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   ABVV-Metaal en BTB
gaven samen BUZZE op 28 mei

  24

O
p vrijdag 28 mei 2021 organiseerden ABVV-
Metaal en BTB hun BUZZE-actie: een tour-
rit met vier bussen langs Vlaamse wegen. 
Met deze gemeenschappelijke vakbonds-

actie vroegen we aandacht voor de acute situatie van
twee noodlijdende sectoren, met name de Vlaamse 
busbouw- en touringcarsector. 

Voorzitters op kop
Voorzitters Rohnny Champagne (ABVV-Metaal) en 
Frank Moreels (BTB) reden, samen met een groep 
van militanten en secretarissen, mee van Brugge naar 
Koningshooikt met verscheidene symbolische tussen-
stops. Rohnny: “Van Hool en VDL Bus zijn bedrijven 
die heel wat industriële tewerkstelling creëren. Het be-
houd van die tewerkstelling is een absolute prioriteit. 
Beide ondernemingen zetten bovendien sterk in op 
duurzame en innovatieve mobiliteit, door bussen te 
ontwikkelen die worden aangedreven door elektriciteit
of waterstof. Lokale industriële ontwikkeling en duur-
zame innovatie zijn vandaag belangrijker dan ooit.
Het is dus cruciaal om de toekomst van de bus-
producenten in ons land op lange termijn te ver-
ankeren. Dat kan door een kader te creëren waarin 
onze busproducenten een faire kans maken om grote
Belgische bestellingen binnen te halen. Zeker voor
Van Hool is dat vandaag dé manier om een sociaal en 
economisch drama te vermijden.”

De route
De roadshow vatte aan op de Interparking in Brugge. 
Die lag er opvallend leeg en stil bij voor de tijd van het 
jaar. In normale precorona-tijden staat deze parking
tjokvol met touringcars die hun reis naar warmer
oorden aanvatten. De voorzitters kregen er de kans 
om de pers te woord staan en hun bezorgdheden toe 
te lichten. Touringcarchauffeurs zitten sedert de start 
van deze gezondheidscrisis massaal werkloos thuis, 
aangezien het toerisme nog steeds op apegapen ligt. 
Frank Moreels (voorzitter BTB): “Er zijn ongeveer 
3.000 touringcarchauffeurs en voor hen is de toestand 
zeer ernstig. In 2020 was er enorm veel tijdelijke werk-
loosheid en vandaag is de situatie niet beter. Een groot 
deel zit nog steeds thuis. Anderen zijn ondertussen van 
werk veranderd en rijden nu met de vrachtwagen of 
volgen een opleiding. We kijken naar de overheden om 

de sector en haar personeel te blijven ondersteunen. 
Door een verlenging van de coronawerkloosheid tot 
einde dit jaar, en met een relanceplan voor de sector.”

Daarna zette de kolonne de rit voort richting de
hoofdzetel van De Lijn in Mechelen en zo naar bus-
bouwer Van Hool in Koningshooikt, met tussen-
stops op snelwegparkings. Bij De Lijn kaartten we 
het belang aan van de aankoop van bussen en 
cars bij lokale producenten. David Scheveneels 
(ABVV-Metaal hoofdafgevaardigde op Van Hool): 
“Op 15 kilometer van het hoofdkantoor van de 
De Lijn ligt Van Hool, waar er op dit moment
duizend stielmannen en -vrouwen werkloos thuis
zitten. Dat zijn busbouwers pur sang die terug aan 
het werk willen. Daarom vragen we dat De Lijn kiest 
voor Belgische hoogtechnologische producten. Koop 
lokaal!”

Tijdens de tussenstops op de snelwegparkings van 
Wetteren en Groot-Bijgaarden legden we het pijn-
punt bloot van de erbarmelijke infrastructuur waar-
mee vrachtwagen- en buschauffeurs te maken krijgen. 
Hoog tijd om te investeren in menswaardige, com-
fortabele en hygiënische snelwegparkings voor deze 
mensen die soms dagenlang op de baan vertoeven. 

