
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INLEIDING CONGRESRESOLUTIE 
 
Kameraden, 
 
Ik denk dat ik ondertussen 35 jaar vakbondservaring heb. 
Ik heb veel congressen meegemaakt. 
En ik heb - denk ik - honderden resolutieteksten, moties, en rapporten, ... 
weten bespreken en stemmen op vakbondscongressen 
 
Ik moet u zeggen kameraden dat het in veel gevallen 
verloren moeite was. 
Soms wordt er lang en veel gebabbeld 
Over een punt of een komma 
In een resolutie tekst 
 
Over een bijvoeglijk naamwoord 
Zijn we voorstander van meer controle, 
Of zijn we grote voorstander, 
Of zijn we er misschien zeer grote voorstander van? 
 
Of zoals men pleegt te zeggen: 
Ze dronken een glas 
Ze pisten een plas 
En alles bleef zoals het was. 
 
Op papier is het gemakkelijk om de wereld te verbeteren 
Het in de praktijk brengen is meestal net iets moeilijker 
 



 

 

Dat is niet de BTB stijl. 
Geef ons maar de “no nonsens” aanpak. 
Waarbij we niet zagen over de kleine lettertjes, 
Maar waarbij we het hebben over de essentie. 
Dat hebben we met onze congresresolutie gedaan. 
 
We hebben ervoor gekozen om jullie een stem te geven. 
Om jullie aan het woord te laten, 
Om jullie de kans te geven jullie gedacht te zeggen. 
 
Kameraden, 
Vandaag gaan we een resolutietekst goedkeuren 
Die besproken werd gedurende 25 uur,  
door 250 BTB militanten. 
 
We hebben dat op beeld vastgelegd,  
en zullen samen naar het videoverslag kijken van jullie debatten. 
En jullie zullen zien dat het niet over punten en komma’s ging. 
Onze delegees,  
onze militanten  
Jullie 
hebben bewezen een debat op hoog niveau aan te kunnen 
En daar ben ik zeer blij mee, 
Ik ben er trots op! 
 
We zullen straks - als jullie het tenminste goed vinden- 
Een geamendeerde resolutietekst goedkeuren. 
Een aangepaste tekst, die rekening houdt met jullie opmerkingen. 
En ik kan jullie zeggen kameraden 
Dat die tekst niet in mijn bureaulade 
Terecht zal komen, om stof te vergaren 
zoals vaak gebeurt met resolutieteksten 
Het zal onze leidraad zijn om de BTB werking te inspireren  
en vorm te geven de komende vier jaar. 
 
Ik wil jullie vandaag allemaal bedanken  
voor de deelname aan de voorbereidende debatten. 
Ik wil ook de mensen van ODS 
En meer bepaald Kaat Boon en Hans Wolters bedanken 
Voor de assistentie die ze gaven 
 
Kaat bezorgde me een lijst met 43 actiepunten 



 

 

die ze distilleerde uit de gesprekken 
in de gewesten en de vakgroepen 
Suggesties om mee te nemen de komende vier jaar 
Objectieven die we onszelf moeten stellen  
Over de twee thema’s van de resolutie, 
 
Quant à la numérisation et l’automatisation, vous nous demandez 

de prêter encore plus d’attention à l’éventuelle perte d’emplois 

et de faire des efforts supplémentaires afin d’éviter ça. 

Vous demandez la redistribution du travail 

par la réduction de la durée du travail 

avec embauches compensatoires et avec maintien du salaire. 

Vous demandez de veiller sur le contenu et la qualité des emplois. 

Vous demandez plus de formation, payée par les employeurs, 

et vous demandez que nous veillons par la concertation sociale 

que les employeurs assument leur responsabilité. 

Vous insistez à bien utiliser la numérisation et l’automatisation  

en fonction de l’amélioration des conditions de salaires et de travail 

pour une amélioration de la sécurité 

et aussi de la communication syndicale. 

 
Over sociale dumping hebben jullie gepleit voor  
Een ander Europa 
Een socialer Europa 
Een Europa waar eerlijk geconcurreerd wordt 
Waar de loon- en arbeidsvoorwaarden geharmoniseerd worden 
Naar boven toe, en niet naar beneden 
Jullie vragen meer controle en handhaving van wetten en regels 
Jullie vragen strengere straffen voor de organisatoren van sociale dumping  
en sociaal economische criminaliteit 
Jullie willen dat transportarbeiders veilig kunnen werken,  
zonder extreme werkdruk en overdadige flexibiliteit 
 
Maar ook voor de interne werking van de BTB hebben jullie een verlanglijstje 
 



 

 

Jullie hebben ons gevraagd om nog meer in te zetten op syndicale vorming de 
komende vier jaar, 
Jullie vragen om de deuren van de centrale nog wijder open te zetten voor vrouwen, 
en voor jongeren, 
Jullie vragen om schijnzelfstandigen, interimarbeiders en het personeel van de 
platformeconomie beter te integreren in de syndicale werking 
Jullie vragen aandacht voor ecologie en duurzaamheid 
Jullie vragen inspanningen om de publieke opinie verder te interpelleren 
Jullie vragen om ons versterkt communicatiebeleid nog te verbeteren 
 
Kameraden, op enkele minuten tijd 
Alle vragen en desiderata van 25 uur debat samenvatten  
Dat gaat niet 
Ik gaf hier slechts een korte bloemlezing 
Maar alles staat op band 
Alles is netjes genoteerd, want 
 
Kameraden, jullie zijn de baas bij BTB 
Jullie zullen krijgen wat jullie vroegen, 
Dat beloof ik jullie. 
 
 
 
 
 
 


