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BTB toont betrokkenheid bij
Internationale Vrouwendag op 8 maart
ITF stelt deze dag dit jaar speciaal in het teken van de inspanningen van het ITF Vrouwen Comité
om de Internationale Arbeidsorganisatie een conventie te laten opstellen tegen geweld op vrouwen
en mannen werkzaam in de transportsector. 

De wet-Renault uitbreiden!
STANDPUNT

Dat de sluiting van Caterpillar dramatische
gevolgen heeft voor het personeel is voor
iedereen duidelijk. Veel minder ophef is er over
de nochtans even zware gevolgen voor de werk-
nemers bij de toeleveranciers, de onderaanne-
mers. In de transportsector en in de
logistiek is het personeel bij Yusen en Eutraco
echter even zwaar getroffen. Als er één zaak dui-
delijk werd bij deze sluiting is het trouwens dat
de ‘wet-Renault’ tekort schiet. Het is dan ook
meer dan tijd om die wet uit te breiden naar de
onderaannemers. 

Is het zo vreemd dat het personeel van de
onderaannemers dezelfde rechten opeist als
het personeel van het bedrijf dat sluit? Is het zo
onredelijk om te vragen dat een sluitende 
multinational ook verantwoordelijkheid
opneemt voor het lot van het personeel bij de
onderaannemers? 

BTB vraagt dat het ABVV daar blijft voor
werken. Voor ons kan er geen sprake van zijn
om over te gaan tot de orde van de dag eens
deze multinational de deur achter zich heeft
toegetrokken, en uit België verdwijnt. We moe-
ten ervoor zorgen dat bij een volgende
drama het personeel van de onderaannemers
niet opnieuw in de kou staat.

Het sectoroverleg neemt
een valse start 
In de sector van de afhandeling op de lucht-
havens heeft het overleg een valse start
genomen. Bij de aanvang van de onder-
handelingen kregen we een patronaal eisen-
cahier waar we grote vraagtekens bij kunnen
zetten. Zeker bij hun benadering om alle
kosten van een akkoord te verrekenen op de
maximum loonmarge van 1,1 %. Ook van de ele-
menten die buiten deze marge kunnen
onderhandeld worden, zoals maatregelen om
het statuut van arbeiders en bedienden naar el-
kaar te laten groeien.

De werkgevers in de afhandeling beseffen
blijkbaar niet dat de werkdruk op de lucht-
havens al groot is, de flexibiliteit vaak onwerk-
baar, de arbeidsomstandigheden moeilijk ...  In-
dien ze kiezen voor een agressieve aanpak
zullen ze moeilijkheden oogsten op de tarmac!

Dezelfde werkgeversfederaties komen we trou-
wens ook tegen in andere paritaire
comités.  Als ze hiermee de toon wilden zetten,
dan slaan ze de bal mis.  BTB wil immers
akkoorden met inhoud, geen zoethoudertjes.

Chauffeurs van autocars willen
een goede nachtrust
Veel Belgen vertrekken in deze tijden op
wintersport. Vaak met de bus. Wat ze niet
weten, is dat flink wat chauffeurs op de plaats
van bestemming geen goede nachtrust kunnen
nemen. Soms is er gewoon geen kamer voor
hen, soms moeten ze die delen met - al dan niet
snurkende - collega's of skimonitors, of ze krij-
gen een slaapplaats die ook dienst doet als lin-

nenkamer. Vaak kunnen ze maar een hazen-
slaapje doen van enkele uurtjes. Het gevolg is
dat chauffeurs niet altijd uitgerust aan de terug-
weg beginnen. Uiteraard zijn er - gelukkig maar
- uitzonderingen. Busmaatschappijen die wel
zorgen voor een kamer die aan de minimale ver-
eisten voldoet.

