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Intern gekibbel weerhoudt  
de regering er niet van om  
een asociaal beleid te voeren!

Er wordt wel eens gezegd dat de federale 
regering een “kibbelregering” is. Dat 
klopt ook als men ziet hoe Kris Peeters 
(CD&V), Alexander De Croo (Open VLD), 
en Jan Jambon (NVA) elkaar in de haren 
vliegen. Bovendien heeft deze regering 
van Charles Michel (MR) ook nog een 
schoonmoeder in Antwerpen. Schaduw
premier Bart De Wever (NVA) houdt 
zich niet in om de coalitiepartners de les 
te spellen over hoe de zaken moeten 
lopen. Maar dat belet deze regering niet 
om het eens te worden over het beleid 
dat ze voeren. En dat is in één woord 
samen te vatten: asociaal!

Misprijzen voor de sociale 
partners!
Hoewel deze regering in de regeer ver
klaring 217 keer schrijft hoe belangrijk 
het sociaal overleg is, slaagde ze erin 
om een unaniem akkoord van die sociale 
partners over het brugpensioen (SWT) 
te ‘overrulen’. Ze zeggen het ene, maar 
doen het tegenovergestelde. Ik nodig de 
excellenties van de federale regering 
alvast uit om een week te werken als 
afhandelaar op de luchthaven. Of als 
chauffeur in de transportsector. Eens 
zien of ze dan ook nog vinden dat je dit 
werk vlotjes kan doen tot je 67 jaar bent 
of dat ze de voorwaarden voor brug
pensioen (SWT) voor zware beroepen 
nog willen verstrengen. Deze regering 
mist elke voeling met de harde realiteit 
van de werkvloer. 

De werkende man en vrouw 
worden gepakt
Het palmares van deze regering om de 
gewone werkende man en vrouw te 
pakken begint stilaan heel lang te 
worden! De verhoging van de pensioen

leeftijd, het optrekken van de leeftijden 
voor het brugpensioen (SWT), de eis dat 
oudere werklozen en brug gepen sio
neer den “beschik baar” zijn voor de 
arbeids markt (terwijl 600.000 Belgen 
werk loos zijn), het vast
leggen van een zeer enge 
speel ruimte voor de 
loon onder han de lingen, 
het instellen van een 
index sprong, … 

De Vlaamse 
regering doet niet 
onder!
Komt daar nog bovenop 
het beleid van de regionale regeringen, 
waar de Vlaamse gretig het asociale 
beleid van de federale regering over
neemt. 35 miljoen euros bespa ringen 
bij De Lijn zorgden ondertussen al voor 
het schrappen van belbussen en 
zondag diensten. Zowel chauffeurs als 
reizigers worden hierdoor geraakt. En 
ook hier wordt dit netjes verpakt in 
mooie woor den. ‘Basis mobiliteit’ wordt 
‘basis bereik baarheid’, wat eigenlijk neer
komt op het schrappen van bussen én 
van jobs … 

Waar blijft een belasting op 
vermogens?
Deze regering bespaart. Op de kap van 
de werkende bevolking. De grote for
tuinen blijven ondertussen buiten 
schot. Minister Van Overtveldt (NVA) 
spreekt over een taxshift en noemt in 
één adem een verhoging van het BTW
tarief. Wat betekent dat men de échte 
rijken opnieuw buiten schot laat en de 
factuur naar de consument, naar jij en 
ik dus, doorschuift.

En de werkgevers …  
zitten in een zetel!
De werkgevers worden op hun wenken 
bediend door deze regering. Door het 
cadeau dat ze kregen van de regering, 

met name zo goed als 
geen speelruimte voor 
loon onderhandelingen 
in de sectoren, voelen de 
werkgevers zich koning 
te rijk. In de transport
sector maken ze van de 
discussie over de functie 
classifi catie zelfs gebruik 
om de chauffeurs te laten 
inle veren! U leest het 

goed: inleveren. Met loonbarema’s die 
vandaag al lager liggen dan in de 
schoonmaaksector vinden ze toch dat 
de chauffeurs ‘te veel’ verdienen.

