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CD&V is er blijkbaar van overtuigd
dat Uber de belbussen van De Lijn
kan vervangen. Omdat ze goedko-
per werken. Dat dit gebeurt door
wetten, decreten en Collectieve
Arbeidsovereenkomsten te over-
treden is blijkbaar geen bezwaar.
Terwijl De Lijn – overigens volledig
terecht – kwaliteitseisen oplegt
aan de eigen chauffeurs en aan
deze van de private operatoren, is
dat bij Uber blijkbaar niet nodig. 
Voor Frank Moreels, covoorzitter
van BTB-ABVV tart dit elke verbeel-
ding: ”Uber is een taxidienst die
doelbewust de wet overtreedt. Het
bedrijf pretendeert ‘autodelen’ te

organiseren. In werkelijkheid is
Uber een multinational die doelbe-
wust de wet overtreedt. Niet enkel
in België, maar wereldwijd. In Brus-
sel opereert Uber vandaag illegaal
en wordt strafrechtelijk vervolgd.
In Nederland was er recent een
inval in de kantoren van Uber …
Mag een Multinational alles indien
die zich maar ‘sexy’ profileert?” De
Uber chauffeurs hebben immers
geen bewijs van vakbekwaamheid
en zijn dus slecht opgeleid. Ze
beschikken bovendien niet over
een medische keuring en vormen
dan ook een veiligheidsrisico voor
de passagier. 

WIE GEEN BELASTING
BETAALT KAN UITERAARD
GOEDKOOP WERKEN...
Uber zelf biedt de chauffeurs con-
tracten aan die hen zo goed als
rechteloos maken (alle risico’s
worden op de chauffeur afgewen-
teld). Dit gebeurt via een schimmi-
ge constructie in Nederland. Uit
het onderzoek dat loopt in Neder-
land blijk bovendien dat er grote
twijfels over zijn of Uber wel con-
form de fiscale en sociale wetge-
ving opereert. Uit verklaringen van
een Uber chauffeur in De Morgen
van 20 april blijkt trouwens dat de
chauffeurs geen belastingen beta-
len. "Want dan is het niet meer
interessant".

OPENBAAR VERVOER VOOR
THE HAPPY FEW?
Willen De Lijn en CD&V – en met
hen de Vlaamse regering – eigenlijk
een kwalitatief openbaar vervoer
organiseren buiten de centrumste-
den? Blijkbaar niet: de belbussen
zouden te duur zijn, en dus doen we

aan ‘peer-to-peer service’. Beseft
men dat Uber enkel via smartphone
en creditcard werkt?  Beseft men dat
minder kapitaalkrachtige en oudere
mensen nu net niet over die smart-

phone en creditcard beschik-
ken?  Wordt het openbaar ver-
voer een zaak voor de jonge en
hippe stedeling? Of nemen we
iedereen mee met de bus?

WIE DACHT DAT UBER
ENKEL DE TAXISECTOR
WIL DESTABILISEREN
WEET NU WEL BETER...
De chauffeurs van de bussen, en
zeker deze die al jaren goede
diensten leveren op de belbus-
sen, maken zich grote zorgen
over het beleid van De Lijn en de
Vlaamse Regering. De bespa-
ringsobsessie motiveert sommi-
gen zelfs om samen te werken
met bedrijven die de wet over-
treden, en sociale dumping
organiseren. 
Samen met ACOD TBM zal BTB
zich blijven verzetten tegen

deze wilde besparingswoede, waar-
bij duidelijk de aanval is ingezet op
het statuut van de chauffeurs. Ver-
slag van onze actie ‘rode zetel’ lees
je elders op deze pagina.

Vlaams Parlementslid Dirk de Kort van CD&V denkt dat er
een toekomst is voor de illegale taxidienst Uber als part-
ner van De Lijn. Het CD&V parlementslid verklaart in De
Morgen dat we er niet flauw over moeten doen: Uber is een
valabel alternatief voor de zogenaamde te dure belbus.
Roger Kesteloot, Secretaris Generaal van De Lijn, verklaart
het idee genegen te zijn.

CD&V wil dat De Lijn samenwerkt 
met een illegale taxidienst!

Meer informatie over Uber, zie het BTB – ABVV dossier: http://tinyurl.com/waarheid-over-uber

Kilometerheffing voor vrachtwagens, wat is dat?
In 2014 ondertekenden de drie
gewesten (Vlaanderen, Brussel en
Wallonië) een samenwerkingsak-
koord om een kilometerheffing voor
vrachtwagens in te voeren. Hiervoor
werd ‘Viapass’ opgericht. De bedoe-
ling is dat er in 2016 een kilometer-
heffing voor vrachtwagens wordt
ingevoerd in België. Dit voor alle
vrachtwagens, ook buitenlandse. In
de praktijk zal op bepaalde wegen
een bedrag per kilometer moeten
worden betaald, afhankelijk van: het
gewicht, de milieuvriendelijkheid
van de vrachtwagen alsook het soort
weg waarop gereden wordt (auto-
snelweg, gewestweg, gemeente-
weg).

EÉN KILOMETERHEFFING VOOR
ALLE BELGISCHE WEGEN?
Het soort wegen waarop kilometer-
heffing moet worden betaald, en het
bedrag van de heffing zal verschillen
tussen Vlaanderen, Wallonië en Brus-
sel. Ieder gewest kan zelf bepalen op
welk soort wegen de heffing zal wor-
den geïnd. In Wallonië gaat het over
de autosnelwegen. In Vlaanderen de
autosnelwegen, aangevuld met een
aantal andere belangrijke wegen. In
Brussel zijn er weinig tot geen auto-
snelwegen (de Brusselse ring ligt gro-
tendeels in het Vlaamse gewest),
maar komen er verschillende tarie-
ven voor gewest- en gemeentewe-
gen. Op die manier wil men het
gebruik van die wegen ontraden,
zodat vrachtwagens de stad niet
doorkruisen.

