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FAIR TRANSPORT        OP MENSENMAAT!

Veilig verkeer begint met fair verkeer. Plaats 
maken op tram of bus, ritsen, veilige afstand 
houden bij regenweer of mist, we doen het bij-
na allemaal dagelijks en we ergeren ons dood 
aan asociaal verkeersgedrag. Hoffelijkheid 
helpt om alles vlotter te laten verlopen, maar 
het zal zeker niet alle problemen oplossen.

Fair verkeer is dus nog geen fair transport. 
Chauffeurs, orderpickers, havenarbeiders, ma-
chinisten, schippers en matrozen, bagageaf-
handelaars, en koeriers; ze verdienen allemaal 
ons respect. Respect voor hun werk, respect 
voor hun service en klantgerichtheid, respect 
voor hun flexibiliteit. Dit begint met een 
correcte verloning, maar  ook met voldoen-
de opleiding en met een degelijke sociale 
bescherming. 

Voor ons is die sociale bescherming meer dan 
sociale zekerheid. Het betekent ook dat onze 
chauffeurs hun werk in veilige omstandighe-
den kunnen doen. Dat er voldoende, veilige 
en propere parkings zijn aan de autostrades, 
aan de stations, in de havens en in andere 
logistieke hubs. Maar ook dat schippers veilig 
kunnen aan- en afmeren, dat autocarbestuur-
ders die jouw kinderen naar skigebieden voe-
ren in een bed kunnen slapen, dat taxichauf-
feurs niet worden bedreigd of aangevallen, dat 
fietskoeriers goed zichtbaar zijn in het drukke 
stadsverkeer…

Sociale bescherming is voor ons ook investe-
ren in de jobs van de toekomst, in opleiding, 
in training, in lesmateriaal (zoals rij- en vaarsi-
mulatoren). Investeren in de jobs van morgen 
is ook investeren in het openbaar domein: 
retailbevoorrading van winkels in verschillen-
de stadscentra via binnenwateren is perfect 
mogelijk, maar dan moet  de overheid de 
infrastructuur (kades, aanmeerpontons,..) wel 
aanpassen. Fietskoeriers kunnen stadsverkeer 
ontlasten maar voorzie in oplaadpunten voor 
hun e-bikes. 

Sociaal beschermen is ook investeren in 
een degelijke controle: sociale dumping en 
tech-ploitation moeten een halt worden toe-
geroepen. Ze vernietigen jobs, ondermijnen 
de investeringen van bonafide ondernemers 
en ontmenselijken onze werknemers. Want 
achter het Walhalla van de digitale e-com-
merce, schuilt al te vaak de hel van de logis-
tiek. Het zijn onze mensen die ervoor zorgen 
dat jouw pakje ’s anderdaags  op je stoep 
staat, het zijn zij die het ‘gratis’ retourtje er vlot 
bijnemen. Zij zijn de echte hardware van de 
e-commerce. Omarm de e-commerce, omarm 
haar werknemers en bescherm ze.

Met de Belgische TransportBond verenigen we meer dan 55 000 mensen die zich iedere 
dag op de weg, op het water of op de kade begeven. Met het stijgend aantal reizigers, 
vrachten en kilometers per jaar, stijgen ook de files en de beroepsrisico’s. Voor onze leden 
staan mobiliteit en verkeersveiligheid dan ook hoog op de politieke agenda.
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Tot slot is sociaal beschermen ook investeren 
in een duurzame loopbaan. Niet iedere baga-
geafhandelaar die dagelijks tussen de 20 en 
30 ton aan valiezen versjouwt, houdt dit vol tot 
zijn 67. Niet iedere vrachtwagenchauffeur is in 
staat om na 43 jaar tot 12 uur per dag te rijden 
en vaak nog zelf te laden en te lossen. 