Geslaagd!
Deze actiedag was op meerdere fronten een succes. 
Ten eerste hebben we als vakcentrales bewezen dat 
we aan één zeel kunnen trekken en samen een vuist 
kunnen maken. De noodsituatie van de busbouwers en 
die van de buschauffeurs zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Samen actievoeren was dan ook de enige
logische aanpak. Ten tweede kregen we met onze
actie uitgebreide persaandacht: zowel nationale
zender VRT als meerdere regionale zenders wijdden 
zendtijd aan onze actie. Dat geeft onze mensen meer 
zichtbaarheid en brengt ons een stap dichter bij het 
vinden van een duurzame oplossing. 

Daarom zeggen we: meer van dat. Want samen sterk! 

Wie de actiedag wil herbeleven: bekijk op Facebook 
onze fl itsende reportagevideo.

Rohnny Champagne en Frank Moreels David Scheveneels
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Heb jij de nieuwe
  Be Motion en MagMetal
al gelezen? 

De zon is eindelijk van de partij en de nieuwe MagMetal 
en Be Motion ook. Zoals onze leden van ons gewend 
zijn, houden we eraan om hen regelmatig te voorzien 
van een interessante mix van reportages, interviews en 
inspirerende verhalen. Aan zomerlectuur geen gebrek.

In deze MagMetal en Be Motion roepen historicus 
Vincent Scheltiens en ABVV-voorzitter in Antwerpen 
Bruno Verlaeckt op tot een strenger cordon sanitaire 
en de heropbouw van een hoopvol, inclusief en sociaal 
verhaal. 

Dat we het extreemrechtse gevaar niet mogen onder-
schatten, bewijst de trieste verjaardag van de aanslag 
op Utøya. Op 22 juli 2011 richtte de rechtse extre-
mist Anders Breivik een bloedbad aan op het Noorse 
eilandje Utøya, waar op dat moment een zomerkamp 
plaatsvond voor socialistische jongeren. MagMetal 
sprak met overlever Astrid Hoem. 

Sectororganisatie voor de elektro-technische sector 
Volta organiseert een project waarbij erkende vluchte- 
lingen een opleiding kunnen volgen en stage kunnen 
lopen. Lees in deze MagMetal het verhaal van Sam 
Islamabobakar die als Soedanees vluchteling in het 
project stapte en nu stage loopt bij bedrijf Veolia. 

We hebben het ook over de impact van onze sectoren 
op het klimaat. Europa heeft ambitieuze klimaat- 
doelstellingen vooropgesteld die inspanningen vergen 
van alle sectoren. MagMetal bekijkt wat de rol van de 
elektrische auto kan zijn in de strijd tegen klimaat- 
opwarming. 

De eigenrijders in de transportsector worden maar 
al te vaak aan hun lot overgelaten. BTB werkte een 
dienstverlening ‘op maat’ uit voor deze transport- 
arbeiders. Be Motion zoomt in op de problematiek. 

De regering ziet de ernst van het probleem sociale 
dumping niet in. BTB blijft daarom hameren en strijden 
voor een verdubbeling van de inspecteurs. Je leest 
waarom in de nieuwe Be Motion.

Be Motion sprak tot slot met Europarlementariërs 
Kathleen Van Brempt en Agnes Jongerius over de 
transportsector, die per definitie internationaal is. 
“Er waait een andere wind in Europa, er is nu ook 
ruimte voor sociaal beleid.” 
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Bij vrachtwagenproducent Volvo Trucks 
valt de laatste maanden goed nieuws te 
noteren. De fabriek doet het goed en er 
is werk bij de vleet. Eén van de redenen 
voor de sterke prestaties is het succes 
van de e-commerce. Sinds de coronacrisis 
kopen we massaal online en de vracht-
wagens van Volvo zorgen ervoor dat alle 
goederen terechtkomen in grote verdeel-
centra en opslagplaatsen. Vandaaruit 
zorgen koeriers van transportfirma’s 
ervoor dat alles geleverd wordt bij de 
consumenten thuis. 

