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500 BTB KANDIDATEN VOOR DE SOCIALE VERKIEZINGEN
SAMEN IN ANTWERPEN

Belgische Transportarbeidersbond

Kijk ook op www.btb-abvv.be

 

 www.btb-abvv.be 

GENOEG! 
STOP DE SOCIALE DUMPING IN DE TRANSPORTSECTOR! 

Het gaat van kwaad naar erger. Hoe meer protest er komt tegen het uitvlaggen van Belgische 
transportbedrijven naar Oost-Europa hoe meer Oost-Europese nummerplaten we zien in West 

Europa. Al te vaak gaat het om postbusbedrijven die opgericht worden om Oost-Europese 

zelfrijder gezet. 

Belgische chauffeurs verliezen hun baan 

Europa zet de grenzen open en denkt daarmee alles te hebben geregeld. Zonder te zorgen voor een 

Europa te maken. Ondertussen vlaggen malafide transporteurs uit, vaak met postbussen of virtuele 
bedrijven. Ze zetten zo de prijzen onder druk, met faillissementen onder bonafide werkgevers als gevolg. 
En jobverlies bij de loontrekkenden  

De Oostblokchauffeur wordt zelf ook uitgebuit 

Het drama te Wingene, waarbij twee doden en twee zwaar gewonden vielen, toont maar al te goed aan 
in welke omstandigheden deze chauffeurs moeten leven en werken. Bovendien verdienen ze gemiddeld 
de helft van een Belgische chauffeur. Als dat een goed loon is voor het land van herkomst is het dat 
zeker niet naar West-Europese normen. Het is dumping, het vervalst de markt. Het moet stoppen. 

De Belgische Staatssecretaris John Crombez steunt ons   

Voor de eerste keer krijgen we steun bij de overheid. Staatssecretaris Crombez steunt ons.  Maar zal hij 
gevolgd worden door de rest van de regering? Zal Europa volgen? We hebben er alle belang bij om hem 
te steunen en dat ook publiek te doen. En wij, dat zijn alle slachtoffers van de sociale dumping. 

Genoeg gepraat! Actie nu! 

BTB ABVV roept op tot een internationale actiedag op 24 september 2012 te Brussel. Iedereen is 
welkom. Alle organisaties die wensen deel te nemen kunnen deelnemen. Alle vakbonden uit de 

transportsector, organisaties van eigenrijders, vakbonden uit de buurlanden, bonafide 
iedereen die wil dat de dumping via Oostblokchauffeurs stopt! 

BTB zal het initiatief nemen om nog voor de vakantie alle geïnteresseerde partijen in dit 
samenwerkingsverband rond de tafel te brengen! Om SAMEN de actievorm vast te leggen, om SAMEN 

 

SAMEN ZIJN WE STERKER ! 

Zaterdag 14 april 2012 hield BTB-ABVV
samen met ACOD/TBM, een syndicale
actie tijdens de plechtige inhuldiging
van de tramlijn Deurne-Wijnegem in
aanwezigheid van Vlaams minister van
mobiliteit Hilde Crevits.

HET WORDT TIJD DAT MINISTER CRE-
VITS VERANTWOORDELIJKHEID NEEMT!
Voor alle duidelijkheid: deze vakbondsactie
was niet gericht tegen De Lijn. Wel tegen
het beleid van minister Crevits en ze kadert
in de campagne die wij al weken voeren.

De besparingen die in 2012 en volgende jaren
worden opgelegd, zijn nog een pak zwaarder
dan deze van de besparingsronde in 2010.
Zelfs op de meest rendabele en succesvolle lij-
nen wordt gesnoeid en dat begrijpt geen
mens, zeker de reiziger niet. Het wegvallen
van lijnen, halten en ritten zal spoedig leiden
naar reizigersverlies en dat staat nu net haaks

op de jaarlijkse stijging van reizigers die van
De Lijn wordt verwacht.

BESPAREN IN HET OPENBAAR VERVOER
IS EEN SLECHTE ZAAK!
Door haar besparingsplan zullen niet alleen
de reizigers ernstig getroffen worden, maar
uiteraard ook het personeel. Wij confron-
teerden de minister met het feit dat door
de besparingen ongeveer 600 banen zullen
sneuvelen, zowel bij De Lijn zelf, als bij de
onderaannemers van De Lijn. Ook dit is
immers onaanvaardbaar en onlogisch, net
nu volop zou moeten ingezet worden op
jobs, jobs en nog eens jobs. Of geldt die
doelstelling niet voor alle bevoegde minis-
ters in dit land?

Kortom drastisch besparen bij De Lijn en
haar pachters is op alle vlakken een slecht
plan en doet afbreuk aan al het werk en de
verwezenlijkingen van de afgelopen 20 jaar.