Onze economie transformeert, we horen 
het dagelijks van onze mensen en zij kunnen 
het weten! Ze ondervinden de toenemende 
invloed van de digitalisering en automatise-
ring. Die transitie bereiden we voor, met onze 
délégués, onze militanten, onze besturen, én 
met de werkgevers in de ondernemingsraden, 
cpbw’s en paritaire comité’s. Maar ook de 
overheden zullen ambitie moeten tonen om 
transport veiliger, duurzamer en fairder te ma-
ken. Laat de kandidaten voor de verkiezingen 
zich inspireren door onze voorstellen en ho-
pelijk lezen we in de komende vijf jaar enkele 
ervan terug in het parlementaire werk.

Frank Moreels
Voorzitter Belgische TransportBond

FAIR TRANSPORT        OP MENSENMAAT!
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FAIR 

In Europa hebben we afgesproken dat de 
verschillende sociale stelsels de bescherming 
van elkaar overnemen op het moment dat 
iemand in een ander land gaat werken. We 
stellen vast dat niet ieder land zich aan die 
afspraak houdt. Meer nog: Europese lidstaten 
lijken zich weinig te interesseren voor het 
versterken van de sociale zekerheidstelsels. 
Sociale dumping tiert in de transportsector 
nog welig en de Europese commissie houdt 
koppig het recept van de liberalisering 
vol. De Europese leiders lijken maar niet te 
beseffen dat ze daarmee een bom onder de 
Europese constructie leggen.
`

Al jaren klagen we met BTB de sociale  
dumpingpraktijken aan in het wegtransport. 
We stellen vast dat ook in de binnenvaart 
steeds meer bedrijven sociale dumping or-
ganiseren door het inschakelen van matrozen 
uit Oost-Europa. Ook de boomende river-
cruise industrie bedient zich volop van deze 
praktijken. Dubieuze interimkantoren worden 
ingezet om Filipijnse chauffeurs of rivercruise-
personeel zwaar onder de barema’s tewerk te 
stellen, zonder dat deze mensen van één dag 
vrijaf kunnen genieten of een dokter kunnen 
bezoeken. 

Fair transport neemt haar verantwoor-
delijkheid en wentelt de kosten niet op 
anderen af. 

Zo stellen de digitale platformen inmiddels 
honderden mensen tewerk zonder zich veel 
aan te trekken van wetten en regels. 

Wie werkt, bouwt in de vorm van sociale zekerheid een deel van zijn sociaal kapitaal op. 
Dat kapitaal wordt aangesproken wanneer je ziek of werkloos wordt of wanneer je te oud 
bent om nog te werken. Dat is voor ons meer dan een syndicale eis, dat is voor ons een 
beschavingsmodel: deze sociale zekerheid hebben de werknemers in dit land met hun 
eigen handen uitgebouwd. Wij willen deze dan ook in de toekomst verdedigen en verder 
uitbreiden.
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UBER verkoopt taxiritten zonder zich zorgen 
te maken of de auto die dan als taxi fungeert, 
goed is onderhouden, correct is ingeschreven 
en voldoende is verzekerd. Laat staan of de 
chauffeur kan leven van zijn verdiensten.

Fietskoeriers worden per bestelling betaald 
en tegen elkaar uitgespeeld om de meeste 
bestellingen af te leveren. Deze werknemers 
bouwen nul komma nul sociale rechten op en 
de kosten van deze businessmodellen worden 
op de maatschappij afgewenteld. 

BTB wil een halt toeroepen aan de tech-
ploitation. Europa, de federale regering en de 
regionale overheden moeten elk binnen hun 
bevoegdheden het kader scheppen waar-
binnen deze transformatie gestalte kan krij-
gen. De maatschappelijke wenselijkheid van 
bepaalde ontwikkelingen moet het halen van 
het gelobby van enkel grote tech-bedrijven.

Fair transport vraagt ook een faire overheid: 
geen overheid die bagagisten en haven-
arbeiders criminaliseert en in de publieke 
opinie wegzet als IS-terrorist of drugdealer. In 
alle beroepsgroepen zijn er nu eenmaal rotte 
appels te vinden; ook bij de politici die zich 
inlaten met het verkopen van humanitaire visa. 
Dat probleem los je niet op door een volledi-
ge beroepsgroep te criminaliseren, wel door 
te investeren in scanners, fraudebestrijders, ... 
om de rotte appels eruit te halen.