Over de situatie op Volvo Trucks 
spreken we met ABVV-Metaal-hoofd- 
afgevaardigde Sven Celie. Met Tom 
Peeters, BTB-verantwoordelijke voor de 
sector wegvervoer en logistiek, hebben 
we het dan weer over de chauffeurs die 
alle online bestelde spullen tot aan de 
voordeur van de klant brengen. 

Veel werk op Volvo Trucks
Op Volvo Trucks is het momenteel heel 
druk, vertelt Sven: “Ons orderboek zit 
helemaal vol voor de rest van het jaar. 
Recent werd een productiestijging in-
gevoerd en na de zomer volgt nog een 
tweede productiestijging. Niet alleen 
onze fabriek in Gent doet het goed, ook in 
Zweden is er veel werk.”

Volgens Sven zit het succes van de 
e-commerce er zeker voor iets tus-

sen, maar het is ook een breder verhaal: 
“De economie in Europa trekt weer aan. 
Het is nog even doorbijten, maar het 
lijkt erop dat het einde van de pandemie 
stilaan in zicht is. We hebben recent ook 
enkele nieuwe modellen gelanceerd en die 
slaan goed aan. Onze vrachtwagens wor-
den voor heel veel verschillende dingen 
gebruikt. Je merkt wel dat e-commerce 
steeds belangrijker wordt en ik denk dat 
dit ook na corona zo zal blijven.”

Door de stijgende vraag naar vracht- 
wagens komt Volvo Trucks vandaag 
handen tekort: “We zijn dringend op zoek 
naar extra personeel. Er zijn meer dan 
350 vacatures en we kunnen iedereen 
gebruiken, zowel in de logistiek als in 
de productie. We vinden wel nieuwe 
collega’s, maar het is niet evident om 
alle openstaande vacatures in te vullen. 
We werken via verschillende kanalen. Zo 
hebben we een samenwerking met de 
VDAB. Via werkplekleren kunnen werk-
zoekenden bij ons een opleiding volgen 
en na een positieve evaluatie kunnen 
ze hier aan de slag. Rechtstreeks bij het 
bedrijf solliciteren kan natuurlijk ook.”

Vandaag is het op Volvo Trucks dus alle 
hens aan dek, zegt Sven: “Als vakbond 
zetten we dan ook prioritair in op werk-
baar werk en op een aanvaardbare werk-
druk. We hebben daar regelmatig over-
leg over met de directie. De ergonomie 
van de werkposten wordt bijvoorbeeld 
uitgebreid in kaart gebracht en krijgen 
allemaal kleurcodes, zoals: groen, 
geel of bruin. De werkposten met een 
groene code zijn het minst belastend en 
we zorgen ervoor dat onze 50-plussers 
daar aan de slag kunnen. Op die manier 
blijft het haalbaar voor iedereen. De 
grootste uitdaging waar het bedrijf van-
daag mee kampt zijn moeilijkheden 
om voldoende halfgeleiders tot hier te 
krijgen, maar dat is een probleem waar de 

volledige auto-industrie momenteel mee 
kampt. Ook dat volgen we van dichtbij 
op.”   

Beter statuut voor koeriers
Net zoals onze vrachtwagenbouwers op 
Volvo Trucks, beleven ook de koeriers 
drukke tijden. Er moeten immers massaal 
pakjes afgeleverd worden bij de mensen 
thuis. Uit de laatste E-commerce baro- 
meter blijkt dat er in 2020 meer dan 
20.000 webshops zijn bijgekomen. In 
totaal zijn er in ons land nu 48.000 
winkels waar je online spullen kunt 
bestellen. Vorig jaar werd in België voor 
8,8 miljard euro verkocht via het internet.  

