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“Ik moet ook plassen”
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D
at was de uitspraak van Else Martens, 
BTB-militant en buschauffeur bij een pachter 
van De Lijn. Ze beklaagde zich er op een 
vakbondsvergadering over dat er vaak geen 

toiletten zijn en dat ze dan maar ‘in de bosjes’ moet 
gaan. Dat is voor een vrouw nog minder vanzelf 
sprekend dan voor een man. 

Kan je je voorstellen dat er vandaag nog heel wat 
transportarbeiders zijn die niet tijdig kunnen plassen 
omdat de sanitaire voorzieningen ontbreken of omdat 
ze geen pauze kunnen nemen? Dit is voor veel bus-
chauffeurs het geval. Chauffeurs krijgen vaak te weinig 
tijd voor hun trajecten, waardoor ze hun (plas)pauze 
in rook zien opgaan. Als ze dan toch de tijd krijgen, 
dan moeten ze hun behoefte in een ‘noodtoilet’ doen. 
In veel gevallen ontbreekt zelfs dit ‘noodtoilet’.

Het probleem beperkt zich niet tot buschauffeurs. 
Truckers en koeriers ervaren hetzelfde probleem. 
Uit de acht BTB-zwartboeken blijkt dat er te weinig 
parkeerplaatsen zijn, dat ze onveilig en oncomforta-
bel zijn. Ofwel zijn er geen sanitaire voorzieningen, of-
wel zijn deze in slechte staat, ofwel zijn ze betalend. 
Bovendien betekent een lange rustpauze op de 
parking van een bedrijf waar truckers moeten laden 

of lossen, zeker niet dat ze daar ook gebruik mogen 
maken van de sanitaire installaties.

Wereld Toiletdag op 19 november
Onze internationale koepelorganisatie, de International 
Transportworkers’ Federation (ITF), bevroeg haar 
leden over de kwestie. De resultaten waren rond-
uit schokkend. Menstruerende vrouwen die tijd noch 
voorzieningen kregen om zich te verzorgen, toiletten 
waar je nog geen hond op krijgt ...

BTB voert al langer actie voor betere sanitaire voor-
zieningen voor transportarbeiders. Wij steunen de 
wereldwijde ITF-campagne om aandacht te vra-
gen voor dit basisrecht: op tijd en in hygiënische 
omstandigheden naar het toilet kunnen. Hierover zou 
zelfs geen discussie mogen zijn.

Wij moedigen regeringen en werkgevers aan tot meer 
inspanningen op dit vlak. We vragen investeringen 
in comfortabele en propere sanitaire installaties 
zoals wc’s en douches op snelwegparkings, transport 
hubs ... ITF zal dit aankaarten bij onder andere de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

Werk aan de winkel in eigen land
De zwartboeken van BTB tonen aan dat er nog 
behoorlijk wat werk aan de winkel is, ook in eigen land. 
Regeringen moeten dringend een tandje bijsteken 
om voldoende, veilige en comfortabele parkings uit 
te bouwen. De heren Bellot en Henry, en de dames 
Peeters en Van den Brandt – allen ministers verant-
woordelijk voor transport – hebben nog veel werk voor 
de boeg. Het mobiliteits- en transportbeleid verdient 
ook hier dringend coördinatie.

Ook De Lijn en TEC moeten een tandje bijsteken. 
De chauffeurs die in hun opdracht voor privépartners 
rijden kunnen vaak de (schaarse) toiletten nog steeds 
niet gebruiken. De trajecten die ze rijden zijn te kort 
berekend, zodat de pauze vaak wegvalt. Tijd om in te 
grijpen dus.

Omdat iedereen nu eenmaal moet plassen en recht 
heeft op een (plas)pauze in hygiënische omstandig-
heden.

Frank Moreels

Voorzitter BTB
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Belgische Transportbond

World
    Toilet 
Day?

 � Voor meer info over de wereldwijde initiatieven surf je naar 
www.itfglobal.org > Campaigns & Solidarity

‘World Toilet Day’ is oorspronkelijk geen Belgisch initiatief. De problematiek 
van het gebrek aan sanitaire faciliteiten of het gebrek aan tijd om een sanitaire 
pauze te nemen bestaat al jaren en stelt zich op wereldvlak nog schrijnender.

Hieronder ter illustratie enkele foto’s van acties die vorig jaar in andere landen 
plaatsvonden. Ook op ons BTB-congres hebben we vorig jaar World Toilet Day 
in de kijker gezet.

Groot-Brittannië Nepal

Singapore
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