Inspraak en participatie zijn in onze demo-
cratie niet meer weg te denken. Onderne-
mingsraden, cpbw’s en paritaire comité’s zijn 
voor ons dan ook belangrijke motoren om de 
transformatie van onze economie een sociaal 
gelaat te geven. 

TRANSPORT
5
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ACTIEPUNTEN
 - Wij willen dat de controles op alle rij- en vaarwegen, zich uitbreiden met een controle 
   op de loon- en arbeidsvoorwaarden zodat sociale fraude wordt tegengegaan. 

 - Het aantal controleurs dat ingezet kan worden in de strijd tegen sociale dumping 
   moet op korte termijn verdubbeld worden.

`
 - De controles moeten gecoördineerd gebeuren met alle betrokken diensten. (Verkeers- 
   politie, scheepvaartpolitie, sociale inspectiediensten, RVA, FOD Mobiliteit...).

 - Wij willen dat de nieuwe minister van werk ook op het Europese niveau het voortouw 
    neemt bij zijn collega’s, onder het motto “gelijke behandeling en verloning voor 
    iedereen”.
  

 - We blijven ons verzetten tegen een mobilty package die een versoepeling van de  
    rij- en rusttijden inhoudt en dus onze verkeersveiligheid in het gedrag brengt.
    Een mobility package dat: 

 o De cabotageregels versoepelt en dus de lokale transportfirma’s zal wegconcurreren. 

 o De buschauffeurs dwingt om twaalf dagen aan één stuk te rijden 

 o De weekendrust van chauffeurs in de cabines weer zou toelaten en chauffeurs 
    degradeert tot tweederangsburger.
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 - BTB wil dat organisatoren van sociale dumping daadwerkelijk vervolgd worden. Wat 
   nu te weinig gebeurt. Organisatoren van sociale dumping -als ze al gesnapt worden- 
   komen te vaak weg met een minnelijke schikking en het betalen van een boete.  

 o We willen dat de strijd tegen sociale dumping  wordt opgevoerd en wordt uitgebreid 
     met een strafrechtelijke benadering: sommige wantoestanden zijn zo mensonterend
     dat ze als mensenhandel moeten worden gekwalificeerd.  

 o We willen een Europees verbod op makelaars in de transportsector die bedrijven  
     “begeleiden” bij het uitvlaggen of bij het oprichten van postbusbedrijven.  

 o We pleiten voor een European Labour Authority dat wordt uitgebouwd tot een echte 
        Europese sociale inspectiedienst. 

 o We vragen dat alle overheden een “anti-sociale dumping”clausule in hun overheids- 
     opdrachten opnemen. 

 o Bedrijfsleiders die meerdere keren tegen de lamp zijn gelopen, moeten een verbod  
     krijgen om nog een transportbedrijf op te starten en/of te leiden.  

 o We pleiten voor corporate responsibilty, zeg maar aansprakelijkheid van de hoofd- 
     opdrachtgever. Multinationals die hun transportopdrachten uitbesteden, moeten de  
     verantwoordelijkheid nemen om na te gaan of hun opdrachtnemer in orde is met de 
     sociale wetgeving. 
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 - Politici moeten beseffen dat sociale dumping meer is dan het ontwijken van sociale  
   regelgeving. Het is een maatschappelijke kanker die werknemers voortdurend in  
   onzekerheid duwt, precarisering in de hand werkt en werknemers marginaliseert met 
   als gevolgen: toenemend racisme, oprukkend populisme en de opkomst van openlijk 
   anti-Europese bewegingen en politieke partijen. 

 - BTB heeft in het verleden verschillende keren de georganiseerde aanval op het 
   havenstatuut afgeslagen. Ook in andere Europese landen merken we een sterke  
   aanval op havenarbeiders. We zijn voorstanders van de wet Major omdat het een 
   flexibele arbeidsregeling combineert met een degelijke opleiding en een goede  
   sociale bescherming. Het succes van de Belgische havens is hier mee aan te danken, 
   we zullen de wet Major dan ook blijven verdedigen.
 