Met méér dan vijfhonderd waren we
in Antwerpen samen op 28 april 2012.
Vijfhonderd gemotiveerde en strijd-
bare kandidaten luisterden naar toe-
spraken van Ivan Victor, voorzitter
BTB en Rudy De Leeuw, ABVV-voorzit-
ter.  Ze leerden tijdens de panelge-
sprekken met ervaren collega’s dele-
gees hoe zij syndicaal werken op hun
bedrijf.  Van de buitenlandse gasten
van FNV bondgenoten-Nederland,
Edwin Atema en CGT-Frankrijk, Patrick
Vancraeynest vernamen ze hoe zij omgaan met de sociale dumping in de transportsector.  
Federaal Secretaris Frank Moreels sloot af met een warme oproep om voluit te gaan tij-
dens de verkiezingscampagne. Hij citeerde daarbij Mahatma Ghandi: “first they will igno-
re you, then they will laugh at you, then they will fight you, and then… you will win!”   

Syndicale actie tijdens plechtige inhuldiging
tramlijn in entiteit Antwerpen

BINNENVAART en RIJNVAART TANKVAART

Tonnage Maandloon 100% 150% 200% Maandloon 100% 150% 200%

-750 2.134,04 € 12,31 € 19,44 € 25,92 € 2.200,50 € 12,70 € 20,04 € 26,73 € 
750 - 1500 2.396,32 € 13,83 € 21,83 € 29,10 € 2.507,24 € 14,47 € 22,84 € 30,45 € 
1500 -2250 2.448,11 € 14,12 € 22,30 € 29,73 € 2.540,51 € 14,66 € 23,14 € 30,86 € 

2250 2.503,51 € 14,44 € 22,80 € 30,41 € 2.614,37 € 15,08 € 23,81 € 31,75 € 

Lonen binnen-, Rijn- en tankvaart

SCHIPPERS

STUURLIEDEN OP IEDER SCHIP IN BINNEN-, RIJN- EN TANKVAART

Maandloon 100% 150% 200%

met patent 1.941,85 € 11,20 € 17,69 € 23,58 €
zonder patent 1.886,39 € 10,88 € 17,18 € 22,91 €

MATROZEN OP IEDER SCHIP IN BINNEN-, RIJN- EN TANKVAART

minder dan 2 jaar dienst in het beroep meer dan 2 jaar dienst in het beroep

Maandloon 100% 150% 200% Maandloon 100% 150% 200%

matrozen 1.793,91 € 10,53 € 16,34 € 21,79 € 1.834,64 € 10,58 € 16,71 € 22,28 € 
matr.-motordr. 1.827,24 € 10,54 € 16,64 € 22,19 € 1.867,88 € 10,78 € 17,01 € 22,69 €

LICHTMATROZEN/SCHEEPSJONGENS (VAKANTIEWERK)

Minimum maandinkomen voor 21 jarigen (zowel mannen als vrouwen): €1.668,37

Indien het loon van de functie die men uitoefent, dit bedrag niet bereikt, 
dient de21-jarige toch het loon te bekomen van €1.668,37
De arbeidstijd is verdeeld over de eerste vijf dagen à rato van 8 uur per dag.

Om het dagloon te bekomen wordt het maandloon gedeeld door 8/173,33. Om het uurloon
te bekomen wordt het maandloon gedeeld door 173,33.

Om de overuren (150% en 200%) te bekomen wordt het maandloon gedeeld door 164,67 en
vermenigvuldigd met resp. 150 en 200%.

minder dan 1 jaar dienst meer dan 1 jaar dienst

Maandloon 100% 150% 200% Maandloon 100% 150% 200%

15 jaar 1.272,94 € 7,34 € 11,60 € 15,46 € 
16 jaar 1.424,49 € 8,22 € 12,98 € 17,30 € 1.483,65 € 8,56 € 13,51 € 18,02 €
17 jaar en 1.576,01 € 9,09 € 14,36 € 19,14 € 1.646,18 € 9,50 € 15,00 € 19,99 € 
ouder

Opkuisen tanks

Gasolie & cement 5,56 €
Dieselolie & chemicaliën 7,12 €
Stookolie 7,47 €

Voorverwarmen lading

zomermaanden 52,80 €
wintermaanden 62,22 €

Mondingsvaart

Kapitein 403,35 €
Stuurman 290,25 €
Matr.-Motor. 233,71 €
Matroos 177,21 €

Radarticket

42,60 €

geldig vanaf 1 APRIL 2012  -  indexsnede 118,36 - 120,72

VERGOEDINGEN

Belgische transportarbeidersbond - BTB
Vakgroep Binnenvaart
Paardenmarkt 66 -  2000 ANTWERPEN - tel. 03 224 34 18 - fax 03 224 34 49
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