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Truck- en busCHAUFFEURS
JE KRIJGT BEZOEK VAN 

BTB West-Vlaanderen steekt nog een tandje bij ...
Vijfentwintig aanwezigen waren er op het BTB-
militantenbestuur van de vakgroep vervoer en
logistiek in Assebroek op 16 maart laatstleden.
Gewestelijk secretaris Renaud Vermote gaf een
toelichting bij de nieuwe plannen die de ver-
sterkte BTB-ploeg voor de vakgroep uitwerkte. 

Na de fusie werd de ploeg in West-Vlaanderen
ondertussen versterkt met een nieuwe propa-
gandist, Birger Victor. Die samen met onze
getrouwen Annita Vandenbussche, Ginette
Demarré en Trevor Tommelein popelt om erin
te vliegen. Een nog verbeterde ondersteuning
van de militanten staat uiteraard bovenaan het
lijstje, wat door de aanwezige militanten
natuurlijk toegejuicht werd. 

Maar eerst en vooral kwamen de militanten aan
het woord. Vanuit diverse bedrijven werd ver-
slag gegeven over het reilen en zeilen. Federaal
secretaris Frank Moreels gaf uitleg over de inter-
professionele dossiers, waarin dankzij de ABVV-
acties belangrijke resultaten werden geboekt
bijvoorbeeld wat sociale uitkeringen betreft, de
minimumlonen, de jeugdlonen en de index. 

In Europa zijn we stilaan uniek, het is een pres-
tatie dat we de index konden vrijwaren, maar
waakzaamheid blijft geboden want men blijft
wel morrelen aan de samenstelling van de
indexkorf. Maar ook in de transportsector stel-
len zich enorme uitdagingen, waarbij de strijd
tegen de sociale dumping ook door onze mili-
tanten als topprioriteit ervaren wordt. 

Afspraken werden gemaakt over de toekomsti-
ge werking. De aanwezige militanten noteerden
alvast een volgende afspraak op 15 juni. Alle
militanten uit West-Vlaanderen zijn welkom.

Als chauffeur klop je lange dagen, op onmogelijke tijdstippen. Een bezoek aan de vakbond
zit er niet altijd in. Daarom komt ABVV-BTB naar je toe. In ons mobiel kantoor kan je terecht
met vragen over rij- en rusttijden, overuren, loon … of gewoon voor een babbel bij een tas
koffie.

WAAR VIND JE ONS DE KOMENDE MAANDEN?

Datum Plaats Contact
maandag 8 april Brucargo Olivier 0496 60 71 77
dinsdag 9 april Havendoklaan - Cargovil  - 1804 Vilvoorde Olivier 0496 60 71 77
maandag 15 april 14u-16.30u LAR REKKEM  Annita 0473 30 02 12 

of Birger 0473 97 53 13
dinsdag 16 april 10u-14u Tubize Philippe 0475 65 45 58 

of Michel 0473 30 06 04
woensdag 17 april 8u-11u Antwerpen - haven 730  Carine 0477 28 61 41

12u-16u Sint Katelijne Waver 
dinsdag 23 april 11u-14u E403: parking Esso Oekene Annita 0473 30 02 12

richting Brugge of Birger 0473 97 53 13
woensdag 24 april 11u-16u Haven van Zeebrugge Annita 0473 30 02 12 

of Birger 0473 97 53 13
donderdag 25 april 11u-14u E403: parking Esso Oekene Annita 0473 30 02 12 

richting Kortrijk of Birger 0473 97 53 13
woensdag 1 mei Verviers Nanuzska 0479 30 78 61
donderdag 2 mei Liège Zoning de Milmort Nanuzska 0479 30 78 61
vrijdag 3 mei Liège Zoning des Hauts Sarts Nanuzska 0479 30 78 61
maandag 6 mei E17 Gentbrugge - richting Gent Carine 0474 32 00 46
dinsdag 7 mei E17 Gentbrugge - richting Gent Carine 0474 32 00 46
woensdag 8 mei Truckstop Skaldenpark Carine 0474 32 00 46
maandag 13 mei Brucargo Olivier 0496 60 71 77
dinsdag 14 mei Havendoklaan – Cargovil – 1804 Vilvoorde Olivier 0496 60 71 77
donderdag 16 mei Liège parking de Habay (E411) Nanuzska 0479 30 78 61
vrijdag 17 mei Liège: parking de Spy (E42) Nanuzska 0479 30 78 61
woensdag 22 mei 8u-11u Antwerpen - haven 730 Carine 0477 28 61 41

12u-16u Sint Katelijne Waver
vrijdag 31 mei DOK
maandag 3 juni E40 Wetteren - richting Brussel Carine 0474 32 00 46
dinsdag 4 juni E40 Wetteren - richting Brussel Carine 0474 32 00 46
woensdag 5 juni Truckstop Skaldenpark Carine 0474 32 00 46
donderdag 6 juni E17 Nazareth: richting Kortrijk Carine 0474 32 00 46
vrijdag 7 juni E17 Nazareth: richting Kortrijk Carine 0474 32 00 46
maandag 10 juni Brucargo Olivier 0496 60 71 77
dinsdag 11 juni Jean Monnetlaan 3, Olivier 0496 60 71 77

1804 Cargovil Vilvoorde
woensdag 12 juni 11u -14u E40 - Parking Total Jabbeke Annita 0473 30 02 12 

richting kust of Birger 0473 97 53 13
donderdag 13 juni 11u -14u E40 - Parking Total Jabbeke Annita 0473 30 02 12 

richting Brugge of Birger 0473 97 53 13
maandag 17 juni 14u -16.30u LAR REKKEM Annita 0473 30 02 12 

of Birger 0473 97 53 13
woensdag 19 juni 8u-11u Antwerpen - haven 730 Carine 0477 28 61 41

