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Kijk ook op www.btb-abvv.be

40-UREN WEEK

1,00 95% 90% 85%
categorie 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar

ongeschoolden 10,83 10,27 9,72 9,19

geoefenden 11,12 10,54 9,98 9,43

geschoolden 11,48 10,92 10,36 9,74

Lonen van toepassing in de 
pakhuizen vanaf 1 april 2012
toepassing AFGEVLAKTE INDEX: 1,6042 %  (118,44 vs 116,57)

39-UREN WEEK

1,00 95% 90% 85%
categorie 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar

ongeschoolden 11,11 10,53 9,97 9,42

geoefenden 11,36 10,84 10,25 9,67

geschoolden 11,76 11,19 10,62 10,00

38-UREN WEEK

1,00 95% 90% 85%
categorie 21 jaar 20 jaar 19 jaar 18 jaar

ongeschoolden 11,35 10,83 10,25 9,63

geoefenden 11,67 11,11 10,51 9,93

geschoolden 12,07 11,48 10,88 10,29

Minister Crevits krijgt slecht rapport van BTB–ABVV!

Voor het vijfde jaar op rij gingen
BTB-equipes de toestand langs de
snelwegparkings inspecteren. We
legden 156 bezoeken af. Voor de
vijfde keer op rij moeten we vast-
stellen dat de situatie voor de truc-
kers er niet beter op werd.

CIJFERS LIEGEN NIET! ER IS
ONVOLDOENDE PARKEERPLAATS
Er is ’s nachts een schrijnend te
kort aan parkeerplaatsen. Het
gevolg is dat chauffeurs “wild”

parkeren op de op- of afrit van de
parking of erger nog op de pech-
strook van de autoweg. Tussen 22
en 6 uur ’s zijn er 75% plaatsen te
kort. Fout geparkeerde trucks zijn
al een gevaar op zich, maar fout
parkeren betekent ook een slechte
nachtrust. Een vermoeide chauf-
feur is echter een gevaar op de
weg: voor zichzelf en voor de
andere weggebruikers. Het
gebrek aan parkeerplaatsen voor
truckers is dus ook een probleem

van verkeersveiligheid!

DE STOPPLAATSEN LANGS DE
AUTOWEGEN ZIJN ONCOMFOR-
TABEL
Op bepaalde stopplaatsen heb je
geen enkele sanitaire voorziening.
Deze stops worden door chauf-
feurs uiteraard gemeden. Daar
waar er wel sanitaire voorzienin-
gen zijn, laten ze te wensen over.
Vaak zijn de toiletten of urinoirs
stuk of zijn er te weinig. Wat er
absoluut ontbreekt zijn douches.
Meestal is er één douche per par-
king, uitzonderlijk twee... De

douches zijn dan ook permanent
vuil en vies, worden te weinig
gereinigd, schimmels woekeren,
… vaak ook in splinternieuwe
installaties. De vrouwelijke chauf-
feurs hebben het extra moeilijk,
vaak (bijna geen uitzondering) is
de enige douche in het mannen
sanitair gevestigd. Vrouwvriende-
lijk?

ONVEILIGHEID TROEF…
De Belgische snelwegparkings
worden eigenlijk niet bewaakt. Bij
onze inspecties kwamen we geen
enkele politiepatrouille tegen.

Camerabewaking is gericht op de
shop en het benzinestation. Bijna
nooit op de parking.  Wie wil, rijdt
zomaar op en af de parking.
Goede of slechte bedoelingen…
Opensnijden van dekzeilen, dief-
stal van lading en persoonlijke
bezittingen van de chauffeur…
het is en blijft een pest.
BTB eist al langer extra en betere
parkeerfaciliteiten. Een betere
planning op lange termijn en
noodmaatregelen o.a. op parkings
die nog niet in concessie zijn, zijn
op korte termijn dringend noodza-
kelijk. Wie zei ook weer dat België
de logistieke draaischijf van Euro-
pa moet worden?

Volledig zwartboek op: 
www.btb-abvv.be/images/sto-
ries/pdf/Persberichten_wegver-
voer/btb_parkings_2012ne_v2.p
df
Kijk ook eens op:
www.youtube.com/watch?v=OK
I1zQAY_sc
www.youtube.com/watch?v=sg
H-7AM59UM

“Het vijfde BTB-zwartboek “Parkings” schetst een pessi-
mistisch beeld van de snelwegparkings”, zo zegt Frank
Moreels, Federaal Secretaris van BTB, “we geven Minis-
ter Crevits dan ook een slecht rapport. Geen “A” of “B”
voor de minister. Wel drie keer “O”: Onvoldoende,
Oncomfortabel en Onveilig. Dat is kort samengevat de
conclusie uit het vijfde zwartboek van ABVV–BTB over de
snelwegparkings.” 

Afscheid Sam GROENEWEG
De BTB-HAVENS nam op 7 mei op gepas-
te wijze afscheid van bestendig afgevaar-
digde Sam GROENEWEG. Hij koos ervoor
om met ingang van 1 juni op 61-jarige
leeftijd met pensioen te gaan. 

Federaal Secretaris Marc LORIDAN
schetste zijn goedgevulde beroepsloop-
baan. Sam trad op 21-jarige leeftijd in
dienst als havenarbeider algemeen werk
op 6 september 1971 en werd in 1989
dokchauffeur. Als gedreven militant
bestuurslid koos hij ervoor om op 28 juni
1999 zijn beroepsloopbaan aan de haven
te schorsen en in dienst te treden bij BTB
als vakbondsafgevaardigde voor de
haven van Antwerpen; een functie die hij
steeds met veel overtuiging en kennis
van zaken uitoefende.

Namens alle medewerkers van de BTB
wensen wij Sam en zijn echtgenote
Lieve nog een welverdiende rust toe
in opperbeste gezondheid! Wij zijn er
van overtuigd dat hij zich als vader
van 4 zonen en 6 kleinkinderen zeker
niet zal vervelen! Sam was een trouwe
medewerker en een echte kameraad -
wij zullen hem missen!

Sam Groeneweg en echtgenote Lieve 
tijdens het afscheid van de leden 
BTB-federaal comité havens
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