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• Ongeveer 1 op 5 containers die
de havens binnenkomen bevat
toxische gassen.

• 95% van de containers zijn niet
of onvoldoende gelabeld.

• De aandoeningen bij personeel
uit de sector transport en logis-
tiek kunnen zeer ernstig zijn:
van hoofdpijn en braakneigin-
gen tot geheugenverlies en ern-
stige stoornissen in het centra-
le zenuwstelsel, in extreme
gevallen zelfs met de dood tot
gevolg.

BTB bracht
deze proble-
matiek onder de aan-
dacht met een studiedag en
plaatse daarna dit item op de
agenda van het Paritair Comité.
Onder onze druk werd er in de sec-
tor een CAO (Collectieve Arbeids
Overeenkomst) toxische gassen
afgesloten op 13 september 2010. 

In deze CAO werd naast de ver-
plichte opname van de problema-

tiek in het jaarlijks actie-
plan ook afgesproken
om een sensibiliserings-
campagne uit te wer-
ken.

Op de persconferentie,
naar aanleiding van de
lancering van de website
www.toxischegassen.be
nam Frank Moreels het
woord voor de werkne-
mersorganisaties en
Jean Claude Delen van

Febetra sprak namens de
werkgevers. Ondertussen hebben
al de  werknemers van wegvervoer
en logistiek de folder thuis al ont-
vangen.

Wij  zijn tevreden en fier met het
resultaat van onze aangehouden
inspanningen in dit dossier. 

Op woensdag 30 november werd de sensibilise-
ringscampagne “Toxische Gassen, laat je niet
verrassen!” op gang geschoten. Het is dankzij
BTB,  dat deze campagne er kwam.

BTB-ABVV, stuwende kracht lancering preventiecampagne: 
“Toxische Gassen, laat je niet verrassen!” 

Kijk ook op onze website: www.btb-abvv.be

Alle taxichauffeurs welkom bij BTB
BTB is al langer actief op het terrein van de
taxi's.  Ook in Brussel en Zaventem zijn de
BTB-propagandisten de laatste tijd regelma-
tig gesignaleerd aan de taxistandplaatsen.
Op 24 november 2011 werd in Brussel een
algemene vergadering belegd met de taxi-
chauffeurs zelf, Philippe Van Muylder, alge-
meen secretaris van ABVV Brussel, Frank
Moreels en Sandra Langenus, respectievelijk
federaal en gewestelijk secretaris van BTB-
ABVV.

15 chauffeurs komen hun zorgen voorleg-
gen.  Van wat we horen gaan onze oren tui-
ten!  Chauffeurs die moeten betalen om
hun taxi te gebruiken (huurforfait), loonfi-
ches die niet kloppen, niet-vergunde maat-
schappijen die de markt verzieken, buiten-
sporige boetes voor non-overtredingen, …

BTB is ontzet en gaat de strijd aan met de
mistoestanden die ze noteerden.  Ondertus-
sen is er reeds een brief vertrokken naar de
procureur des konings om de problematiek
van de verkeersboetes aan te kaarten.  De
chauffeurs klagen er niet enkel over dat ze
te snel (in elk geval sneller dan de doorsnee-

weggebruiker) beboet worden voor vaak
futiele overtredingen.  Deze boetes zijn
eigenlijk een vorm van aanslag op het loon.
Als je weet dat veel chauffeurs niet meer
dan het minimumloon betaald worden ...
Maar ook de Brusselse beleidsinstanties zul-

len aangesproken worden. 

Deze sector heeft nood aan een grondige
opkuisbeurt. De chauffeurs hebben recht
op RESPECT! De Brusselse taxisector hoort
nog van ons!

Belgische Transportarbeidersbond

Syndicale 
premies 2011

Een overzichtje van de syndicale premies
uitbetaald in de verschillende sectoren.

•Werk je in de sector goederenvervoer
of logistiek?
In de loop van de maand december
2011 ontvang je van het Sociaal Fonds
Transport een formulier syndicale pre-
mie.  Met dit formulier kan je de terug-
betaling krijgen van de syndicale pre-
mie 2011 ten bedrage van € 130.

•Werk je in de sector verhuizingen?
Vanaf januari 2012 kan je je aanbieden
op een BTB-secretariaat om je syndica-
le premie 2011 (€ 125) te ontvangen.

•Werk je in de sector taxi’s?
Vanaf januari 2012 kan je je aanbieden
op een BTB-secretariaat om je syndica-
le premie 2011 (€ 125) te ontvangen.

•Werk je in de sector afhandeling lucht-
havens?
Vanaf eind december 2011 ontvang je
van het sociaal fonds een formulier syn-
dicale premie. Met dit formulier kan je
terugbetaling krijgen van de syndicale
premie 2011 ten bedrage van € 130.

•Werk je in de sector handel in brand-
stoffen?
In de loop van de maand december
2011 ontvang je van het Sociaal Fonds
Handel in Brandstoffen een formulier
syndicale premie.  Met dit formulier
kan je de terugbetaling krijgen van de
syndicale premie 2011 ten bedrage van
€ 130.

•Werk je in de sectoren autobussen en
autocars? 
Dan ontvang je pas in het voorjaar 2012
een legitimatiekaart van het Sociaal
Fonds Bussen en Cars.  Met deze kaart
kan je de terugbetaling krijgen van de
syndicale premie.
Het bedrag van deze premie was bij het
drukken van deze editie van “Wegwijs”
nog niet gekend. 

BTB is in rouw! We verliezen een
vriend, een militant, een kame-
raad. Op donderdagavond 1
december heeft Jean-Marie
Lamarque ons verlaten. Een
operatie aan het hart mislukte.
Jean-Marie overleefde het niet.
Hij laat BTB achter in shock.
Woorden schieten te kort om
onze gevoelens uit te drukken. 

In de gedachten van de BTB-
leden, militanten en het perso-
neel zal hij echter blijven leven.

We zullen hem altijd herinneren als een geduldige werker voor
de goede zaak. Voor de zaak van BTB, van het ABVV, van het
socialisme. Jean-Marie was geen tafelspringer. Maar hij stond
wel op de bres bij elke vakbondsactie. 

Hij stond er ook steeds voor wie hem nodig had. Jean-Marie was
een voorbeeld voor velen onder ons, zeker als het aankwam op
het delen van menselijke warmte. Rustig en kalm, altijd bereid
om te luisteren en om je bij te staan in woord én in daad.

Laat ons Jean-Marie eren met de woorden uit een lied dat hem
dierbaar was en dat velen onder ons met hem hebben gezon-
gen:

"Compagnon de colère, compagnon de combat
Toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas
Tu vas pouvoir enfin le porter, le chiffon rouge de la liberté
Car le monde sera ce que tu le feras
Plein d'amour de justice et de joie"
(Le chiffon rouge - M. Fugain)

Dat was jouw droom, Jean-Marie, dat zal ook onze droom blij-
ven. 

Jean-Marie Lamarque

> www.toxischegassen.be
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