
 

 

 

 

 

 

 

 

Openingsspeech congres door Frank Moreels, Voorzitter BTB 

 

Waarde kameraden, 

Chèr(e)s Camarades, 

Honorable Guests, 

 

En tant que Président de l’UBT il m’appartient à vous saluer,  

et surtout de vous souhaiter la bienvenue à notre 19ième congrès après-

guerre de l’UBT.   

Non seulement un honneur pour moi, mais aussi un risque que je prends.  

Parce qu’en vous saluant je risque de citer les noms de certains d’entre vous, 

et d’en oublier d’autres.  Je m’en excuse déjà maintenant, bien que je sois 

assez confiant puisque je suis entouré d’une équipe dévouée qui m’a assistée 

non seulement à rédiger une liste complète et correcte des invités, 

mais aussi pour organiser ce congrès, et je tiens déjà à les remercier pour tout 

le travail qu’ils, et surtout qu’elles, ont fait. 



 

 

Ik wil echter beginnen met de belangrijkste gasten op dit congres te 

verwelkomen.   

En dat zijn jullie, de meer dan 220 BTB’ers hier vandaag aanwezig.   

Zonder jullie bestaat onze BTB niet, zo simpel is dat.  

Zonder jullie inzet had BTB vandaag niet méér dan 50.000 leden.   

Zonder jullie worden onze leden niet verdedigd op de werkvloer.   

Zonder jullie functioneert het sociaal overleg in de Comités, 

Ondernemingsraden en syndicale delegaties niet. 

Zonder jullie kan BTB geen acties organiseren, en we weten,  

kameraden, dat we kunnen mobiliseren als BTB. 

Als de BTB vandaag een sterke en gerespecteerde organisatie is, dan is dat 

dankzij jullie kameraden, en dat verdient een daverend applaus! 

Maar ik wil ook de kameraden voorzitters van de bevriende beroepscentrales 

van het ABVV verwelkomen. Door hun aanwezigheid geven ze ons een signaal, 

kameraden. Namelijk dat BTB meetelt in het ABVV.  En dat is een signaal om te 

koesteren. Bedankt dus Erwin en Myriam, Werner en Eric, Chris, Georges en 

Alain die ons straks komt vervoegen. Ook twee oud-Voorzitters zijn hier 

vandaag, welkom Herwig en Rudy. 

En natuurlijk zijn we blij met de aanwezigheid van de leden van het federaal 

secretariaat van BTB, en deze namiddag zal Robert Verteneuil de ABVV-

voorzitter, ons vervoegen 

Miranda Ulens, onze secretaris-generaal, die ons straks een update zal geven 

van de syndicale actualiteit,  



 

 

Raf Deweerdt, Caroline Copers, Estelle Ceulemans, welkom! 

Welkom ook aan onze oudgedienden, onze vroegere voorzitters en federaal 

secretarissen die zich vrijgemaakt hebben om ons vandaag te vervoegen en op 

die manier zeggen dat ze ons niet vergeten zijn.  Wel, wij zijn jullie ook niet 

vergeten, Fons, Bob en Bob, Jeanine en Werner. 

Camarades, nous avons aussi un parlementaire européen parmi nous. 

Hugues Bayet commentera plus tard dans le congrès le dumping social. 

En we hebben ook de voorzitter van sp.a bij ons, John Crombez, welkom.   

De socialisten hebben het niet makkelijk vandaag,  

en de gemeenteraadsverkiezingen waren geen succes.   

Maar wij van de BTB weten hoe we daarmee om moeten gaan.   

Rechtstaan en terugvechten, en vooral vechten voor de juiste thema’s.   

Betere pensioenen voor iedereen, een hoger minimumloon, betaalbare 

gezondheidszorg, en stoppen met knippen in onze sociale zekerheid 

kameraden.   

Een sociale zekerheid die wij hebben opgebouwd, een sociale zekerheid waar 

rechts met zijn vuile poten af moet blijven. John, spreek duidelijke, klare taal 

en breng een échte linkse en syndicale boodschap, alleen zo kunnen we de 

rechtse meerderheid breken in mei volgend jaar.  Daar wil BTB in elk geval met 

overtuiging aan meewerken. 

 

And of course we have our international guests!  We are more than honoured 

to have you all with us, brothers and sisters.   

Trade unionists from all over the world have joined us.   

Our friends from Africa are present today.   



 

 

Guests from the United States of America and Canada are here with us.   

Comrades from all over Europe are here.   

3 continents 

14 countries 

25 organizations 

The Secretary General of ITF, Steven Cotton and of ETF, Eduardo Chagas are 

here. 

Unfortunately Rob Johnston, deputy Secretary General of ITF, couldn’t be here 

today, but he has had himself replaced by Victor Figueroa Clarck,  

strategic researcher of ITF, to comment on « digitalisation and automation » 

later on 

A warm welcome to all our international guests present here. 

So far so good.   

 

Kameraden, om dit openingswoord af te sluiten wil ik graag nog enkele 

personen extra bedanken. 

Ik vraag dat  

Jan Ceulemans 

Peter Vits 

Sven Goossens 

Kamal Affasi 

Hasan Shalabi 

even rechtstaan.   



 

 

 

Sommigen onder jullie kennen hen, anderen niet.   

Het zijn onze BTB-délégués van Aviapartner. 

Deze militanten hebben twee weken terug een staking georganiseerd en 

hielden die zes dagen vol, zelfs zonder stakingspiket voor de deur. 

Dat is een unicum in de recente sociale geschiedenis kameraden. 

Ze vochten terug tegen een arrogante werkgever  

die al maandenlang hun terechte eisen wegwuifde. 

Ze stonden samen, zij aan zij, om meer personeel te eisen, 

 minder werkdruk, meer veiligheid, … kortom  

Ze voerden actie om respect te eisen voor hun collega’s! 

Maar ze voerden ook actie tegen het waanzinnig model van low cost in de 

luchtvaartindustrie en waren in die zin een voorbeeld voor alle 

transportarbeiders in Europa. 

Ze vochten als leeuwen, kameraden, en ze haalden hun slag thuis.  

Ze deden dat samen  

met onze leeuwin van de luchthaven,  

De schrik van Laurent Levaux 

De nachtmerrie van BAC en Arnaud Feist 

De pitbull van de BTB  

Sandra Langenus 

Zij staan vandaag symbool voor de strijdbaarheid van alle BTB-délégués. 

Kameraden, sta recht en geef een daverend applaus voor deze militanten!   



 

 

Dat lijkt me kameraden, een mooi moment om te zeggen dat het 19de na-

oorlogse congres van BTB hierbij geopend is. 

En voor de Nederlanders en Vlamingen onder jullie wil ik dat doen met een 

citaat uit het populairste lied van de lage landen: 

“ik ben blij dat je hier bent”! 

<te overwegen: draaien we een stukje muziek hieruit?> 

 

 

 