 - Meer nog; wij willen een nieuwe wet Major voor de chauffeurs en (fiets)koeriers van 
   de internetplatformen als antwoord op de toenemende precarisering van deze  
   werknemers. Dit zou ook een antwoord kunnen bieden op de vraag naar flexibiliteit 
   bij de “handlers” op de luchthavens. Een pool van werknemers, goed opgeleid, mét 
   een degelijke sociale bescherming.

 - Tal van Europese landen kampen met een tekort aan chauffeurs, schippers en matro- 
   zen; ook in de bagageafhandeling en de logistieke hubs kampt men met tekorten aan 
   werkkrachten: om de beroepen aantrekkelijk te maken pleiten wij voor een aantal 
   maatregelen.

 o Een aantrekkelijke job begint met een aantrekkelijk loon. BTB pleit – tesamen met 
    de andere beroepscentrales van het ABVV - voor een minimumloon van 14 euro per 
    uur (2300 euro bruto per maand). 

 o De werkdruk in de transport en logistieke sector moet omlaag. De work-life balans 
    moet opnieuw in evenwicht gebracht worden. Het zal de sector toelaten om ook 
    meer vrouwen aan te werven. 

 o Europa moet met de sectoren en de regionale arbeidsbemiddelingsdiensten in over- 
    leg gaan om via doorgedreven simulatietrainingen kansengroepen naar de sector toe 
    te leiden. Middelen van het ESF kunnen op die manier doelmatiger worden ingezet 
    in plaats van ze over tal van projectoproepen te versnipperen.  

 o Het criminaliseren van onze havenarbeiders en bagageafhandelaars door bepaalde  
    politici moet stoppen. Er is nu al een tekort aan deze werkkrachten en de beroepen  
    worden er heus niet aantrekkelijker op door loze aantijgingen.  

 o We pleiten voor de herfederalisering van de verkeersreglementering, de opleiding-, 
    en keuringscentra. De politieke discussie over het al dan niet invoeren van een kilo- 
    meterheffing, dan wel een autowegenvignet bewijst overduidelijk ons punt en schrikt 
    jonge mensen af om nog langer voor een beroep in de transportsector te kiezen.
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 - Belgische officieren in de koopvaardij die onder Cypriotische, Maltese en Italiaanse 
    vlag varen, worden door het sociale zekerheidstelsel van betrokken landen 
    geweigerd om aangesloten te worden en zijn dus verplicht om “in het zwart” te  
    werken. We pleiten voor een Europees stelsel dat de voorlopige bescherming van 
    werknemers in dergelijke situaties voor zich neemt tot op het moment dat het be- 
    trokken nationaal stelsel wordt verplicht om hen op te nemen.

 - We verwachten van de Vlaamse overheid en de havenbesturen dat ze blijven inzetten 
    op duurzame groei. De aanleg van het Saeftinghedok is essentieel voor de toekomst 
    van de Antwerpse haven.

 - Tegelijkertijd moet ze inzetten op de ontwikkeling van het goederenspoorwegnetwerk 
   en de binnenvaart. De verhoging van de laatste bruggen over het Albertkanaal zal 
   snel moeten worden gerealiseerd om de toename van containertrafiek door het  
   nieuwe Saeftinghedok over het water weg te voeren (o.a. naar Luik).  

 - De transportsector is een internationale sector bij uitstek: de fusie van havenbesturen 
   van Gent en Zeeland bewijst dit. Dit soort “samenwerking” mag echter de sociale 
   bescherming van de (haven)werknemers niet terugschroeven. 

 - In de binnenvaart is ongeveer 1/4de van de werknemers grensarbeider. Een adminis- 
   tratieve vereenvoudiging op sociaal en fiscaal vlak voor grensarbeiders moet boven- 
   aan op de agenda staan van het BeNeLux-overleg en kan als model dienen voor de 
   rest van Europa.

