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BTB volgt massaal de ordewoorden van het ABVV in alle sectoren

Syndicale premie 2011 autobussen en autocars
Weldra worden de syndicale premies
van de sector autobussen en autocars
uitbetaald.
Binnenkort zullen de werknemers uit
deze sector een legitimatiekaart in
hun brievenbus krijgen.  Stuur deze
legitimatiekaart, voorzien van je hand-
tekening en je rekeningnummer, naar

je plaatselijk BTB-secretariaat en je
syndicale premie wordt op je rekening
gestort.

Het bedrag van de syndicale premie
voor voltijdse werknemers is 135 euro.
Voor deeltijdse werknemers bedraagt
de syndicale premie 67,50 euro.

Flightcare
Sinds het najaar werd opnieuw economische
werkloosheid ingevoerd bij Flightcare. Op
bepaalde momenten was daardoor de werk-
druk zo hoog, dat werknemers meer dan 6 uur
zware arbeid moesten leveren zonder ook
maar één maal een korte rustpauze te kunnen
nemen. Op vraag van BTB ging de werkgever
met de syndicale delegatie in december aan
tafel zitten. Deze onderhandelingen leverden
niets op, integendeel. In plaats van de werk-
druk te verlichten door de economische werk-
loosheid in te trekken of sterk te beperken,
opteerde de werkgever om tijdelijke contrac-
ten stop te zetten en annexen te verminderen. 

Sandra Langenus, Secretaris van BTB, vertaalt
de verontwaardiging van de werknemers:
“Dit was voor ons onaanvaardbaar! Ondertus-
sen schakelde de directie bedienden in om
arbeidersfuncties uit te voeren, terwijl de eco-
nomische werkloosheid voor de arbeiders
gewoon doorging. Uiteindelijk werd er een
meeting belegd met de secretarissen. Ook dit
had gaf geen voldoende resultaat. Ondanks de
belofte te stoppen met bedienden in te scha-
kelen, werd de dag nadien gewoon verder
gewerkt zoals de dagen voordien. Dit was dui-

delijke een provocatie van het management
aan “ onze mannen”.  Spontaan legden zij het
werk neer en ze hadden gelijk.“

Na een verzoeningspoging op het paritair
comité en een hele dag onderhandelen met de
directie, werd het werk opnieuw hervat.

We haalden onze slag thuis: 
• Tijdelijke contracten worden verlengd.
• Annexen worden niet stopgezet.
• Er komt een externe audit om al het rollend
materiaal te controleren: alles wat stuk of
te oud is, wordt vervangen of gerepareerd.

• De werkorganisatie wordt herzien per
departement en gemaakte afspraken en
akkoorden worden nauwgezet gerespec-
teerd.

De eerste werkvergaderingen per departe-
ment hebben ondertussen plaatsgevonden.
We hebben echter niet de indruk dat de direc-
tie onze boodschap helemaal begrepen heeft.
Wij zullen onze eisen blijven verdedigen, liefst
aan de onderhandelingstafel, maar als het echt
niet anders kan, worden eventuele acties niet
uitgesloten.

Gelijke loon- en arbeidsvoorwaarden
voor Oost-Europese chauffeurs
Op 23 januari heeft de Belgische Trans-
portarbeidersbond in de Transportzone
in Zeebrugge actie gevoerd. BTB eist
dat transportfirma’s Oost-Europese
chauffeurs dezelfde lonen betalen als
hun Belgische collega’s. Nu werken die
aan veel lagere lonen.

Veel transportfirma’s richten zusterbedrij-
ven op in ex-Oostbloklanden om goedko-
per te kunnen werken. Dat is deloyale
concurrentie met firma’s die het wel nog
goed menen met Belgische chauffeurs.

Bovendien wordt de zgn. cabotageregel
met de voeten getreden. Een chauffeur
uit bijv. Roemenië mag met een lading
uit Roemenië vertrekken naar België,
hier lossen en dan maximum nog drie
ritten in België doen. Vervolgens moet
hij weer naar Roemenië.
Geen enkele instantie doet controle op
die Europese regelgeving.

BTB is van plan nog meer actie te voe-
ren.
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