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Kameraden, 
 
Als syndicalisten blijven wij strijden:  

tegen ongelijkheid, tegen sociale afbraak, tegen individualisme, tegen overheersing, tegen 
onrechtvaardigheid. 

 
Kameraden, 
Dit is waar we onze syndicale kracht voor nodig hebben:  

voor gelijkheid, voor sociale vooruitgang, voor solidariteit, voor democratie, voor respect! 
 
Vandaag ga ik de uitdaging aan die jullie me geven om verder een sociaal rechtvaardige samenleving 
uit te bouwen. 
 
Bijna 20 jaar werk ik hieraan met sociaal overleg en met syndicale actie. Dit deed ik niet alleen, wel 
samen met heel wat van mijn kameraden, vrienden en familie hier aanwezig.  
 
Dank-jullie-wel! Merci.  
 
Ook in mijn mandaat van federaal secretaris, kon ik rekenen op jullie steun, zoals eergisteren al 
gezegd. 
En nu dus verder werken als algemeen secretaris, want het werk is niet af. Integendeel.  

▪ Samen met Robert en de 5 collega’s van het federaal secretariaat; 

▪ Samen met de meer dan 11 voorzitters, vrouwen en mannen,  van de beroepscentrales en 
hun meer dan 1.000 collega’s; 

▪ Samen met onze honderden collega’s die werken voor ABVV-FGTB federaal en de 
interregionales; 

▪ Samen met onze 15 regionale politieke verantwoordelijken en hun meer dan 1.000 collega s 
die werken in de provincies; 

▪ Samen met jullie, congressisten en onze duizenden militanten die elke dag op de werkvloer 
ambassadeurs en ambassadrices zijn van onze STERKE socialistische vakbond. 

 
Onze kracht zit in de SAMEN: duizenden vrouwen en mannen, elke dag strijdend voor een 
rechtvaardigere maatschappij. DAT IS ONZE RODE DRAAD, kameraden. 
 
We hebben nu onze werkagenda vastgelegd. 
 

1. Onze agenda voor de politiek. De resoluties vormen de basis van ons verlanglijstje aan de 
komende regeringen, ons memorandum. De inzet is groot. We willen een politiek beleid dat 
in het teken staat van meer sociale rechtvaardigheid, meer solidariteit, meer gelijkheid. En 
dat is een kwestie van herverdeling. Dat was gisteren zo, dat is het ook vandaag. De grote 
maatschappelijke uitdagingen zijn verdelingsvraagstukken: verdeling van arbeid, van 
toegevoegde waarde, van welvaart, van macht.  
Van de politiek verwachten we dat ze daarop inzet. Op federaal niveau, maar ook op Europees 
niveau. Wil Europa opnieuw de harten van de mensen en de werknemers veroveren, dan moet 
ze radicaal van koers veranderen en het sociale voorop stellen. Niet als een aanhangsel van 
haar monetair en budgettair beleid, maar als kern van haar politiek beleid. De eerste stappen 
zijn gezet om de detacheringsrichtlijn bij te sturen of om een Pijler van Sociale rechten uit te 
bouwen, maar laat ons eerlijk zijn, dat weegt absoluut niet op tegen het besparingsbeleid of 
het beleid van liberalisering van markten die Europa met steun van de rechts- conservatieve 
partijen doordrukt. 
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Voor een ander politiek beleid zullen we hard moeten vechten, want het is zo levensbelangrijk 
dat er andere politieke krachtsverhoudingen komen, zowel Europees als nationaal. En dus, 
andere, progressieve meerderheden, zowel straks in oktober als in mei volgend jaar. Precies 
daarom moeten we onze leden blijven overtuigen dat het anders en beter kan en moet. Maar 
ook de publieke opinie. Dat blijft de inzet van onze campagne ‘samen kan het anders’. Dat is 
ook de boodschap die we vandaag geven met onze resoluties, onze alternatieven voor het 
beleid. Voor die verandering is onze kracht nodig, maar ook die van het progressieve 
middenveld, progressieve bewegingen en progressieve partijen, de socialistische op kop. 

 
2. Notre agenda pour la concertation sociale. Nous réclamons le retour à une 

réelle  concertation sociale pour le secteur privé et le secteur public. Avec la droite au pouvoir, 
la concertation  est devenue  une farce.  
Le duo Michel-et De Wever n’en n’a cure. Pire, ils ne respectent même plus les accords conclus 
entre les partenaires sociaux. Prenez comme exemple, les commentaires dénigrants après 
chaque discussion concernant les pensions....c’est édifiant! Pourtant, cela ne semble pas 
déranger les organisations patronales qui jouent le jeu du politique car les cartes leur sont 
favorables. En effet, une politique conservatrice et libérale, cela les arrangent bien.  Elles n’ont 
même pas réagi lorsque les  syndicats ont été exclus de la concertation sur la politique 
d’investissement et sur la politique énergétique.  
Mais, les employeurs doivent faire attention et feraient bien de se méfier  car, c’est bien 
connu, la politique est … Versatile. Je leur conseille donc fortement de défendre  avec nous 
nos prérogatives au niveau de la concertation sociale face au gouvernement. Mais nous 
attendons d’eux, une attitude radicalement différente. Une attitude d’ouverture sur les liens 
indispensables qui doivent coexister entre les mesures de développements économiques et  le 
progrès social :  
 avec des salaires décents et donc des salaires minimums plus élevés et des salaires qui 

suivent l’augmentation de la prospérité ; 
 avec un travail décent et des statuts de qualités ; 
 avec la fin des discriminations qui sont encore trop présentes pour les femmes ; 
 avec une réelle politique d’investissement pour les services publics ;  
 avec une protection sociale renforcée, des minima plus élevés et des allocations sociales 

Revalorisées … et ce Afin de permettre à tous d’avoir une vie digne à tout âge.  
 