 - De taximarkt kan en mag best hervormd worden, maar dan liefst in het belang van de 
   klant en in het belang van de stedelijke mobiliteit. We passen voor de wilde liberalise- 
   ring zoals in het Vlaamse Taxidecreet of in de voorstellen van het Brusselse Gewest. 
   Noch de mobiliteit, noch de klant worden daar beter van en al zeker niet de chauf- 
   feurs die door internetplatformen zoals UBER worden weggedrukt in een mini-job 
   zonder sociale bescherming. 

 - BTB is voorstander van échte gedeelde mobiliteit en vindt dat initiatieven die het 
   wegvervoer kunnen ontlasten en het leefmilieu ten goede komen volop gesteund 
   moeten worden: in eerste plaats het openbaar vervoer, maar ook initiatieven zoals 
   taxistop en andere échte deelinitiatieven verdienen volop steun.
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De werkvloer van het overgrote deel van onze mensen is het openbare domein. Het 
zijn de wegen en snelwegen, waterwegen, de kades. Onze mensen bewegen zich dus 
dagelijks tussen andere weggebruikers. Met het toenemende verkeer stijgen niet alleen 
de verkeersrisico’s, ook de druk op de verkeersinfrastructuur neemt toe. 

De gewesten moeten in de volgende legisla-
tuur een tandje bijsteken om de verkeers-
infrastructuur te moderniseren en veiliger te 
maken. BTB is vragende partij om de techno-
logie in te zetten om de verkeersveiligheid te 
verhogen en de transportwerknemers beter te 
beschermen. 

BTB verenigt 55 000 ervaringsdeskundigen. 
Gebruik hun expertise om bv. gevaarlijke ver-
keerspunten via een app aan te duiden. De 
ontwikkeling van de datatechnologie gaat im-
mers razend snel: Marine trafic, gps tracking 
van containers en voertuigen, gebruikerstech-
nologie om verkeersdrukte te monitoren, het 
bestaat allemaal. Helaas wordt deze techno-
logie enkel gebruikt om werknemers onder 
(tijds)druk te zetten en daardoor onnodige 
verkeersrisico’s te laten nemen. 

De gewesten moeten investeren om de 
bestaande infrastructuur te vernieuwen.  
Afbrokkelende bruggen, slechtonderhouden 
parkings, spoorvorming, gebrek aan veilige 
aanmeerpontons voor de sleep- en binnen-
vaart, onveilige bushaltes (vaak nog zonder 
schuilhokje). De gewesten zullen ook moeten  
investeren in de infrastructuur van morgen. 
De bestaande wir-war van wegen en verschil-
lende verkeersgebruikers zullen het niet on-
middellijk toelaten dat taxi’s of vrachtwagens 
chauffeurloos zullen rijden. Ook juridische 
kwesties zoals pakweg aansprakelijkheid 
en dergelijke zullen een oplossing moeten 
krijgen. 



   Memorandum BTB 2019        313

FAIR  
 TRANSPORT

Fietscargo’s en kleine binnenvaartschepen 
zijn een deel van de oplossing om in de 
steden een belangrijk deel van de logistieke 
retailketen op zich te nemen. Dat zal aan-
passingen vragen van de bestaande kaden. 
Waterbusprojecten in Gent en op de Maas 
lijken ons een logisch gevolg op het succes-
rijke Antwerpse voorbeeld…

Digitale technologie moet volop ingezet  
worden om de verkeersveiligheid te ver-
groten. Ze moet volgens ons eveneens een 
oplossing bieden aan de onnodige discussie 
over arbeidstijd. Zo besliste Europa onlangs 
om de dienstboekjes voor matrozen te 
digitaliseren: ze komen - onder druk van de 
Europese werkgevers - niet verder dan het 
inscannen van de dienstboekjes. Terwijl wij 
vinden dat een chipkaart ideaal zou zijn om 
de arbeidstijd te registreren.

