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Daags na het BTB-congres kreeg ik
volgende boodschap van een congres-
ganger: “Wat ik nog wou zeggen: sterk
inhoudelijk congres met een opvallen-
de dynamiek onder je medewerkers,
militanten en delegees.”

Een mooier compliment kan je als voor-
zitter niet krijgen. Een compliment wat de 
organisatie en het verloop van het congres 
betreft, maar ook wat BTB zelf betreft.
Het is wat we zijn: een schitterende
bende. Enthousiaste militanten, gedreven 
mensen, grote solidariteit. Op ons congres 
voelde ik me deel van een familie. En ik
ben zeer blij dat ik van die familie het
vertrouwen kreeg.

Hetzelfde gevoel had ik trouwens al bij de 
aanloop naar ons congres. Tweehonderd-
vijftig BTB-militanten die dit congres
gedurende 25 uur vergaderen op tien
verschillende locaties voorbereidden. We 
kunnen dus wel spreken van betrokken-
heid, van actieve militanten, die de
congresteksten grondig hebben be-
sproken, en die verstandige voorstellen 
deden om ons actieplan voor de komende 
jaren nog meer slagkracht te geven.

Geen ‘geneut’ over punten en komma’s.
Daar houden BTB’ers niet van. Het
waren sterke inhoudelijke voorstellen
en suggesties die van de vakbonds-
basis kwamen. Alles is te lezen op
www.congresbtb.be.

Ons congres stond in het teken van ‘Fair 
Transport op mensenmaat’.  We stemden 
met zijn allen een resolutie om volle steun 
te geven aan de Fair Transport campagne 
van ETF. Ik verwacht dan ook dat we na 
het congres de daad bij het woord voegen, 
en dat er duizenden Belgische transport-
arbeiders op 27 maart 2019 door de
starten van Brussel marcheren.

Uiteraard brengen we ook de andere
congresbesluiten de komende maanden 
en jaren in de praktijk. Zo gaan we onze 
inspanningen opdrijven om jongeren en 
vrouwen bij BTB te betrekken. We gaan 
nog meer investeren in militantenvorming.
Door samen te werken met ABVV Metaal
willen we nog meer slagkracht ont-
wikkelen. Onze communicatie met de
leden en de militanten zal nog verbeterd
worden. De 43 actiepunten die onze
militanten tijden de voorbereiding van het 
congres deden, zullen worden uitgevoerd.

Ik wil hier trouwens 
de belofte die ik op 
het congres aan onze 
militanten deed nog 
eens herhalen: “Jullie 
zijn de baas bij BTB. 
Jullie zullen krijgen 
wat jullie vroegen, 
dat beloof ik!”

Op 29 en 30  en november kwam het Executive Committee van ETF samen in Brussel.

Naast de gewone dagorde kwam Europees Commissaris Marianne Thyssen een uiteenzetting 
geven over de politiek van de Europese Commissie.Wat een 
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De Europese Raad van Ministers bereikte 
op 4 december 2018 een akkoord over de
Mobility Package. Volgens de transport-
ministers garandeert dit akkoord een
evenwicht tussen de loon- en arbeids-
voorwaarden van de transportarbeiders 
en het vrije verkeer van diensten. Het zou 
ook de interpretatie van de regels door de
landen zelf uitsluiten en controles op
nationaal niveau vergemakkelijken. Is dat 
werkelijk zo?

Positieve elementen
Frank Moreels, federaal secretaris BTB
Wegvervoer & Logistiek: “Wij zijn zeer blij 
dat de Europese Transportministers toch 
hebben ingezien dat het anno 2018 niet 
meer kan dat vrachtwagenchauffeurs hun 
lange, wekelijkse rust in hun cabine moeten 
doorbrengen. Zowel vanuit sociaal oogpunt 
als voor de verkeersveiligheid is dit een stap 
in de goede richting.”

