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Reders varen wel maar
schippers vallen tussen
wal en schip

BTB-ABVV afdeling Binnenvaart kan met zulke
krachttoeren alleen maar tevreden zijn. Niet
alleen bewijst de binnenvaart de maatschappij
een belangrijke dienst door een deel van het
vrachtvervoer van de openbare weg te halen en
het fileleed te verminderen, ze versterkt ook de
belangrijkste logistieke hubs en draagt zo bij tot
de groei van de Vlaamse havens. 

Bijzonder fijn nieuws  is dat in Vlaanderen de over-
slag van goederen met 30 procent is gestegen.
“De vele investeringen van de afgelopen jaren in
loskades langs de verschillende waterwegen
beginnen vruchten af te werpen. Logistieke
dienstverleners zetten steeds meer in op een
breed scala van transportmogelijkheden. Dat
komt mens en milieu alleen maar ten goede en
daar zijn we als vakbond heel tevreden over”,
aldus Jacques Kerkhof, secretaris BTB Binnen-
vaart.

Meer jobs?
Al dat goede nieuws moet zich wel vertalen in
bijkomende banen. Dat zou een weldenkend
mens concluderen. Niets is helaas minder waar.
“Momenteel zijn in de binnenvaart ongeveer
1.400 zelfstandige ondernemers actief en zijn er
om en bij 750 loontrekkenden geregistreerd.” Dat
laatste woord blijkt door Jacques Kerkhof, niet
geheel vrijblijvend gekozen. “Met lede ogen zien
we hoe grote Belgische binnenvaartrederijen al
jaren uitvlaggen naar fiscale paradijzen, maar wel
volop profiteren van alle zware inspanningen die
de Vlaamse belastingbetaler zich heeft getroost
om de mooie loskades aan te leggen.” 

Maar daar houdt het helemaal niet op voor de
BTB-ABVV afdeling Binnenvaart. De Belgische
vloot telt in totaal ruim 1.100 schepen. Wie de
wettelijk verplichte bezetting van minimaal drie
personen per schip respecteert zou in totaal
op 3.300 arbeidsplaatsen moeten uitkomen. Een
eenvoudige berekening van de Vakgroep binnen-
vaart leert dan ook dat minimaal 1.200 arbeids-
plaatsen (zelfstandige of loontrekkende)
gewoonweg niet gekend zijn. 

Pakkans
Jacques Kerkhof: “De sociale dumping is
gigantisch in de binnenvaart. Dat heeft heel veel
te maken met de microscopisch kleine pakkans.
Binnenschepen varen grotendeels op Maas en

Rijn, vaak in Nederland en Duitsland, waar de
Belgische sociale inspectiediensten geen
bevoegdheid hebben. Ook het zwartwerk is een
enorm probleem. Daarnaast klagen onze leden
van de hoge werkdruk. Teveel werknemers
worden gedwongen om meer overuren te doen
dan wettelijk toegelaten. Ze brengen zo de veilig-
heid van hun collega’s, de lading van het schip en
de infrastructuur van waterwegen in gevaar.
De verschillende aanvaringen in de afgelopen
maanden, illustreren dat eens te meer.”

“Met de BTB Binnenvaart pleiten we al lang voor
een elektronische registratie van de vaar- en
rusttijden”, stelt Jacques Kerkhof. “Dit komt de
algemene veiligheid ten goede.” BTB afdeling
Binnenvaart werkt volop aan een actieplan om de
sector zowel sociaal als ecologisch te verduur-
zamen. “Er ligt nog veel werk op de plank, maar
met een syndicalisatiegraad van 85 procent in de
sector zijn we het onszelf verplicht hierin het
voortouw te nemen.”

Goed nieuws voor de Belgische binnenvaart. Het Instituut voor het Transport
langs de Binnenwateren (ITB) publiceerde zopas zijn nieuwste statistieken.
Zowel het volume geladen als geloste goederen is in 2016 met dik tien procent
gestegen in vergelijking met 2015. 

BTB liet zijn stem horen
op 1 mei

STANDPUNT

Wat valt er dan te vieren? De vraag krijg ik
geregeld wanneer ik vertel dat ik 1 mei ‘vier’.
Ik neem inderdaad al meer dan een kwart-
eeuw trouw deel aan de festiviteiten op de
Dag van de Arbeid. Ook dit jaar was ik er bij,
samen met veel BTB’ers bij de optochten,
betogingen, feesten.

BTB is trots op wat de socialistische beweging
realiseerde. We mogen ons best wel eens
op de borst kloppen om wat we hebben
afgedwongen tijdens onze syndicale strijd.

Onze sociale zekerheid
Als vakbond bouwden we begin vorige eeuw
dit stelsel zelf op. Nadien bouwden we dat
uit tot een stevige structuur voor sociale
bescherming. Het staat vandaag nog altijd
overeind, ondanks de aanvallen van rechts.
Het systeem combineert solidariteit en
verzekering, en is een dam tegen armoede.