Goedopgeleide transportmedewerkers zijn 
veilige medewerkers. Een economie in tran-
sitie zal daar meer op moeten inzetten dan 
nu het geval is. We vragen dat de gewesten 
meer investeren in vaar- en rijsimulatoren. 
Onderwijs hinkt hopeloos achterop en het 
belang van de permanente vorming moet 
beklemtoond worden. 

Nog nooit zijn er in de transportsector zoveel 
openstaande vacatures geweest. Vrachtwa-
genchauffeurs, orderpickers, schippers,… 

Een proactief arbeidsbemiddelingsbeleid zou 
ze niet invullen met werknemers uit Marokko 
of centraal Europa,.. Ze zou op basis van de  
competenties en de ambities van de be-
staande, aanwezige werknemers moeten 
inzetten op de juiste werknemer voor de 
juiste job. 
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 - Rij-, vaar- en rusttijden zijn niet voor het schip of de vrachtwagen bedoeld, maar voor 
   de mensen die ermee werken. Goed uitgeruste transportwerknemers maken het  
   verkeer veilig voor iedereen: 

 o We pleiten voor de onmiddellijke invoering van de digitale tachograaf (nieuwste 
    generatie) in alle vrachtwagens. 

 o Om “camionettisering” tegen te gaan dienen alle bestelwagens die ingezet worden 
     voor professioneel transport uitgerust te worden met een digitale tachograaf (met 
     name ook de koeriersdiensten). 
 
 o Een digitale registratie van het vaartijdenboek en een gedigitaliseerd dienstboekje 
    voor matrozen. 

 - Het geweld op taxi-, tram- en buschauffeurs moet stoppen, de veiligheid aan stations 
   moet verbeteren. Zo ook het gebruikerscomfort aan bus- en tramhaltes, aan de veer- 
   pontons en de waterbushaltes. Een schuilhok, een vuilbak, voldoende verlichting en 
   toegankelijkheid voor minder mobiele mensen zou evident moeten zijn. 

 - De veiligheid van passagiers en transportwerknemers dient gegarandeerd te worden 
   door de inzet van politiediensten, niet door privé-bewakingsdiensten zonder échte 
   bevoegdheden.
  

 - Bouw volwaardige transportrichtingen uit in het beroeps- en technisch onderwijs die  
   versneld kunnen leiden tot de nodige rij- en/of vaarbewijzen. Er zijn chauffeurs tekort 
   in zowat alle segmenten: locomotiefmachinisten, stuurmannen en schippers, chauffeurs 
   voor vrachtwagen, heftrucks,… 

 - VDAB richt zich teveel naar de wensen van de werkgevers en benut te weinig het  
   potentieel van de huidige werknemers. Meer dan ooit moet de VDAB ook de huidige 
   werkenden begeleiden: niet alleen om te vermijden dat zij de werklozen van morgen  
   worden, maar ook om maximaal hun talent in kaart te brengen en te kunnen matchen 
   met een juiste(re) job. 

 - De “boetepot” moet toegewezen worden aan projecten die de sector ten goede 
   komen. We vragen dat de opbrengst van de boetes opnieuw geïnjecteerd zou  
   worden in projecten die ten goede komen aan de chauffeurs, veilige en comfortabele 
   parkings, verbetering van de signalisatie,…

 - Hervorming van de pool der zeelieden dient zich aan: we pleiten om de arbeids- 
   bemiddeling op niveau van de pool voor de koopvaardij opnieuw te activeren. De 
   internationale bagger en waterbouw, zeesleepvaart, shortsea en estuaire vaart  
   recruteren immers wereldwijd. 

 - De zogenaamde “missing links” moeten worden afgewerkt (zoals het “toemaken” 
    van de ring rond Antwerpen).

 - Fietsautostrades kunnen een deel van het pendelverkeer opvangen.

 - Innovatieve spelers op vlak van mobiliteit zoals de palletboten van Blue Line Logistics, 
   de cargofietsen van “cargo velo” of de “Waterbus” ontlasten het drukke stadsverkeer, 
   maar de infrastructuur is vaak niet aangepast om deze bedrijven volop alle groei- 
   kansen te geven.