Ook positief is dat met de ‘slimme
tachograaf’ meer controles mogelijk zullen
zijn op cabotage. Feit is wel dat de
vrachtwagens bestemd voor internationale
transportopdrachten pas vanaf eind 2024 
verplicht met zo’n slimme tachograaf
moeten worden uitgerust. Wil Europa ernstig 
werk maken van deze controles, dan moet 
deze datum aanzienlijk worden vervroegd, 
zoals trouwens ook door het Europees
Parlement reeds werd voorgesteld. Ook hoe 
en door wie deze controles in de toekomst 
zullen gebeuren is nog ver van duidelijk.

Keerzijde van de medaille
De cabotageregels (maximum drie operaties 
binnen zeven dagen) blijven behouden. Om 
systematische cabotage te vermijden, wordt 
er ook een afkoelperiode van vijf dagen inge-
voerd, waarbij de vrachtwagen in hetzelfde 
land geen cabotageopdrachten mag uit-
voeren. Over de chauffeur wordt met geen 
woord gerept.

De opdrachtgever moet het werkschema van 
de chauffeur zo organiseren dat hij minstens 
elke vier weken één keer naar het bedrijf 
(dus zelfs niet naar huis) kan terugkeren. BTB 
vreest dat de druk van de werkgevers op de 
vrachtwagenchauffeurs om niet van deze 
gelegenheid gebruik te maken groot zal 
zijn. Opnieuw zullen de chauffeurs in de kou
blijven staan.

Toch een verbetering?
Dit nieuwste ontwerp is dus nog steeds
verre van aanvaardbaar voor bestuurders 
en hun vakbonden, omdat het verschillende
essentiële sociale bepalingen mist. Maar
we kunnen duidelijk verbeteringen zien in 
vergelijking met het voorstel dat de dag 
voordien op tafel lag, voordat de Europese 
Federatie van Transportwerknemers ETF een 
demonstratie hield voor het Raadsgebouw 
waar de ministers bijeenkwamen.

Frank Moreels: “Verder is dit akkoord
volgens ons een gemiste kans om het
principe van gelijk loon voor gelijk werk op 
dezelfde plaats duidelijk te stellen. Er blijven 

te veel uitzonderingen, zoals de bijkomende 
activiteit om te laden of lossen op de weg 
naar of van het land van bestemming. Wij 
hopen dan ook dat het Europees Parlement 
het voorstel dat nu op tafel ligt verder kan 
fi netunen, opdat dit voor de chauffeurs een 
echte verbetering van hun loon- en arbeids-
voorwaarden meebrengt.”

Grote verwachtingen
BTB zal niet aarzelen om het nodige te doen 
om de Mobility Package te krijgen die de 
vrachtwagenchauffeurs nodig hebben. Om 
de Mobility Package te krijgen waar ze recht 
op hebben. Wij hebben met onze militanten
actief deelgenomen aan alle door ETF
gecoördineerde acties rond de Mobility

Package zowel in Brussel als in Straatsburg. 
Wij hebben gelobbyd en actie gevoerd. 
De Europarlementsleden moeten weten 
dat onze verwachtingen naar hen toe zéér 
hooggespannen zijn, ongeacht hun politieke 
fractie. Tenslotte staan de EU-verkiezingen 
voor de deur en hebben zij de stem van onze 
chauffeurs nodig.

We roepen het Europees Parlement op
om het voorstel van Mobility Package 
van de ministerraad te wijzigen en onze
vrachtwagenchauffeurs het recht te geven 
om in veilige arbeidsomstandigheden en 
tegen een eerlijk loon te werken. Dát is de 
belangrijkste eis van onze Fair Transport 
Campagne.

ETF-Voorzitter Frank Moreels feliciteerde haar met haar uithaal naar Ryanair, waar zij terecht
pleitte voor een onmiddellijke toepassing van het arbeidsrecht in het land waarin Ryanair actief is. 
Tegelijkertijd vroeg hij zich af waarom dit niet mogelijk is in de sector goederenvervoer. 

Een actieve BTB-delegatie legde de Eurocommissaris het vuur aan de schenen. Nick Loridan inter-
pelleerde haar over de kansen voor jongeren op de Europese arbeidsmarkt.
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