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STANDPUNT

De laatste jaren gaat veel aandacht naar
verkeersveiligheid. Er wordt te snel gereden,
er zijn te veel en te lange files, er is verkeers-
agressie, te veel CO2-uitstoot en fijn stof …

Burgers eisen terecht van het beleid dat er
maatregelen komen. Vaak vertaalt zich dat
in verkeerstechnische maatregelen. We over-
kappen de Antwerpse ring, verlagen de
snelheidslimiet, stellen een kilometerheffing in
voor het beroepsgoederenvervoer, enzovoort.

Men vergeet vaak dat de verkeersveiligheid
sterk kan toenemen door een beter sociaal
beleid te voeren. Onze collega’s van de
Australisch transportvakbond TWU spreken
in dat verband over ‘safe rates’. Letterlijk
vertaald is dat ‘veilige lonen’.

Eigenlijk bedoelen ze dat de verkeers-
veiligheid drastisch toeneemt als de
beroepschauffeur betere werkomstandig-
heden heeft. Chauffeurs die te weinig
betaald worden (zoals Oost-Europese
truckers op onze wegen) kloppen vaak ook
te veel uren. Ze overtreden daarbij de rij- en
rusttijdenregeling. Dat lukt ook makkelijk,
omdat er te weinig gecontroleerd wordt.
Gevolg: oververmoeide chauffeurs die een
gevaar zijn voor zichzelf en de andere
weggebruikers, die meer ongevallen
veroorzaken, en dus ook meer files.

Recent onderzoek van de Franse denktank
CNR (Comité National Routier) bevestigt dit.

Volgens hen  “leidt sociale dumping tot
massale overtredingen van de rij- en rust-
tijdenregeling en de cabotageregels” (zie
Nieuwsblad Transport van 23 november).
Dat diezelfde Oost-Europese chauffeur
maanden van huis is, de weekends vaak in
erbarmelijke omstandigheden doorbrengt,
slecht opgeleid is … zorgt voor bijkomende
onveiligheid in het verkeer.

Het is tijd dat de excellenties in de vele
regeringen die ons land rijk is, eindelijk
werk maken van meer en betere controles in
het beroepsgoederenvervoer. Indien het
jobverlies van Belgische chauffeurs hen niet
motiveert, laat ze het dan doen om het
verkeer veiliger te maken. Hoe vreemd het
ook kan lijken: sociale dumping bestrijden
kan bijdragen tot minder ongevallen, minder
files, minder uitstoot …

Frank Moreels
Voorzitter BTB

Willen overheid
en werkgevers wel
veilig verkeer?

Meer info over de autocarsector? steven.steyaert@btb-abvv.be

Al enkele maanden probeert BTB een akkoord
te onderhandelen met de werkgeversfederatie
FBAA over de overnachting van autocar-
chauffeurs in het buitenland bij meerdaagse
reizen. Allesbehalve vanzelfsprekend want de
werkgevers hebben ook tegeneisen in verband
met recuperatiedagen. BTB stelt echter de
veiligheid voorop en wil ervoor zorgen dat de
chauffeur zijn of haar rust in goede omstandig-
heden kan nemen. Een vermoeide chauffeur is
immers een risico op de weg. Met het
skiseizoen voor de deur wordt deze proble-
matiek alleen maar dringender.

Het gebruik van slaapbussen, die in België
overigens verboden zijn, verontrust de chauf-
feurs. De passagiers kunnen onmogelijk een
gordel dragen als ze in deze horizontale
bedden moeten reizen. Onze chauffeurs geven
dan ook mee dat ze duidelijkheid willen en dat
de veiligheid voorop staat.

Nu het winterseizoen nadert, moet er heel wat
gependeld worden. Dit betekent een drukke
periode voor professionele chauffeurs. BTB wil
dat de werkgevers met concrete oplossingen
voor de dag komen. Onze voorstellen liggen
alvast op tafel.

De werkgever moet ervoor zorgen dat de
bestuurder of bestuurster die een pendeldienst
uitvoert, op de plaats van bestemming over
een passende slaapaccommodatie beschikt,
waarin hij/zij met maximale privacy en
ongestoord kan rusten. Dit is absoluut nodig
voor de veilige uitoefening van zijn/haar
functie. Onder passende slaapaccommodatie
op de plaats van bestemming wordt een
eenpersoonshotelkamer of studio met toilet en
douche begrepen.