 - De aansprakelijkheid van de internetplatformen verdient dringend aandacht. Deze  
   bedrijven die door risicokapitalisten vaak heel snel, heel groot worden, duwen hun 
   risico’s af op hun “werknemers” en de maatschappij. Wie is er verantwoordelijk bij 
   een arbeidsongeval? Wie is aansprakelijk bij een verkeerd order?
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De transportsector is niet bepaald de meest milieuvriendelijke sector. Ongeveer 1/3de 
van het totale energieverbruik situeert zich in de transportsector. Dat zal met de toename 
van de e-commerce niet beter worden. 

De tech-ploitation is dus meer dan alleen 
een uitbuitingsmodel van mensen maar ook 
een van natuurlijke bronnen. De Europese 
Unie engageert zich in de verlenging van de 
klimaattop in Parijs tot een reductie van de 
uitstoot van broeikasgassen met 40% ten op-
zichte van 1990 tegen 2030. Ambitieus, maar 
voor sommigen nog niet ambitieus genoeg. 
Om de globale opwarming van 2 graden 
tegen te gaan, zou een inspanning van 55% 
nodig zijn. 

De regio’s moeten daarom inzetten op 
innovatie en op ontwikkeling van duurzame 
technologiëen zoals bijvoorbeeld water-
stofaangedreven motoren, fiscale stimuli 
voor transportbedrijven die inzetten op de 
vergroening van hun vloot. Daarnaast moeten 
onze mensen voldoende kansen krijgen om 
zich om te scholen: nieuwe technologieën 
vereisen nieuwe kennis van diegene die ze 
moet gebruiken. 

Duurzaam betekent voor ons ook dat de 
werknemers het werk moeten kunnen volhou-
den. De werkdruk ligt hoog en vaak zijn de 
ploegen (zoals bijvoorbeeld in de binnenvaart 
of bij de bagagisten) onderbemand. 

Duurzaam werken is ook werken in volwaar-
dige statuten. We willen het interimwerk 
teruggeschroefd zien tot zijn ware bedoeling 
(tijdelijke vervanging van afwezig vast perso-
neel of om het hoofd te bieden aan onvoor-
zienbare omstandigheden). 

De schijnzelfstandigheid bij de platform- 
spelers zoals UBER en Deliveroo moet 
worden bestreden. 
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 - We pleiten voor een fiscale politiek om transport milieuvriendelijker en mobieler te 
   maken. Internetplatformen krijgen een gunstig belastingstarief, terwijl ze het verkeer 
   extra belasten. Bedrijven die investeren in innovatieve technologieën en werksystemen 
   die het klimaat ten goede komen en de werklast voor de werknemers verminderen, 
   verdienen onze steun. 

 - Vergroening en verstilling van de binnenvaartvloot, investeringen in het goederen- 
   vervoer over het spoor, openbaar vervoer langs de binnenwateren, vergroening van 
   het wagenpark en vrachtwagenvloot, verdienen fiscaal ondersteund te worden. 

 - Duurzame jobs, zijn jobs waar stress en tijdsdruk op voorhand goed worden gemana- 
   ged. Iedere chauffeur, iedere orderpicker, iedere schipper, kent het. De schrijnende 
   beelden bij Zalando, Amazon, Aviapartner, DHL waar werknemers en tijdelijke krachten 
   worden afgebeuld, staan bij veel mensen op het netvlies gebrand. Fietskoeriers worden 
   als schijnzelfstandigen tegen elkaar uitgespeeld. De wet Peeters over werkbaar en 
   wendbaar werk is voorlopig beperkt tot wendbaar alleen. We roepen de volgende 
   regering op om werk te maken van het werkbaar gedeelte. 

 o We willen een objectieve werkdrukmeeting.  

 o In de functiekwalificatie dient niet alleen in functie van de digitale uitdagingen te 
    worden gekeken, maar ook in functie van de werkdruk en stress. 

 o Werknemers (ook interimarbeiders) moeten voldoende training krijgen voor ze de werk- 
    vloer worden opgestuurd.  

 o De toenemende digitalisering binnen de logistieke sector (bv blackbox registratie,  
    camerabewaking, ..) zorgen voor extra psycho-sociale belasting. We pleiten voor een 
    duidelijk kader en “recht op off-line time”.

