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In 2014 lieten we on ze tanden zien 

Toen begon schoorvoetend het besef te groei-
en dat geen enkel regeerakkoord voldoende
legitimiteit biedt om voorbij te gaan aan een
massale maatschappelijke beweging die niet
duldt dat ons sedert de Tweede Wereldoorlog
opgebouwde welvaartsmodel wordt vervan-
gen door een concept gebaseerd op egoïsme,
neoliberalisme en conservatisme.
Dit besef groeide des te meer na de succesvol-
le regionale stakingen gevolgd door een eer-
ste apotheose van globaal sociaal verzet tij-
dens de historische staking van 15 december. 

Ze hadden het moeten weten: “Op actie volgt
reactie…”.
In 2014 lieten we onze tanden zien… in 2015
gaan we zo nodig bijten.
Resultaat kan en mag niet uitblijven.

De eerste schampere bereidheid van de rege-
ring en de werkgevers, kort voor de jaarwisse-
ling, doet ons vermoeden dat ze toch iets
meer gaan doen dan alleen maar luisteren aan
de onderhandelingstafel.

Analysten, economisten, commentatoren, en
opiniemakers sluiten stilaan de rangen en
nemen aan dat een regering, een maatschap-
pelijke tegenbeweging van een omvang zoals

in decennia niet meer gekend, niet langer
mag negeren en niet langer uitsluitend verant-
woording mag zoeken voor haar asociaal
beleid in het extreme marktdenken, maar
oplossingen moet zoeken richting billijke ver-
deling van de lasten.

Dat de zogenaamde regeerakkoorden steeds
meer aanleiding geven tot onderlinge media-
oorlogen onder de meerderheidspartijen doet
vrezen voor de toekomst.

Angstaanjagender is evenwel de vaststelling
door de meest eerbiedwaardige financiële en
economische instellingen, evenals de Europe-
se Commissie, dat de daarvan afgeleide
begrotingen veel te optimistisch zijn inge-
schat en in maart allicht een nieuwe aanslag
van om en bij de 5 miljard moet volgen op de
koopkracht en het welzijn van allen die in dit
land hun inkomen verwerven op basis van
arbeid.

Volgens sommigen zal maart dan ook het
moment zijn van “ça passe ou ça casse”!!!

En dus moeten we aan hen die vreesden dat
we op het federaal comité van 16 december
de landing hadden ingezet het tegendeel dui-

delijk maken. In 2014 hebben we allen samen,
ook in het transport, de maritieme sectoren
en de havens, bewezen over de nodige slag-
kracht te beschikken.

Het technische verslag van de Centrale Raad
voor het Bedrijfsleven over onze concurrentie-
positie t.o.v. de ons omringende landen leert
dat de kloof veel sneller dan verwacht aan het
wegsmelten is en dat een indexsprong boven-
op de inspanningen die we hiervoor al hebben
geleverd niet verantwoord is. Datzelfde ver-
slag levert mogelijks voldoende argumentatie
op om ons recht op vrije onderhandelingen
kracht bij te zetten.

De komende dagen en weken zullen meer dui-
delijkheid brengen over de posities van werk-

gevers en regeringen. Die van ons is al langer
bekend en ook de bereidheid om ze met hand
en tand te verdedigen.

Half januari beraden we ons binnen het gemeen-
schappelijk vakbondsfront en in het federaal
comité over onze strategie en actieplan.

We hebben in de voorbije periode een kerst-
bestand in acht genomen maar we blijven
gemobiliseerd.

Intussen wensen we alle ABVV’ers niet alleen
een strijdbaar maar ook een gezond en geluk-
kig 2015 toe.

Ivan VICTOR
Voorzitter BTB

De aanhoudende negatieve perceptie gecreëerd door de media, de poli-
tiek en het patronaat omtrent de mobilisatiekracht van het gemeenschap-
pelijk vakbondsfront heeft de arrogantie van de regeringen Michel en
Bourgeois tot ongeziene proporties opgezweept.
Tot 6 november 2014…dag waarop in Brussel meer manifestanten reso-
luut in verzet gingen tegen de geplande afbraakpolitiek, dan dat alle poli-
tieke meerderheidspartijen samen aan leden telden.

BINNENVAART

Zesde staatshervorming verandert het
binnenvaartlandschap in België

Bepaalde veranderingen zullen een recht-
streekse impact hebben op de dienstver-
lening waar burgers en ondernemingen
mee te maken krijgen. 

