken bij deze syndicale
delegatie.

Na de overname door PSA van de
inmiddels gefusioneerde firma
HESSE-NOORD NATIE (HESSENATIE
en NOORD NATIE) trad Ben op 5

maart 2001 in vaste dienst bij de
firma PSA als containermarkeer-
der (nieuwe functieomschrijving
van de vroegere containerschade-
vaststeller).

Op 15 maart 2004 nam zijn loop-
baan een totaal andere wending
en kwam hij in dienst van de BTB
als ITF-Inspector, een taak die hij
gedurende enkele jaren met veel
inzet uitvoerde.

Toch koos hij er op 3 januari 2006
voor om zijn erkenning als losse
markeerder aan de haven van Ant-
werpen terug op te nemen.

Geëngageerd als Ben was, werd hij
opnieuw betrokken in de ‘syndica-

le delegatie’ van PSA en werd hij
later aangesteld als woordvoerder
namens de BTB.

Als een gedreven militant en lid
van het Uitvoerend Bestuur van de
BTB – Haven van Antwerpen werd
Ben voorgedragen om zijn inmid-
dels jarenlange ervaring en ver-
gaarde kennis verder te benutten
binnen onze organisatie. Ben ging
gretig op het voorstel in en trad
op 1 oktober in dienst van de BTB
als Bestendig Afgevaardigde voor
de haven van Antwerpen.

Wij heten hem van harte welkom
in onze organisatie!
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