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BESPARINGSPLAN BIJ DE LIJN!

Belgische Transportarbeidersbond

Kijk ook op www.btb-abvv.be

Aangezien de regelingen vervat in
de Richtlijn Arbeidstijd, niet vol-
doende rekening houden met de
bijzondere arbeids- en levenssitua-
tie in de binnenvaart, werden meer
specifieke voorschriften noodzake-
lijk geacht. Deze specifieke voor-
schriften moeten zorgen voor de
nodige (goed afgelijnde) flexibili-
teit en voor een hoog niveau van
bescherming van de arbeid en de
gezondheid van de werknemers in
de sector.

Vanuit de sector wordt algemeen
positief gereageerd. Met dit
akkoord beschikt de sector einde-
lijk over een globale Europese over-
eenkomst die de mogelijkheid
biedt om de arbeidstijd te regelen
in overeenstemming met de speci-
fieke sector-gebonden noden en

die tegelijkertijd de arbeidsvoor-
waarden beschermt.

Wat houdt het akkoord o.m. in?
Het akkoord heeft zowel betrek-
king op bemanningsleden als
boordpersoneel (hotel en catering,
onderhoud, animatie aan boord
van passagiersschepen) en legt
minimumnormen op qua arbeids-
tijd voor passagiers- en cargo-bin-
nenschepen:
- de maximum totale arbeidstijd
bedraagt gemiddeld 48 uur over
12 maanden;

- de maximum totale nachtarbeid
bedraagt 42 uur per week;

- vier weken betaald verlof;
- jaarlijks kosteloze medische keu-
ring;

- minimum 10 uren rust per dag
met een minimum van 6 uren
ononderbroken

- minimum 84 uren rust per week;
- de jaarlijkse arbeidstijd bedraagt
2.304 uren min de nationale
feestdagen;

- arbeidstijdcontrole aan boord.

Nationale betere voorwaarden
en cao’s primeren! 
Voornoemd akkoord legt welis-
waar minimumnormen vast, maar
niets verhindert de lidstaten bepa-
lingen toe te passen die gunstiger
zijn voor de bescherming van de
veiligheid en de gezondheid van de
werknemers.

Zo wordt in ons land de arbeidstijd
bepaald op 1.976 uur per jaar, wat een
gemiddelde van 38 uur per week
inhoudt. 
Alle nationale overeenkomsten die
gunstiger zijn dan wat Europa is over-
eengekomen blijven onverkort geldig.

Niettemin zal voor veel Europese
werknemers in de binnenvaart een
belangrijke stap worden gezet rich-
ting de verbetering van hun statuut.

“Binnenvaart” een belangrijke
speler in het Europees trans-
portnetwerk!
De binnenwateren beslaan 37.000
km in de Europese Unie en verbin-
den honderden steden en indu-
striegebieden. 20 van de 27 lidsta-
ten hebben binnenwateren en 12
zijn er onderling door verbonden.
Ongeveer 500 miljoen ton vracht
wordt jaarlijks langs binnenwate-
ren vervoerd. De binnenvaart
vormt dus een economische sleu-
telsector in het Europese transport-
gebeuren.

Met een waterwegennet waarvan
de lengte 1.532 kilometer

bedraagt, is België - gezien vanuit
het standpunt van de dichtheid -
één van de best uitgeruste Europe-
se landen inzake waterwegen. Ten
bewijze hiervan: ongeveer 60% van
het Belgisch waterwegennet kan
worden bereikt door binnenvaar-
tuigen die een capaciteit hebben
van 1.350 ton of meer.

De binnenvaartvloot, toebehorend
aan in België gevestigde onderne-
mers, was op 31 december 2010
samengesteld uit 1.083 vaartuigen
bestemd voor het vervoer van
droge lading, hetzij 1.533.641 ton;
226 tankschepen voor 359.206 ton
en 115 duwboten met een vermo-
gen van 51.444 kW.

Ivan VICTOR,
Federaal Secretaris Maritieme
Sectoren.

Na een moeizaam overleg dat 7
jaar heeft geduurd, hebben de
Europese sociale partners van de
binnenvaart op 15 februari jl.
een akkoord bereikt over de
regeling van de arbeidstijd in de
sector. De Europese Commissie
bereidt nu de nodige wettekst
voor die ze zal voorleggen aan
de Europese Raad. Als deze laat-
ste het voorstel in kwestie goed-
keurt, dan zal het akkoord bin-
dend zijn in de ganse Unie. De
Algemene Richtlijn Arbeidstijd is
vanaf dan niet meer van toepas-
sing op de binnenvaart.