BTB wil echter een cao, een collectieve arbeids-
overeenkomst, die dit voor alle chauffeurs
regelt. Niet morgen of overmorgen, niet
gekoppeld aan andere voorwaarden. Maar nu
en onvoorwaardelijk. Over veiligheid van
passagiers en chauffeurs moet niet onder-
handeld worden zoals op een tapijtmarkt. Ik
roep de werkgevers van FBAA dan ook op om
hun verantwoordelijkheid te nemen, voor er
ongelukken gebeuren met oververmoeide
chauffeurs. 

Ben Weyts houdt niet van vakbonden ...
wel van Uber
Overleg met de vakbonden is een woord dat
niet in het ultra Vlaamse vocabularium van deze
excellentie voorkomt. Ben Weyts wil
immers de taxiwetgeving in Vlaanderen
hervormen zonder overleg te plegen met de
vakbonden van de taxichauffeurs.  

Wat hij wel doet is praten met de werkgevers
van GTL. Hij pleegt zelfs overleg met Uber, een
onderneming die van het overtreden van
wetten zijn ‘business mode’l maakt. Ben Weyts
praat dus wel met een bedrijf dat belastingen
ontduikt, chauffeurs misprijst, klanten
bedriegt, de taxiwetgeving aan de laars lapt ...
maar niet met ons.  

De reden is simpel: de minister wil de deur open
zetten voor de Ubers van deze wereld. Uber wil
de wet niet volgen, dus .... wijzigen we de wet.
Dat de minister daar geen pottenkijkers bij wil,
vindt hij misschien een sluwe zet. Dit zal echter
leiden tot problemen met de taxisector. De taxi-
chauffeurs zijn immers niet van plan om de re-
kening te betalen. Toch niet omdat een
superkapitalist uit de Verenigde Staten hun ar-
beidsomstandigheden - die al niet super zijn -
nog verder wil uithollen.  

De taxiwetgeving herschrijven, en geen
rekening houden met de verzuchtingen van
de taxichauffeurs, dat is om moeilijkheden
vragen. De minister kan die ook krijgen 
indien hij op deze weg wil verder gaan. En
dit is geen dreigement, het is een belofte!

Frank Moreels
Voorzitter BTB

Studiedag Bus en Car
BTB organiseerde op 6 maart
een studiedag om de evoluties
in de sector van de bussen en
de cars te bespreken. Na een
inleiding door BTB-voorzitter
Frank Moreels, volgde een
toelichting door Joris Vanden-
broucke, de fractieleider van
sp.a in het Vlaams Parlement. 
Steven Steyaert, propagandist
Bus en Car nam de bespreking
van de eisenbundels voor de
sectorale onderhandelingen
voor zijn rekening.
Meer dan 30 BTB-afgevaardig-
den namen deel aan het
debat.

Adreswijziging Zeevissersfonds/Previs
Het Zeevissersfonds/Previs verhuist
omdat de pakhuizen van de Vlaamse
Visveiling afgebroken worden. Vanaf
dinsdag 14 maart werkt het Zeevissers-
fonds/Previs vanuit een nieuwe locatie:
Vijverstraat 47 bus 3, 8400 Oostende
(aan de Kennedy-rotonde). Telefoon, 
fax en e-mail blijven hetzelfde: 
tel. 059 50 95 55, fax 059 50 95 25, 
e-mail info@zeevissersfonds.be.

ETF/ITF-solidariteitsactie van het gemeen-
schappelijk vakbondsfront van de havens van
België aan de Spaanse ambassade in Brussel

De Spaanse havenarbeiders en hun vakbonden
zijn verwikkeld in een dispuut met de Spaanse
regering over het behoud van hun statuut en
hun loon- en arbeidsvoorwaarden. Spanje werd
in 2013 in gebreke gesteld door Europa om hun
havenarbeidsorganisatie aan te passen aan de
Europese regelgeving en eind 2014 veroordeeld
door het Europees Hof van Justitie in Luxemburg.

Militanten luisteren met aandacht naar de uiteenzetting over de politieke actualiteit
op de federale militantenraad Femira op zaterdag 11 maart 2017.
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