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SECTORAKKOORDEN

Leve de waterbus,
mits correct personeelsstatuut

We hebben echter vragen bij het sociaal statuut
van het personeel op de Waterbussen. “Straks
wordt er gevaren en we weten nog niets”,
foetert BTB’er Jacques Kerkhof. Volgens het
kabinet-Van Peel is echter aan de wettelijke
voorwaarden voldaan.

Herhaalde vraag
Reeds vorig jaar, na de eerste persconferentie
van schepen Van Peel, namen we contact op
om vooraf een bespreking te hebben over de
loon- en arbeidsvoorwaarden van het varend
personeel op deze diensten.

Wij bezorgden toen zelfs de gangbare lonen van
de passagiersvaart aan het kabinet. Sindsdien
bleef het stil, ondanks de vele interpellaties van
BTB. Uiteindelijk moesten we naar de pers
stappen vooraleer we antwoord kregen van het
havenbestuur. We weten nu dat het Nederlands
bedrijf Aqualiner de uitbating gaat waarnemen,
in eerste instantie met Nederlands personeel.

Opvolging en controle
Uiteraard mogen die een bezoek verwachten
van BTB, want we zullen uitzoeken of de regels

gevolgd worden. BTB wil dat de cao’s
gerespecteerd worden en dat alle afdrachten
aan het sociaal fonds van de binnenvaart-
sector worden vervuld. Zo hebben de mensen
recht op werktijdverkorting, tussenkomst in
vorming en opleiding, bijkomend pensioen,
enzovoort.  ie in België werkt, valt onder
Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden. Anders
spreken we over sociale dumping. We gaan
ervan uit dat het Antwerps havenbedrijf en het
stadsbestuur daaraan niet wil meewerken.

Aanwervingscampagne
waterbus
Er is ons ook meegedeeld dat er na een testfase
Belgisch personeel zal worden aangeworven
om deze waterbus in Antwerpen te bemannen/
bevrouwen. Ook dit volgen we nauwgezet op.
We hopen dat het stadsbestuur en het haven-
bedrijf woord houden.

Voor meer informatie over de maritieme
sectoren neem je een   kijkje op
www.btb-abvv.be
en op de Facebook-pagina
‘BTB-ABVV Maritieme sectoren’.

Vanaf 1 juli vaart in Antwerpen de waterbus uit. Als deel van het antwoord op
de veel te lange files rond Antwerpen. Hoewel er veel te zeggen valt over het
falend mobiliteits(wan)beleid van het Antwerpse stadsbestuur, heet BTB de
waterbus welkom.

STANDPUNT

Vrachtwagenchauffeur is een knelpunt-
beroep. Niet moeilijk, als je weet wat ze
dagelijks meemaken. De laatste maanden is
het bijzonder erg geworden. De dagelijkse
monsterfiles in en rond Antwerpen
belemmeren onze chauffeurs hun werk te
doen. BTB roept alle politici op om actie te
ondernemen. In de eerste plaats N-VA,
die zowat alle touwtjes in handen heeft: in
Antwerpen, maar ook in Vlaanderen en op
federaal niveau.

Antwerpse verkeersknoop
De werken op de Leien, die door de ‘knip’
afgesloten zijn voor doorgaand verkeer,
veroorzaken ellenlange files op de wegen.
Niet alleen voor woon- en werkverkeer, maar
ook voor vrachtvervoer. Vrachtwagen-
chauffeurs staan vandaag urenlang aan te
schuiven rond Antwerpen. Tegelijkertijd
zijn er ook werken op belangrijke vracht-
trajecten. Zo zal de asfaltering van de R2
deze zomer tussen de Tijsmanstunnel en
de Liefkenshoektunnel maandenlang voor
verkeershinder zorgen. 

Het Antwerps bestuur, met burgemeester
Bart De Wever én de Vlaamse minister van
Mobiliteit Ben Weyts, hebben duidelijk
een wake-up call nodig: bouw het openbaar
vervoer uit, maak zo de files korter, leg een
degelijk mobiliteitsplan vast en maak ook
plaats voor goederenvervoer, een cruciale
schakel in de economie.

Tolkortingen en nachtpremies
lossen problemen niet op
Vanaf eind juni komt er ’s nachts in de
Liefkenshoektunnel een verlaging van de tol
voor vrachtwagens. Deze verlaging geldt
enkel tijdens de werken. Wil men echt
het verkeer weghalen uit de Kennedytunnel,
dan zullen er toch betere maatregelen nodig
zijn, zoals de tol in de Liefkenshoektunnel
gewoon afschaffen.