Dit akkoord kan na het seizoen geëvalueerd
worden.

CHAUFFEURS AUTOCARS

Na jaren onderhandelen nog steeds geen delegees in taxisector

Kleine maar niet onbelangrijke sector
De sector kent twee takken: de taxi’s enerzijds
en het zogenaamde ‘locatievervoer’ of beter
bekend als de verhuur van voertuigen met
chauffeur (zoals limousinediensten) anderzijds.
Momenteel telt de sector in België 1.983 taxi-
bedrijven die samen 4.088 voertuigen omvat-
ten. Daarnaast zijn er nog 1.796 bedrijven die in
totaal 4.177 voertuigen met chauffeur verhuren.

In de sector zijn heel wat zelfstandigen aan de
slag en veel kleine bedrijven actief. Het aantal
écht grote bedrijven is op de vingers van één
hand te tellen. Er werken 6.564 loontrekkenden
in de sector, taxi en limousine samen. De grote
bedrijven zijn in de steden te vinden, maar ook
in de steden zijn er heel wat zelfstandigen
werkzaam. In landelijke regio’s zijn er vooral
zelfstandigen en écht kleine bedrijven.

Vakbonden reiken hand naar werkgevers …
zonder resultaat
De voorbije jaren werd de taxisector in Brussel

hard getroffen door de opkomst van UberPOP.
Samen met de werkgeversorganisatie GTL
hebben de vakbonden de strijd aangebonden
tegen Uber. Werkgevers en vakbonden voeren
samen een promotiecampagne om de taxi-
sector nog beter bekend te maken. Maar de
goede samenwerking gaat niet verder dan dat.
Als het aankomt op syndicale rechten, gaan de
werkgevers op hun achterste poten staan.

Nochtans staat BTB zij aan zij met GTL, de
werkgeversfederatie van de sector. In mei 2015
diende BTB klacht in bij het Brusselse
Arbeidsauditoraat wegens de schijnzelfstandig-
heid van de Uber-chauffeurs. BTB publiceerde
ook dossiers over Uber.

Cao over syndicale delegatie brug te ver
voor werkgevers
De onderhandelingen over een cao voor de
installatie van een syndicale delegatie beginnen
stilaan op de processie van Echternach te lijken.
Per stap vooruit worden er meteen weer twee

achteruit gezet! De werkgevers blijven argumen-
ten vinden om toch maar geen cao te moeten
ondertekenen. Ook nu eisen ze dat de
vakbonden schriftelijk hun bezwaren bij het
laatste voorstel overmaken, alhoewel dat op een
vorige vergadering reeds mondeling werd
gedaan. Weer tijdswinst dus. Dit is niet langer
aanvaardbaar!

Taxisector aan modernisering toe
Ongelooflijk maar waar: er zijn geen 

astgelegde lonen in de taxisector. De chauffeurs
worden betaald op basis van de ‘recette’. Voor
wie niet aan een brutoloon van 1.590 euro komt,
is er wel een vorm van gewaarborgd inkomen.
Dit is echter aan zoveel voorwaarden onder-
worpen, dat het voor werkgevers heel makkelijk
is om hier onderuit te komen. Het is logisch dat
het verloop in de sector groot is en dat het
steeds moeilijker wordt nieuwe chauffeurs te
vinden die tegen deze voorwaarden willen
werken in deze sector.

De taxisector is een kleine sector met heel veel kleine bedrijven. Toch zijn er een aantal
grotere bedrijven waar eerder dit jaar ook sociale verkiezingen zijn doorgegaan. Al enkele
jaren proberen de vakbonden ook de oprichting van een syndicale delegatie te realiseren,
maar werkgevers blijven dit op de lange baan schuiven.

BTB trekt aan de
alarmbel

Schippersbal bij BTB
Op zondag 27 november was het verzamelen geblazen onder de schippers. De vzw Vriendenkring ‘De Mick’ organiseerde
een schippersbal in de lokalen van BTB op de Antwerpse Paardenmarkt. BTB is zich ervan bewust dat er te weinig sociaal
contact is onder schippers, terwijl deze mensen daar echt wel behoefte aan hebben. Het werd dan ook een fijne win-win
situatie voor zowel de schippersgemeenschap als voor de sponsoring van vzw Vriendenkring ‘De Mick’ (www.demick.be).
Er werd gedanst op de tonen van de Lou Roman Sjorband en gelachen met de moppen van Luc Caals!
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