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Onder sterke impuls van de BTB, vakgroep binnenvaart, 
werd een nieuwe sectorconvenant met de Vlaamse overheid 
opgestart in de Belgische binnenvaart. Het convenant telt 
heel wat maatregelen om vorming en opleiding in de sector 
uit te bouwen. 
We pleiten al langer voor een versteviging van de opleiding 
binnenvaart en een upgrade naar de technische richting. 

Maar zolang dit niet is gebeurd, willen we als vakgroep 
onze verantwoordelijkheid niet ontlopen en ieder vormings- 
initiatief in de sector ondersteunen. Per 1 september werd 
er een sectorconsulent aangesteld die het convenant zal 
uitvoeren. Met tal van gerichte opleidingen en met advies 
op maat van de bedrijven zal hij proberen het dreigende 
tekort aan stuurmannen en kapiteins een halt toe te roepen. 
Met het convenant haalt de BTB vakgroep binnenvaart een 
belangrijke slag thuis om de sector te moderniseren. Die 
modernisering is immers broodnodig: uit studies van het 
federaal planbureau blijkt immers dat de binnenvaart tot 
2030 met ongeveer 7-8% zal groeien. Die groei zal niet alleen 
opgevangen kunnen worden met grotere schepen: er zullen 
bijkomende schepen worden gebouwd die ook zullen 
moeten worden bemand. Onder druk van BTB staan er dan 
ook in dit convenant tal van instapmaatregelen opgesomd 
om werklozen en nieuwkomers makkelijker in de sector te 
laten instromen. 

Het sluiten van parkings verschuift de problemen, maar 
lost ze helemaal niet op. De enige oplossing is permanente 
bewaking. Frank Moreels, voorzitter van de Belgische 
TransportBond ABVV: “Sedert twee jaar escaleert het 

probleem van de sluiting van parkings. Met als voorlopig 
hoogtepunt het feit dat de parking van Wetteren nu ook 
overdag voor vrachtwagens gesloten wordt. Maar hierbij ziet 
men de chauffeurs over het hoofd!”

Verkeersveiligheid minder belangrijk?
De rij- en rusttijdenregeling geldt voor alle vrachtwagen-
chauffeurs. Na maximum 4,5 uur rijden moeten zij een 
pauze of rustperiode nemen. Dit in het belang van alle weg- 
gebruikers. Frank Moreels: “De sluiting van snelwegparkings 
leidt ertoe dat meer en meer chauffeurs problemen hebben 
om een parking te vinden waar zij hun rust kunnen nemen. 
Soms staan er zelfs vrachtwagens op de pechstrook. Dit 
omdat er zware boetes zijn, die de chauffeur zelf moet 
betalen.”

Nu al te weinig parkeerplaatsen voor 
vrachtwagens langs de snelwegen
De Belgische TransportBond voert al sedert 2007 onder-
zoek naar de snelwegparkings. Voorjaar 2018 verscheen de 
zevende editie van ons zwartboek met de niets verhullende 
titel ‘Onvoldoende, oncomfortabel, onveilig’. 

De gemiddelde bezettingsgraad van de parkings voor vracht-
wagens langs de snelwegen bedraagt 102% en op zondag 
maar liefst 146%. Frank Moreels: “Het sluiten van de parkings 
is een pleister op een houten been. We willen echte maat- 
regelen, waarbij de wegpolitie gevoelig versterkt wordt. Geen 
privé-bewakingsfirma’s zonder politionele bevoegdheid.”

BTB-actie in Wetteren onder ruime
persbelangstelling
Tijdens onze actie in Wetteren, op donderdagnamiddag 
13 september, sensibiliseerden we alle automobilisten en 
chauffeurs. Frank Moreels: “Meer zelfs, we riepen minis-
ter Jambon op om zijn verantwoordelijkheid op te nemen. 
Bewaak de parkings, in plaats van ze te sluiten. En bewaak 
ze niet met private bewakingsfirma’s die geen politionele 
bevoegdheid hebben.” Tijdens onze actie werden we ook 
gesteund door werkgeversfederaties Febetra en TLV (Trans-
port en Logistiek Vlaanderen), van UPTR was er geen spoor.

Op maandag 10 september voerde BTB met een honderdtal militanten actie aan de hoofd- 
zetel van FEBETRA in Brussel. FEBETRA is een werkgeversfederatie van de Belgische trans-
portsector en lid van het VBO, het Verbond van Belgische Ondernemingen. Met deze actie 
wilde BTB aan FEBETRA vragen een duidelijk signaal te geven aan het VBO, de koepel van de 
werkgeversorganisaties, dat hun standpunten inzake eindeloopbaan, zware beroepen en 
pensioen totaal onaanvaardbaar zijn. 

De beperkte delegatie, die door directeur Philippe De Graef en voorzitter Benny Smets 
werd ontvangen, legde hen ook een charter voor ter ondertekening. Zo ver wilden beide 
werkgeversvertegenwoordigers niet gaan, maar zij toonden wel begrip en maakten de belofte 
de problematiek aan te kaarten bij het VBO.

Nieuw sectorconvenant binnenvaart:
focus op instroom en vorming

Bewaak de snelwegparkings, sluit ze niet

BTB in de bres voor pensioenen, 
eindeloopbaan en 
zware beroepen
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De voorbije twee jaar werden steeds vaker snelwegparkings gesloten. Denk maar aan Drongen, Westkerke, Jabbeke en nu 
ook Wetteren. Maar voor het eerst wordt een parking nu ook overdag gesloten voor vrachtwagens, de snelwegparking 
op de E40 in Wetteren, richting kust. Dit zonder enig overleg met de chauffeurs zelf. Voor hen wordt het moeilijker en 
moeilijker om de verplichte rij- en rusttijden na te leven. Tijd voor actie, dus!

➔ Meer informatie over een job in de binnenvaart? 
Contacteer Raf Burm via raf.burm@btb-abvv.be of 
Jacques Kerkhof via jacques.kerkhof@btb-abvv.be
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