 - Door de verhoging van de pensioenleeftijd en de afbouw van SWT/brugpensioen 
   moeten we allemaal langer werken. Dat is in een sector waar overuren eerder de regel 
   dan de uitzondering zijn niet evident. We willen daarom  een duurzamer loopbaan- 
   model, waar een bijdrage op de overuren via een eindeloopbaanfonds moet instaan 
   voor de actieve omscholing van oudere werknemers naar een job die meer op maat is.
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 - Vlaanderen heeft de promotie binnenvaart afgeschaft. Nochtans zijn de maatschappelijke 
   verwachtingen naar de sector zeer groot. Het verouderde personeel stroomt weldra uit  
   en de instroom is te beperkt. De archaïsche regelgeving omtrent het toekennen van  
   patenten en vaarbewijzen is nodeloos complex en de versnippering van de administraties
   na de staatshervorming is ronduit kafkaiaans. De klassieke instroom van binnenvaart- 
   personeel via familiale opvolging valt stil. We moeten de instroom vergroten en het  
   beroep opnieuw aantrekkelijk maken voor jonge mensen. 
   We pleiten daarom voor:

 o Een verkort traject dat leidt tot een regionaal (Vlaams/Waals) vaarbewijs.  

 o Subsidies voor de omschakeling naar milieuvriendelijke motoren. 

 o Opleidingen voor milieuvriendelijk varen.  

 o Innovatiesteun voor binnenvaartsector die inzet op nieuwe activiteiten, verduurzaming 
    en moderne arbeidsorganisatie. 

 o Uitbouw van het openbaar vervoer over de binnenwateren. Het STAP-principe uitbreiden 
    met varen.

 - Beperk de last tot 23 kg voor de bagagisten op de luchthavens. Vandaag bestaat er 
   geen Europese norm voor wat betreft het gewicht van de bagage die passagiers  
   mogen meenemen op een vliegtuig. Bepaalde luchthavens of bepaalde maat- 
   schappijen beperken het gewicht reeds, maar staan afwijkingen toe mits bijbetaald 
   wordt. Dat komt de rug van het bagagepersoneel niet ten goede. BTB wenst 
   een Europese norm voor het bagagegewicht en wenst dat deze op korte termijn, in 
   een eerste fase wordt gelimiteerd op 23 kilogram.

 - BTB pleit ervoor om het interimwerk ook te beperken tot waar het oorspronkelijk voor 
   was bedoeld: nl. onvoorziene pieken in het werk of in uitzonderlijke omstandigheden. 
   De norm voor ons blijft het contract van onbepaalde duur, omdat goed ingewerkte 
   werknemers ook veilige werknemers zijn. 

 - Stroom aan de kades in de havens en aanmeerplaatsen, zodat de zeeschepen en  
   binnenvaartboten hun motoren niet meer moeten laten draaien. Idem voor truck- 
   parkings langs de autowegen en parkings op logistieke hubs.

 - In de visserijsector pleiten we ervoor om vervangingsnieuwbouw van visserijschepen 
   toe te laten. Niet om de vangsten op te drijven, maar omdat nieuwe schepen energie- 
   zuiniger zijn en uitgerust kunnen worden met minder schadelijke netten. Bovendien zijn 
   die  veiliger voor het personeel. 
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BTB-ABVV
Maritieme  
sectoren

BTB
Vakgroep  
Havens

BTB-ABVV
Transport en 

Logistiek

Alle adressen, openingsuren en contactgegevens  
van de BTB-kantoren vind je op de website  

www.btb-abvv.be of op facebook.

BELGISCHE TRANSPORTBOND – PAARDENMARKT 66 – 2000 ANTWERPEN
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