Er komen binnenkort ‘nachtpremies’ want
DP World, een belangrijke containerterminal
in de Antwerpse haven, wil dat er meer
containers ’s nachts behandeld worden.
Terecht. Daarom voorzien ze nu voor
transporteurs een premie van tien euro per
nacht. Een premie voor de transporteur, niet
voor de chauffeur. Spreiding van vracht-
verkeer is absoluut noodzakelijk, maar voor

wat hoort wat. In de eerste plaats voor de
chauffeur, want het is hij of zij die ’s nachts
de baan op moet. Niet de werkgever die
vanuit een comfortabel kantoor met
airconditioning met een druk op de knop het
sociale leven van de chauffeurs omver gooit.

Slachtoffers van
vluchtelingenproblematiek
Twee dagen geleden overleed een chauffeur
in Noord-Frankrijk. Vluchtelingen wierpen ’s
nachts een wegblokkade op, in de hoop
zich in de geblokkeerde vrachtwagens te
verstoppen en zo naar het Verenigd
Koninkrijk te trekken. Eén chauffeur kon de
blokkade niet ontwijken en kwam om het
leven.

De vraag was niet of er een dodelijk ongeval
zou volgen, maar wel wannéér. De
overheidsmaatregelen volstaan immers niet!
Het sluiten van Belgische vrachtwagen-
parkings is géén effectieve maatregel.
De parking op de E40 in Drongen is al
maandenlang ’s nachts gesloten, maar dat
verschuift alleen maar de problemen. De
parkings die chauffeurs nodig hebben om
hun verplichte rust te nemen moeten niet
gesloten worden, maar beter bewaakt.
En misschien moet de Belgische regering
ook de Franse collega’s eens door
elkaar schudden om de veiligheid van de
vrachtwagenchauffeurs in Frankrijk te
waarborgen.

BTB roept Bart De Wever op
vrachtwagenchauffeurs
te respecteren

Frank Moreels
Voorzitter
22 juni 2017

Verhuis, handel in brandstoffen
en bijzonder geregeld vervoer
Na het afsluiten van het interprofessioneel akkoord begonnen in tal van sectoren de onder-
handelingen. Voor de verhuisondernemingen (paritair comité 140.05), handel in brandstoffen
(PC 127) en het bijzonder geregeld vervoer (PC 140.01) werden onlangs akkoorden ondertekend.

Koopkracht
De volledige loonmarge werd in al deze sectoren ingevuld. De brutolonen gaan met 1,1 procent
omhoog. Voor de handel in brandstoffen vanaf 1 mei 2017, voor de verhuis gaat deze verhoging in
vanaf juni 2017 en voor de sector van het bijzonder geregeld vervoer (schoolbussen) vanaf 1 juli
2017.

SWT, landingsbanen en tijdskrediet
Zowel voor de verhuis als de handel in brandstoffen worden de bestaande regelingen, zoals
afgesproken in de Nationale Arbeidsraad, opgenomen in sectorale cao’s.

Verdere onderhandelingen voor bus en car
De onderhandelingen voor de bus- en carsector lopen nog verder. Zo wordt nog onderhandeld voor
het ongeregeld vervoer (autocar) en de chauffeurs van de pachters van De Lijn en TEC. We houden
jullie op de hoogte. Uiteraard wordt voor alle subsectoren van bus en car nog onderhandeld voor
SWT, landingsbanen en tijdskrediet.

Afscheid van een kameraad
JOHAN VAN OCH 12/2/1955 – 16/6/2017
Op 16 juni moesten we veel te vroeg afscheid nemen van onze
BTB-militant en afgevaardigde Johan Van Och. Johan was een
strijdvaardige delegee bij busbedrijf VBM in Lommel. Hij zette
de BTB in het bedrijf op de kaart. Daarbuiten was Johan ook
een overtuigd socialist. Als bestuurslid van sp.a Lommel
was hij een trouwe partijmilitant waarop burgemeester
Peter Vanvelthoven steeds een beroep kon doen. Ook binnen
BTB was Johan een geliefd militant, zeker bij zijn collega-
buschauffeurs. Hij zal enorm gemist worden.

Johan had samen met zijn echtgenote Marie-Thérèse Cochet
twee zonen, Bart en Wim, en was de fiere opa van Sophia.
BTB wenst de familie en vrienden van Johan veel sterkte in dit
veel te vroege verlies van hun geliefde.
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