Hieronder een overzicht van diensten die
vanaf 1 januari 2015 door de Gewesten
worden geregeld. 

Het gaat om meetbrieven, certificaten
van onderzoek, communautaire certifica-
ten, certificaten van goedkeuring ADN,
het uniek Europees scheepsidentificatie-
nummer, het dienstboekje, het vaartij-
denboek, de verklaring inzake minimum-
bemanning, het olieafgifteboekje, de
erkenning van deskundigen, vergunnin-
gen voor evenementen op de Beneden-
Zeeschelde en bunkervergunningen
Beneden-Zeeschelde.

Vlaams Gewest
Vanaf 5 januari 2015 zal het binnenvaart-
loket gevestigd zijn naast het Albertka-
naal,
Hoogmolendijk 1 te 2900 Schoten.
Het loket zal alle werkdagen geopend zijn
van 8u30 tot 11u30. Tijdens de namidda-
gen is het loket open op afspraak.
Tel.+32 (0)3 546 06 83
binnenvaartinspectie@wenz.be

Waals Gewest
Direction de la Gestion des Voies Naviga-
bles - Guichet de la Navigation de Liège

Adresgegevens en openingsuren blijven
ongewijzigd: 
Guichet de la navigation - Quai de la Batte
10 - 4000 Luik
Tel. : +32 (0) 4 220 66 70 - Fax : +32 (0)4
222 02 13
Openingsuren: dinsdag en donderdag van
9 tot 12 en van 14 tot 15u30.
info.batellerie@spw.wallonie.be

Federale Overheidsdienst Mobiliteit
en Vervoer: 
De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en
Vervoer blijft instaan voor de organisatie
van de examens voor bemanning (met
inbegrip van ADN) en de uitreiking van
bekwaamheidsbewijzen binnenvaart, de
afgifte van de exploitatievergunning, de
vlootverklaring, de bevrachtingsvoor-
waarden en het opvolgen van de algeme-
ne economische toestand van de sector.
Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel
www.mobilit.belgium.be 

Een praktisch voorbeeld
Het dienstboekje moet je in een
gewest laten afstempelen en het exa-
men moet je nog steeds bij de Fede-
rale Overheidsdienst Mobiliteit en
Vervoer afleggen.

Nog vragen? Je kan terecht bij onze dienst
binnenvaart! 
Tel. 03 224 34 18 of 03 224 34 12.

BTB voert actie aan kabinet van Minister Weyts

Op 8 januari 2015 voerde BTB actie samen met
het ACOD TBM, de andere vakbonden en het
middenveld. Met een honderdvijftigtal manifes-
tanten bezochten we het kabinet van Vlaams
minister Ben Weyts. De doelstelling was een
gesprek te hebben en ons ongenoegen over te
maken m.b.t. de besparingen bij De Lijn. Die
besparingen zullen ook bij de chauffeurs van de
pachters doorgevoerd worden, dus werk aan
onze winkel! 

Een beperkte afvaardiging is ontvangen door de
minister. Steven Steyaert, BTB-propagandist
stelde de zaken duidelijk: "BTB wil geen bespa-
ringen. We willen meer en beter openbaar ver-
voer, dit is een recht voor elke burger. Besparin-
gen waar men trouwens noch het begin of noch
het einde van kent alsook de gevolgen op lange
termijn. Wel is duidelijk dat onze chauffeurs
samen met de reizigers het slachtoffer zullen

worden van deze besparingsronde. Verminde-
ren van belbussen, schappen van diensten, ver-
hogen van de ticketprijs, afschaffing van gratis
bussen, afschaffen zondagdiensten... Dit alles
leidt tot minder mobiliteit en dat kunnen wij
niet aanvaarden."

Wij willen overleg met de sociale partners en
hebben onze bezorgdheden overgemaakt,
minister Weyts schoof al rap de zwarte piet
door naar de raad van beheer, die het omge-
keerd doet. Het kabinet en de minister hebben
onze ongenoegens genoteerd. BTB en ACOD
zullen dit niet laten rusten. 

We hebben minister Weyts uitgenodigd om
met ons de bus op te gaan en bij de chauffeurs
en reizigers te luisteren naar wat er leeft.
Een uitgestoken hand die hij met een lichte lach
weigerde…

BTB wil geen besparingen. We willen meer en beter openbaar vervoer, dit is een recht voor elke burger.
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