HOE WORDT DIE HEFFING 
BEREKEND?
Om de kilometerheffing te bepalen
zullen de vrachtwagens een “on
board unit” (OBU) moeten hebben.
Via GPS-lokalisatie zal bepaald wor-

den of er gereden wordt op een weg
waarop kilometerheffing moet
betaald worden. Om te vermijden
dat vrachtwagens voor ieder gewest
een aparte OBU zouden moeten heb-
ben, werd een samenwerking opge-
start zodat er voor heel België maar
één OBU nodig is. Aan de hand van
de GPS-lokalisatie zal die bepalen
hoeveel kilometerheffing je moet
betalen.
De controles op naleving zullen door
de gewesten zelf gebeuren. Voor de
Belgische voertuigen is er een vorm
van compensatie: het ‘Eurovignet’
wordt afgeschaft. Dit zou gedeelte-
lijk de meerkost moeten compense-
ren.

WAT GAAT DAT KOSTEN? EN
WIE GAAT DAT BETALEN?
De tarieven worden door de gewes-
ten afzonderlijk vastgelegd. In de
praktijk zal dit tot onduidelijkheid lei-
den. Een eerste verklaring is dat de
heffing in Vlaanderen en Brussel een
taks is, en in Wallonië een retributie
waarop BTW moet betaald worden.
Momenteel zijn er nog geen tarieven
bekend. De lobbymachines van de
werkgeversfederaties én van de dis-
tributiesector draaien volop. 

WANNEER KOMT ER 
DUIDELIJKHEID?
In principe moet de kilometerheffing
voorjaar 2016 van start gaan. Viapass
werkt hiervoor samen met privéfir-
ma Satellic. Als de timing niet wordt
gehaald, zal er schadevergoeding
moeten worden betaald. Om alles
rond te krijgen moet de wetgeving in
de drie gewesten in juni 2015 hele-
maal rond zijn, of de invoering komt
in het gedrang. Het is nu al wel dui-
delijk dat de heffing er ten vroegste
komt in april 2016.

EN WAT VINDT BTB - ABVV
HIERVAN?
De kilometerheffing voor vrachtwa-
gens zou moeten leiden zal tot een
‘vergroening’ van het wagenpark, en
minder files. Toch zijn er een aantal
belangrijke bedenkingen. 
Frank Moreels, federaal secretaris:
"Deze heffing mag niet concurrentie-
verstorend zijn: de tewerkstelling
mag niet in gedrang komen. Daarom
was BTB voorstander van een rege-
ling op Europees niveau. Nu dreigt
de tewerkstelling van de chauffeurs
een nieuwe klap te krijgen. Boven-
dien is het dom dat de tarieven en
toepassingsgebieden van de verschil-
lende gewesten verschillen. In een
klein land als België drie verschillen-
de soorten kilometerheffing invoe-
ren maakt het voor de transportindu-
strie niet makkelijk."
Voor BTB kan er uiteraard in geen
enkel geval sprake van zijn dat de
chauffeur zelf bij overtreding de
boete moet betalen. BTB ijvert
ervoor dat er een vrijstelling komt
voor de opleidingsvoertuigen van
het Sociaal Fonds Transport en Logis-
tiek. Voor de opleiding tot vrachtwa-
genchauffeur binnen het onderwijs
of voor werkzoekenden, stelt het
Sociaal Fonds een wagenpark van
maar liefst 133 vrachtwagens en
trekkers. Die worden gebruikt door
dag- en avondscholen, door de
VDAB, Bruxelles Formation en de
FOREM. 
Tot slot stelt Frank Moreels "dat de
opbrengsten moeten geïnvesteerd
worden in het verbeteren van mobili-
teit en infrastructuur, voor zowel
goederen- als personenvervoer. En
ook voor het verhogen van de ver-
keersveiligheid en opwaarderen van
parkings voor vrachtwagenchauf-
feurs."

BTB Bus & Car en ACOD TBM samen in
actie voor het behoud van de bussen
Begin januari hadden BTB en
ACOD samen met nog andere
organisaties, een onderhoud
met minister Weyts. Aanlei-
ding van dit onderhoud was
uiteraard de opgelegde bespa-
ringen. 
Na dit gesprek is er vanuit de
minister geen enkele toenade-
ring meer geweest om deze
problematiek verder te
bespreken. Integendeel! Tot op vandaag worden er wekelijks belbussen
geschrapt of verminderd, en moeten de reguliere bussen steeds meer rit-
ten inleveren. 
En de reizigers? Die staan opnieuw in de kou want er wordt niet duidelijk
over gecommuniceerd. Brochures op papier worden niet langer voorzien.
Alles verloopt via internet.
De huidige regering en raad van bestuur van De Lijn draaien nog maar
eens hun rug naar de bezorgde vakbonden en organisaties, en laat de rei-
zigers aan hun lot over. Om die reden voeren BTB en ACOD TBM actie in
alle provincies en laten we de foto’s ‘spreken’ tijdens onze rode zetelactie.

52ste congres van Franse vakbond CGT 
Transports op 13 t.e.m. 17 april in Saint-Malo

De BTB werd uitgenodigd om het woord te voeren over een gesel die
gans West-Europa treft, namelijk … sociale dumping! Daniel Maratta
heeft ons vertegenwoordigd en uitvoerig toelichting gegeven bij de
acties van BTB en FNV (Nederland) tegen de sociale dumping zoals die
georganiseerd wordt door Ikea.
Er werden goede contacten opgebouwd om onze toekomstige acties
samen nog meer kracht bij te zetten.
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