Garantir la santé et le bien-être des travailleurs, c’est aussi garantir la paix sociale, …la bonne 
santé des entreprises et de l’économie via entre autre une augmentation du pouvoir d’achat. 
Une situation de win-win pour tous donc. C’est pour la restauration d’une vraie concertation 
sociale que nous nous battrons dans les prochains mois, ici en Belgique mais aussi au niveau 
de l’Europe, … car l’Europe d’aujourd’hui, sous la pression des lobbys financiers divisent les 
travailleurs au lieu de les défendre et de les rassembler. 

 
3. Onze agenda voor ons ABVV. Onze resoluties zijn geen vrijblijvende oefening. We leggen de 

lat ook hoog voor onszelf. We zullen meer moeten inzetten op duurzaamheid. We nemen ons 
voor om verder werk te maken van meer genderevenwicht in onze structuren. We willen 
samen met de intergewestelijken en de jongerenwerkingen meer jongeren lid maken en we 
moeten ook aandacht hebben voor en werken met de senioren. We willen de belangen nog 
beter verdedigen van groepen die zwakker staan op de arbeidsmarkt: uitzendkrachten, 
deeltijdsen, werknemers in de platformeconomie. We gaan voor gelijke rechten en gelijke 
kansen, voor vrouwen en mannen, jong en oud, van gelijk welke origine of geaardheid. We 
zullen onze dienstverlening versterken. En onze communicatie moet moderner en de mensen 
aanspreken met vuur en overtuiging. De sociale verkiezingen komen er aan.  
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We moeten nu de voorbereiding inzetten, vertrekkend van de realiteit van het terrein en met 
een sterke focus op jongeren, vrouwen en mannen, van gelijk welke origine of geaardheid.  

 
Nous devons tous toutes rester convaincus que le niveau fédéral interprofessionnel reste 
indispensable pour faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Car dans notre pays qui 
n’est pas plus grand qu’un mouchoir de poche, nous diviser c’est nous affaiblir. Alors oui, Ensemble, 
on est plus forts, reste notre meilleur atout, camarades. 
C’est pourquoi le niveau  fédéral doit rester le lieu où doivent prendre forme les positions et les 
stratégies communes sur les défis intersectoriels, comme par exemple sur la digitalisation ou le 
dumping social.   
La FGTB fédérale doit, avec toutes ses composantes, concrétiser des réformes internes. Des réformes 
de nos structures qui doivent nous permettre d’améliorer notre  façon de travailler et d’agir 
syndicalement… AFIN d’apporter davantage de soutien et de services pour répondre aux attentes de 
nos membres et des citoyens. Une réforme, qui est nécessaire, mais qui respectera le  travail syndical 
de chacun et qui fera que demain, nous en sortirons renforcés et gagnants. 
 

Het interprofessioneel ABVV moet inzetten op haar syndicale kracht, dat is een plicht naar onze 
mensen, en tegelijkertijd ook inzetten op een kwalitatieve dienstverlening, dat is een recht van onze 
leden. 
 

 Het is mijn ambitie, om samen met Robert en het ganse Federale Secretariaat, werk te maken van 
een transparante besluitvorming, over beleid en over beheer.  

 Het is mijn ambitie om met respect voor de verscheidenheid binnen onze grote organisatie, de 
eenheid van ons mooie vakbond na te streven.  

 Het is mijn ambitie om te werken vanuit een positieve ingesteldheid, als ECHTE kameraden. Laat 
ons steeds voor ogen houden dat de tegenstanders aan de overkant zitten: de conservatieve 
politieke partijen en het patronaat.  

 
Dit zal niet over rozen gaan, kameraden. Onderschat de rechtse krachten in dit land niet.  
 
De voorbije jaren hebben we al hard gevochten en dat was nodig want 

 zowel onze collectieve sociale onderhandeling staat onder druk door het gebrek aan politiek 
respect hiervoor,  

 als onze federale sociale zekerheid door de politieke regeringsvisie dat ze onze spaarpot willen 
leeghalen.  

 
De voorbije jaren zien we voorbeelden die regelrecht indruisen tegen onze waarden van 
rechtvaardigheid, solidariteit, gelijkheid – vandaar dat we vandaag actualiteitsmoties hebben gestemd 
over heel belangrijke maatschappelijke onderwerpen.  
Nooit zullen we aanvaarden hoe deze federale regering vluchtelingen en mensen zonder papieren 
behandelt, hoe deze regering mensen beschouwt als quantité négligeable en hen de armoede in duwt, 
hoe deze regering zijn voeten veegt aan het stakingsrecht en andere basisrechten van onze 
democratie. Ze zullen ons tegenkomen, kameraden, op hun rechtse liberale pad.  
 
Nu is het moment dat we niet mogen opgeven. Ons verzet gaat verder. 
 
Nu is het moment dat we met overtuiging verder werken, samen met onze vrienden van de andere 
vakbonden, want onze kracht zal de negativiteit, het individualisme, het kapitalisme overstijgen. 
 
The times they are changing – ik weet welke kant ik kies: voor solidariteit voor gelijkheid voor 
rechtvaardigheid voor democratie voor respect! Samen kan het anders! samen sterk! 