Niet op de kap van het 
personeel, noch bij De Lijn,
noch bij de pachters
Dat er bij De Lijn bespaard zou
worden, is al langer bekend. Stil-
aan raken méér en méér details
bekend. Dit keer lijkt het wel alsof
er ook zwaar zal worden gesneden
in de dienstverlening. Al naarge-
lang de provincie of entiteit, zoals
dat bij De Lijn heet, wordt de aard-
appel van heet tot zeer heet opge-
diend. Er sneuvelen nachtbussen,
snelbussen, belbussen en ook
gewoon lijnen.

Zoals de vakbonden bij de Lijn
onderhandelden over een sociaal
plan om te vermijden dat het per-
soneel de dupe wordt, neemt BTB
bij de pachters haar verantwoor-
delijkheid. Na verschillende verga-
deringen met de FBAA, die alle
pachters vertegenwoordigt, zijn
we reeds flink gevorderd. Op don-
derdag 15 maart is er een - hope-
lijk afsluitende - vergadering. We
willen immers een gelijkaardige
cao afsluiten zoals in 2010, met
volgende klemtonen:

• de verlenging van het brugpen-
sioen en de verlaging van de

voorwaarde van 10 dienstjaren
in de sector;

• de toepassing van het brugpen-
sioen op 56 jaar met 40 jaar
dienst en met toelage vanuit de
werkgever;

• het tijdskrediet +50 jaar;
• een financiële bijdrage vanwe-
ge de werkgever ingeval van tij-
delijke werkloosheid;

• bij overname van personeel van
de ene naar de andere werkge-
ver: behoud van de anciënni-
teit;

• een gewaarborgd inkomen in
het geval een werknemer in de
pool terecht komt;

• het vastleggen van een perso-
neelsplanning (wervingsplan)
per werkgever;

• het beheer van de "pool" door
het sociaal fonds;

• een afscheidspremie voor zij die
uiteindelijk gedwongen de sec-
tor verlaten.

OOK DE REIZIGER IS DE DUPE
VAN DE POLITIEK VAN MINISTER
HILDE CREVITS!
Onze inzet voor het personeel

mag echter niet doen vergeten dat
we als BTB tegen deze besparings-
operatie gekant zijn en blijven.
Daarom zullen we de komende
weken niet enkel het personeel
inlichten, maar ook de reiziger. We
doen dit met een pamfletten/affi-
che actie.

We roepen alle personeelsleden
van De Lijn én van de pachters
op, om de affiche op te hangen
aan de haltes van die lijnen die
afgeschaft of verminderd zullen
worden. Hang de affiche ook op
in de bus, zo worden de reizigers
zeker geïnformeerd.

Want we zijn niet alleen de dupe.
Samen met ons zullen de reizi-
gers het gelag betalen. Er zullen
lijnen geschrapt worden, er zul-
len lijnen in frequentie verminde-
ren ... Kortom de service van De
Lijn zal verminderen. Straks
haken er opnieuw klanten af, met
als gevolg: minder inkomsten bij
De Lijn, dus ... verdere afbouw.
We vragen dus dat klanten, reizi-
gers, gemeentebesturen ... de

handen in elkaar slaan om de
dienstverlening van De Lijn te
verdedigen. Noch het lijnperso-
neel, noch het personeel van de
pachters, noch de reizigers
mogen de dupe worden van de
besparingswoede van de Vlaam-
se regering bij De Lijn. 

Affiches kan je bekomen op de BTB-
secretariaten of je kan ook terecht
op de BTB-website waar je de affiche
kan downloaden www.btb-abvv.be 
Extra info nodig? Bel met BTB op 
03 224 34 34 of mail
veronique.de.roeck@btb-abvv.be 

AAN DE REIZIGERS VAN DE LIJN: 

Uw bus of tram, uw vertrouwde halte, 
en onze job zijn in gevaar!!!

Voor info en klachten slechts één adres: 
hilde@hildecrevits.be 

www.facebook.com/Hilde.Crevits
 02 552 66 00  

of maak bezwaar bij uw stads- of gemeentebestuur.

Uw chauffeur

ZWAAR SNOEIEN IN 
HET OPENBAAR VERVOER 

IN VLAANDEREN? 

MINISTER HILDE CREVITS, 
DIT NEMEN WIJ NIET!

V.U.: Rita Coeck, ACOD/TBM, Fontainasplein 9/11 - 1000 Brussel 

Europees akkoord over de organisatie van de arbeidstijd in de binnenvaart

006_GPV1QU_20120323_DNWHP_00_Opmaak 1  21-03-12  10:53  Pagina 6