12u-16u Sint Katelijne Waver
maandag 24 juni 11u-14u E17 Parking Shell Marke Annita 0473 30 02 12 

richting Gent of Birger 0473 97 53 13
donderdag 27 juni 11u-14u E17 Parking Shell Marke Annita 0473 30 02 12 

richting Franse grens of Birger 0473 97 53 13
vrijdag 28 juni DOK

Taxisector in Brussel is verziekt!
TV Bussel zond recent enkele reporta-
ges uit over de taxisector in Brussel.
Daaruit bleek dat malafide taxionder-
nemingen ritten organiseren van Brus-
sel-Zuid naar het centrum van Parijs.
Spotgoedkoop maar volledig in het
zwart, zonder de vereiste vergunnin-
gen of verzekeringen. Alles op eigen
risico, no questions asked. Ook BTB
kwam aan bod in deze reportages. Wij
stellen immers al jaren vast dat de
Brusselse taxisector zwaar ziek is. 

Frank Moreels, federaal secretaris: "Het
georganiseerde vervoer, in het zwart, van
Brussel naar Parijs – en volgens de geïn-
terviewde chauffeur in de reportage ook
naar vele andere Europese trekpleisters –
is slechts één van de vele uitwassen. Vol-
gens recent onderzoek, uitgevoerd door
studiebureau Rebel, rijdt 85% van de
Brussels taxichauffeurs volgens het illega-
le huurforfait-systeem. Hierbij huren de
taxichauffeurs een wagen van de werkge-
ver voor een dagelijks bedrag. Zij moeten
hun eigen benzine betalen en de inkom-
sten die zij verdienen uit de uitgevoerde
ritten, moet volstaan als hun loon. Deze
chauffeurs worden niet correct aangege-
ven en rijden vaak aan een ondraaglijk
ritme. Ook het zwartwerk tiert welig in
de sector. Waar we vooral beducht op
zijn dat is dat deze kwalijke ziekte over-
slaat naar andere steden! Daarom moet
de Brusselse en Federale overheid nu snel
optreden!"

Ook voor Sandra Langenus BTB-verant-
woordelijke voor Brussel en Vlaams-Bra-
bant is de maat al lang vol: "De vele mala-
fide werkgevers op het Brusselse terrein
werken precaire arbeidssituaties in de
hand voor de chauffeurs. De inbreuken op
de sectorspecifieke reglementering zijn
schering en inslag geworden. Anderzijds
worden de bedrijven die wel volgens het
boekje werken uit de markt geduwd. Zij
kunnen niet concurreren met de goedko-
pere, oneerlijke concurrenten. En toch
grijpt de Brusselse overheid niet in. We
dienden reeds verschillende klachten in
bij de bevoegde instanties en inspectie-
diensten. Nog geen enkele individuele
klacht leidde tot een oplossing of een ver-
betering in de sector."

Als BTB eisen wij dat de sectorale regels
gerespecteerd worden ook in de Brus-
selse taxisector. Daarnaast is het opvoe-
ren van strenge en doortastende con-
troles op het veld een voorwaarde om
de ziekte sector opnieuw gezond te
maken. Wij dringen er dan ook op aan
dat het samenwerkingsprotocol dat we
voor de sector uitwerkten onder werk-
gevers- en werknemersorganisaties, nu
eindelijk zou ondertekend worden door
de bevoegde ministers en hun inspec-
tiediensten. Dat moet meer controle op
het terrein mogelijk maken. Samen met
de andere sociale partners schreven we
trouwens alle bevoegde instanties aan.
De zieke Brusselse taxisector heeft
nood aan een schoktherapie!

BTB solidair!
De inmiddels 9de editie rond ‘Equal Pay
Day’ die het ABVV samen met zij-kant
organiseert uit solidariteit met vrouwen
die in sommige sectoren nog steeds
gemiddeld 22 % minder verdienen dan
hun mannelijke collega’s terwijl zij dezelf-
de job uitoefenen, had plaats op 20
maart.

De kernboodschap dit jaar was:

• Deeltijds werk versterkt de
bestaande rollenpatronen!

• Meer zorgende vaders =
meer werkende moeders!

Ongeveer 44% vrouwen werkt deeltijds,
dit tegenover slechts 9% mannen, met
alle gevolgen van dien voor hun verdere
loopbaan, sociale rechten en later pensi-
oen. Als de taken beter verdeeld zouden

worden, met meer zorgende mannen in
het huishouden en minder vrouwen die
deeltijds werken, kunnen we allemaal job
en privéleven in evenwicht brengen.

Een BTB-delegatie sloot zich naar jaarlijk-
se gewoonte uit solidariteit aan bij de
publieksactie aan het Centraal Station te
Antwerpen, waar tussen 7u en 9u flyers
werden uitgedeeld aan voorbijgangers,
met als opschrift “EXTREME HOUSEKEE-
PING – SOMETIMES A MAN’S GOTTA DO
WHAT A WOMAN USUALLY DOES”!

BTB gaat er prat op dat er dankzij volge-
houden vakbondswerk in geen enkele
van de sectoren waarvoor ze bevoegd is,
verschillen bestaan tussen de lonen van
mannen en vrouwen.

Voor meer informatie – bezoek de websi-
te: www.equalpayday.be
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