Over de koeriers die met bestelwagens 
pakjes leveren, vertelt Tom Peeters het 
volgende: “Al deze chauffeurs werken 
via onderaanneming voor grote spelers 
als PostNL, DPD en GLS. Ze rijden wel 
rond met een bestelwagen met het logo 
van het bedrijf, maar ze hebben geen 
arbeidsovereenkomst bij dat bedrijf. 
De chauffeurs worden gedwongen om 
als zelfstandige, en vaak ook als schijn- 
zelfstandige, te werken. Voor ons als 
BTB is het dus zeer moeilijk om deze 
mensen te bereiken. Strikt genomen zijn 
het immers geen werknemers. De arbeids- 
omstandigheden laten ook heel wat te 
wensen over. Kijk bijvoorbeeld naar de 
rij- en rusttijden. In tegenstelling tot 
grote vrachtwagens mogen bestelwagens 
24 uur per dag en zeven dagen op zeven 
rondrijden. Ik moet niet vertellen dat dit 
vaak zorgt voor een enorme werkdruk, om 
toch maar op tijd alle pakjes af te leveren.”

BTB voert al jaren strijd tegen deze vorm 
van sociale dumping, aldus Tom: “Onder 
meer via de rechtbank wordt getracht 
om het statuut van de chauffeurs te ver-
beteren en er officieel werknemers van 
te maken. Op die manier krijgen ze een 
stem binnen de onderneming en kunnen 
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E-commerce boomt
Goed nieuws voor Volvo Trucks. Tegelijk is er nood aan een beter statuut voor de koeriers.
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We zijn dringend op zoek 
naar personeel. Er zijn meer 
dan 350 vacatures en we 
kunnen iedereen gebruiken, 
zowel in de logistiek als in
de productie

’’

Sven Celie
(ABVV Metaal, 
Volvo Trucks): 

“Ons orderboek zit
helemaal vol voor 

de rest van
het jaar”
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Europese chauffeurs zitten
    vermoeid achter het stuur
ETF stelt samen met een aantal Europese vakbonden, waaronder BTB-ABVV, een nieuw 
Europees onderzoek voor. Hieruit blijkt dat een zeer groot deel van de Europese chauffeurs 
vermoeid achter het stuur zit. Op de tweedaagse conferentie ‘Driver Fatigue in European 
Road Transport’ werden de resultaten van het onderzoek diepgaander geanalyseerd en toe-
gelicht op de persconferentie van 4 juni.

Nood aan wetenschappelijk onderzoek
De studie, die zich richtte op professionele vrachtwagen- en bus- en carchauffeurs, werd 
door ETF besteld om na te gaan of het vermoeden dat veel van de Europese chauffeurs 
vermoeid achter het stuur zitten door wetenschappelijk onderzoek zou bevestigd kunnen 
worden. Wetenschappelijk onderzoek rond deze materie bleek schaars en het weinige onder-
zoek dat er in het verleden gebeurde was al minstens vijftien jaar oud.

Vicevoorzitter van ETF Road-sectie Tom Peeters: “Het was voor ons absoluut noodzakelijk 
dat een wetenschappelijk onderbouwde studie inderdaad aantoont dat veel van de Europese 
beroepschauffeurs vermoeid achter hun stuur zitten.” 

Nieuw onderzoek

Oorzaken van de vermoeidheid
Gebrek aan kwalitatieve
en voldoende rust
Chauffeurs kunnen te weinig uitrusten 
wegens het gebrek aan comfortabele 
parkings. Dit in combinatie met het per-
manent aanwezig zijn in de cabine zorgt 
ervoor dat een chauffeur niet voldoende 
uitgerust aan de volgende werkdag kan 
beginnen. Werkstress, lawaai en lange 
werkdagen zijn bijkomende elementen die 
het gebrek aan voldoende en kwalitatieve 
rust veroorzaken.

