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BTB organiseerde een studieb
ezoek in België voor de kameraden van

IBT (International Brotherhood
 of Teamsters) uit de VS. Bovenaan de

agenda stond een bezoek aan 
XPO. Dit bedrijf respecteert in 

België de

sociale dialoog, maar in de Verengde Staten weiger het de vakbond te

erkennen. Hoog tijd voor ee
n koerswijziging. We gingen ook op 

parkingbezoek en gaven uitle
g bij sociale dumping in het Europese 

wegvervoer.

Tijdens de regionale actie Tax Pride voor een eerlijke fiscaliteit tekenen de
jonge dokwerkers van BTB present.

Fernand Huts, gevolgd
door Open Vld en 
N-VA, valt het statuut
van de dokwerkers
aan, maar zelf duikt 
hij op in de Bahama 
Papers. De dokwer-
kers daarentegen 
betalen hun 
belastingen in België.

Elektrische wandelbus in Gent
Al eeds enkele maanden rijden in Gent drie elektrische ‘wan-
delbussen’ rond. Geen vaste haltes, iedereen kan overal op
de route op- en afstappen. De busjes volgen een vaste route
via de winkelwandelstraten en pleinen: Vrijdagmarkt, Sint-
Jacobs, Belfortstraat, Korenmarkt, Ajuinlei, Kouter, Korte
Meer, Sint-Baafsplein, Emile Braunplein en Sint-Michielshel-
ling. Wie wil in- of uitstappen, geeft tijdig een teken aan de
chauffeur, zodat die de bus veilig kan stoppen.

De Wandelbus is gratis en rijdt een vaste lus door de auto-
vrije binnenstad, en neemt maximaal acht passagiers mee,
van maandag tot zaterdag, tussen 11 en 23 uur. Op ‘koop-
zondagen’ rijdt de Wandelbus ook uit.

Goed om weten: de chauffeurs  van de Wandelbus worden
betaald volgens de voorwaarden van het paritair comité bus
en car (140.01). 

Waterbus Hemiksem-Antwerpen
Wie met de wagen naar Antwerpen komt, stond zeker al
eens in de file. Op zowat alle uren van de dag. Met de werken
aan de Leien is de binnenstad nog voor enkele jaren zo goed
als onbereikbaar. Maar voor wie normaal langs de A12 vanuit
Boom naar Antwerpen rijdt, is er nu een filevrij alternatief:
de Waterbus. Geen stress, geen file, comfortabel en snel.

Op minder dan 20 minuten vaar je van Hemiksem tot in het
hartje van Antwerpen, aan het Steen. Er is een tussenstop in
Kruibeke. Wie vanuit Gent komt, kan dus overstappen op de
Waterbus en de file vermijden. Je kan ook combineren met
de gratis veerdiensten Hoboken-Kruibeke, Bazel-Hemiksem
en tussen het Steenplein en Linkeroever in Antwerpen.

De Waterbus is nu ook erkend als woon-werkverkeer. De 
Nationale Arbeidsraad oordeelde dat woon-werkverkeer, net
zoals ander openbaar vervoer, vergoed moet worden.

De eerste Waterbus voer uit begin juli 2017, en tegen vol-
gende zomer zullen er drie Waterbussen ingezet worden.
Goed voor 20 bijkomende banen in de Belgische binnen-
vaart, volgens de verloning van het paritair comité voor de
binnenvaart (139).

Elektrische bussen in de stad 
en bussen op het water
We zien de laatste maanden heel wat positieve evoluties in het personenvervoer. In de steden
rijden steeds meer elektrische bussen. Je kan de files ontwijken omdat er nu ook waterbussen
zijn. Goed voor het milieu, en voor de tewerkstelling. De recente initiatieven in Gent en Antwerpen
zijn alvast een goed voorbeeld.

STANDPUNT

We willen allemaal dat de transportsector floreert.
Ook als vakbond hebben we daar alle belang bij.
Daarom zijn we verheugd over het succes van onze
Belgische havens. We zien bijvoorbeeld dat de trafiek
in de haven van Antwerpen jaarlijks groeit. Dat zorgt
voor werk, voor dokwerkers, vrachtwagenchauffeurs,
logistieke medewerkers ... Maar dat transport moet
ook fair zijn.

Ban sociale dumping
We willen geen onderbetaalde Oost-Europese chauf-
feurs achter het stuur van de vrachtwagens zien zit-
ten. Nochtans is dat vaak het geval. De kanker van
sociale dumping in onze sector moet uitgeroeid 
worden, in het belang van de transportwerknemers.
Maar ook in het belang van de werkgevers die wel op
een correcte manier zaken doen. Wie volgens het
boekje werkt, kan immers niet op tegen fraudeurs die
in de tenderprocedures steeds aan het langste eind
trekken. 

Slecht betaalde, gestresseerde en vermoeide chauf-
feurs, die maanden langs autowegen kamperen, zijn
bovendien een gevaar op onze wegen. Ook wie 
verkeersveiligheid ernstig neemt wil sociale dumping
de wereld uit.

Geen nood aan provocaties
Sociale stabiliteit is de motor van succes. Stabiliteit
bieden aan werknemers, zekerheid over hun statuut,
een correct loon ... dat zorgt voor tevreden perso-
neel, productieve werknemers.

Daarom zijn de weerkerende aanvallen op het statuut
van de havenarbeiders contraproductief. Die haven-
arbeiders leveren immers een essentiële bijdrage aan
het succes van onze havens. Een goed systeem, 
geregeld door de wet-Major, is net de stabiliserende
factor die ervoor zorgt dat er steeds voldoende, goed
geschoolde arbeidskrachten voorhanden zijn.

De ideologisch geïnspireerde aanvallen op het statuut
van de dokwerker zijn daarom uit den boze en een
bedreiging voor de sociale vrede.

Innovatie nodig
De transportsector heeft nood aan innovatie. Wie
denkt automatisering en digitalisering te kunnen 
tegenhouden, slaat de bal mis. De vraag is echter of
dat ten koste moet gaan van het personeel. Wie de
Ubers en Deliveroos van deze wereld aan het werk
ziet, beseft dat de medewerkers daar de laatste zorg
zijn. Deliveroo devalueerde het statuut van zijn 
medewerkers met een simpele pennentrek.

Om deze toestanden te vermijden heb je een 
sturende overheid nodig, die niet domweg achter die
‘hippe ondernemers’ aanholt. En respect voor sociaal
overleg. Wie nieuwe technologie succesvol wil 
invoeren, doet dat in overleg met de vakbonden. Dat
zorgt voor oplossingen waar niemand de dupe is.

Fair transport zorgt voor groei
Dat is de wens van BTB voor iedereen in de transport-
sector. Dat 2018 het jaar van het fair transport wordt.

Fair transport in 2018

Frank Moreels
Voorzitter BTB
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