Zonder werkloosheidsuitkeringen, ziekte-
verzekering, beroepsziektenuitkering … zou
er in ons land meer armoede zijn. Sociale
zekerheid betekent solidariteit! Maar het is
ook een verzekering voor elke werknemer.
Die heeft de garantie later een pensioen te
krijgen. Die weet dat er een vangnet is als hij
of zij een arbeidsongeval heeft.

1 mei was dé gelegenheid om met zijn allen
luid en duidelijk te zeggen: handen af van
onze sociale zekerheid!

Ook buschauffeurs moeten plassen
Als we vandaag vaststellen dat chauffeurs
die rijden voor de ‘pachters’ van De Lijn, de
sanitaire installaties van die maatschappij niet
mogen gebruiken, dat ze zo onder druk staan
dat ze zelfs geen plaspauze kunnen inlassen,
of hun boterhammen kunnen opeten ... dan
weten we ook dat er nog veel werk aan de
winkel is.

Autocarchauffeurs die naar skigebied rijden
of toeristen op citytrip vervoeren, krijgen van-
daag nog steeds geen garantie op een deftige
slaapkamer met douche. Vaak moeten ze het
stellen met het borstelkot, de linnenkamer of
zelfs helemaal niets. Gevolg is dat ze regel-
matig de terugrit oververmoeid aanvatten.

Toch weigeren de werkgevers van FBAA
hierover een cao af te sluiten. Wachten we op
het volgende busongeval en leggen we dan
snel de verantwoordelijkheid bij de over-
vermoeide chauffeur? Of lossen we dit
probleem nu eens op? Als BTB blijven we de
vraag stellen aan de werkgevers.

Dokwerkers vragen duidelijkheid
over statuut
Onder druk van kunstmecenas Fernand Huts,
die zijn centen op de Bahama’s parkeert,

startte de Europese Commissie een proce-
dure tegen de Belgische staat om de
wet-Major in vraag te stellen.  Deze wet
betekent een fatsoenlijk statuut voor
Belgische dokwerkers.

Die dokwerkers hebben al verschillende
aanvallen op hun statuut moeten afslaan en
dit was de zoveelste op rij. BTB koos voor een
onderhandeld compromis om de bezwaren
van de Commissie weg te werken. De wet-
Major blijft in essentie overeind. Een over-
grote meerderheid van Belgische dokwerkers
keurde het compromis goed.

Wat blijkt nu? Al maandenlang stelt Euro-
commissaris Bulc een beslissing uit om de
procedure in te trekken. Onze dokwerkers
vragen duidelijkheid en die moet er snel
komen.

Diezelfde Europese Commissie en Euro-
commissaris willen trouwens de rij- en rust-
tijdenregeling voor vrachtwagens en bussen
herzien. Lees versoepelen! Chauffeurs zullen
nóg meer moeten rijden, en nóg minder
kunnen rusten. Op hetzelfde moment
rijden Oost-Europese chauffeurs in België
onbelemmerd rond terwijl ze de cabotage-
wetgeving overtreden, Europese richtlijnen
en verordeningen aan hun laars lappen. Vaak
is dit georganiseerd door ... Belgische werk-
gevers. Zou de Commissie zich niet beter
daarmee bezig houden? En met de strijd
tegen postbusfirma’s?

BTB neemt handschoen op
Het zijn slechts enkele van de vele syndicale
uitdagingen. Veel transportarbeiders moeten
bijvoorbeeld ook veel uren kloppen voor veel
te weinig loon. De flexibiliteit in de sectoren
is enorm, en dus ook de werkdruk. Er is nog
heel veel werk aan de winkel.

1 mei ging niet enkel over het verleden, maar
ook – en vooral – over de toekomst. Deze
toekomst zal er voor de werknemers in de
transportsector slecht uitzien als ze niet
kunnen rekenen op een sterke vakbond. De
rechterzijde zal die toekomst wel naar zijn
hand zetten als we ons niet laten horen.

Chauffeurs, dokwerkers, logistiekers ... lieten
hun stem horen op één mei. Op BTB kunnen
ze ook in de toekomst rekenen.

Frank Moreels
Voorzitter BTB

Op woensdag 26 april verzamelden zowat duizend bus-, car- en vrachtwagenchauffeurs op
het Brusselse Schumanplein. Ze gaven gevolg aan een oproep van ETF (European Transport
Workers’ Federation).

Ze riepen de Europese Commissie op de gaten in de EU-wetgeving aan te pakken en deze
dwingender en effectiever te maken in de strijd tegen sociale dumping en oneerlijke
concurrentie in het wegvervoer.

Na de manifestatie was er een ontmoeting tussen een ETF-delegatie en Europees Commis-
saris Violeta Bulc. Daarbij werden onze bezorgdheden en voorstellen overgemaakt betref-
fende het ‘Road Initiative’ van de Europese Commissie. Dit is een pakket van
commissievoorstellen dat nadelig is voor de rij- en rusttijdenregeling.

Tijdens de actie stond er op het Schumanplein een vrachtwagen met daarbij chauffeurs uit
Oost- en West-Europa die vertelden aan de massaal aanwezige pers hoe de voorstellen van
dit ‘Road Initiative’ hun werk en hun leven zouden veranderen.
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