Lange werkdagen en -weken
88 procent van de vrachtwagenchauffeurs 
en 60 procent van de bus- en autocarchauf-
feurs werken meer dan 40 uur per week. 
Bovendien wordt veel van de arbeids- 
tijd niet geregistreerd door het incorrect 
gebruik van de tachograaf. Daardoor 
wordt de werkdag door de vele niet- 
geregistreerde uren verlengd tot 12-14 uur.

Lage lonen voor beroepschauffeurs
De lonen zijn te laag waardoor de chauf-
feurs verplicht zijn om lange dagen te 

werken om op het einde van de maand 
een degelijk loon bij elkaar gewerkt te 
hebben. Daarom zijn werkweken van 
50 uren en meer eerder de regel dan 
uitzondering. Een werkweek van 40 uren 
waarin een deftig loon kan verdiend wor-
den is de uitzondering.

Tom Peeters: “We vragen al jaren dat het 
loon dat aan de chauffeur wordt betaald 
overeenkomt met de capaciteiten en 
competenties die hij of zij moet hebben. 
Een geschoolde chauffeur, die zich trou-
wens permanent moet bijscholen, verdient 
in België nog steeds minder dan iemand in 
de schoonmaak. Het is tijd dat Europa ook 
in het loonzakje erkent dat een beroeps- 
chauffeur een essentiële schakel is in de 
economie.”

Naast de vraag voor een beter loon 
heeft ETF nog een aantal eisen voor 
de Europese beleidsmakers zoals meer 
controles en een goed werkend Europees 
Labour Authority (ELA).
 

 � Meer info? 
Tom Peeters - Adjunct van de Federaal Secretaris BTB-ABVV Wegvervoer & Logistiek 
+32 494 44 50 56 - tom.peeters@btb-abvv.be

ze samen met BTB over de loon- en 
arbeidsvoorwaarden onderhandelen. Met 
onze campagne ‘Eigenrijders’ proberen 
we om de koeriers te verenigen en te 
ondersteunen. Dat gaat over de fiets- 
koeriers in dienst van Uber en Deliver-
oo, over de platformchauffeurs die rijden 
in opdracht van Uber, Heetch of Lyft en 
over de chauffeurs die pakjes leveren in 
opdracht van transportbedrijven. De 
situatie van deze mensen is vaak zeer 
precair en uit gesprekken blijkt ook 
steeds dat ze liever niet op zelfstandige 
basis willen werken.”  

Voor de duidelijkheid voegt Tom er nog 
aan toe: “Wij hebben helemaal niets 
tegen e-commerce, maar wel tegen 
de sociale dumping en precaire werk- 
omstandigheden in de sector. Er moet 
een eerlijke prijs betaald worden voor 
transport. Ook de transportfirma’s worden 
er beter van als de regels gerespecteerd 
worden. Het is dus een strijd die we 
samen moeten voeren. Ook de consu- 
menten moeten beseffen wat het 
betekent om online iets te bestellen en te 
verwachten dat het de volgende dag al 
in je brievenbus zit. Iedereen moet inzien 
dat transport niet gratis is. Het huidige 
systeem werkt alleen maar ten koste van 
alle chauffeurs. Gelukkig merken we dat 
er dingen aan het bewegen zijn. Uit een 
BTB-enquête bleek bijvoorbeeld dat veel 
consumenten bereid zijn om iets meer 
te betalen als dat gepaard gaat met faire 
arbeidsomstandigheden.” 

Tom Peeters 
(BTB): “Wij
hebben hele-
maal niets tegen 
e-commerce, 
maar wel tegen 
sociale dumping 
en precaire
werkomstandig-
heden in de 
sector. Er moet 
een eerlijke prijs 
betaald worden 
voor transport”

Strikt genomen zijn 
veel koeriers geen 
werknemers maar 
zelfstandigen’’
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