Het belooft in elk geval een moeizaam 
sectoraal overleg te worden, met patro
nale organisaties die sociale achteruit
gang en nivellering naar beneden voor
stellen als antwoord op de sociale 
dumping in de sector.

De tijd dat de transport en logistiek
arbeiders zich in de hoek laten zetten is 
echter voorbij. Dat is duidelijk gebleken 
tijdens de acties die de vakbonden in 
het najaar van 2014 organiseerden. 
BTBABVV stond mee in de vuurlijn en 
zal niet aarzelen om opnieuw in verzet 
te gaan als het moet.

Frank Moreels, 
Federaal secretaris BTB Wegvervoer  
& Logistiek 
10 maart 2015

editoriaal

“Het belooft een 
moeizaam sectoraal 

overleg te worden, met 
patro nale organisaties 

die sociale achteruit gang 
en nivellering naar 

beneden voor stellen als 
antwoord op de sociale 
dumping in de sector.”
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Op 4 maart spande de Franse regering een 
rechtszaak aan tegen de afdeling wegvervoer 
van de firma Norbert Dentressangle. Onze 
overkoepelende Europese organisatie ETF 
heeft zich samen met 200 andere aanklagers, 
waaronder veel Poolse en Roemeense 
chauffeurs, burgerlijke partij gesteld in dit 
dossier. Vermits Norbert Dentressangle ook 
in België actief is, volgt BTB dit dossier van 
nabij op.

de wereld is ons dorp

In de transportsector gingen sedert 2008 al 
meer dan 6000 jobs verloren door sociale 
dumping! De vorige federale regering nam al 
heel wat maat regelen: het invoeren van het 
verbod op het nemen van de lange rust in de 
vrachtwagen én de herziening van de boete
catalogus. Allebei dank zij John Crombez (sp.a), 
toen bevoegd voor fraude bestrijding.

Maar de malafide werkgevers zijn zeer inventief 
en de sociale dumping deint steeds verder uit. 

In de nieuwe federale regering kreeg staats
secretaris Bart Tommelein (Open VLD) de 
bevoegd heid ‘bestrijding van sociale fraude’. Het 
stemt ons hoopvol dat hij al contact nam met de 
transportsector omdat hij wil onder zoeken hoe 
de sociale dumping nog verder tegengegaan kan 
worden. Deze ‘rondetafel’ tegen sociale dumping 
zal een aantal keren samenkomen. Doelstelling 
is om over enkele maanden een concreet 
actieplan klaar te hebben. BTB bezorgde Staats
secretaris Tommelein alvast heel wat voor
bereidend werk: het BTBwitboek ‘25 maat
regelen tegen sociale dumping’. 

Sociale dumping
nog veel werk aan de winkel!

wegwijs maart 20154



Wereldactiedag voor  
syndicale vrijheid 

Op 18 februari voerden duizenden syndica
listen wereldwijd symbolisch actie rond de 
wereld actiedag voor syndicale vrijheid. Van 
Bangladesh tot Oekraïne werd het recht tot 
staken verdedigd.

Het spreekt voor zich dat ook BTB volledig 
achter het recht op staken staat en een groot 
voorstander van syndicale vrijheid is. Op ver
schillende plaatsen (Antwerpen, Oostende, 
Gent, Zee brugge) werd actie gevoerd aan onze 
BTBkantoren. 

Terwijl BTB zich voorbereidt op de rond tafel
conferentie met Staatssecretaris Tommelein, 
wordt nog maar eens het bewijs geleverd dat 
sociale dumping dodelijk is.

E.C., een Roemeense vrachtwagenchauffeur, 
lid van de Roemeense vakbond SLT, wordt via 
North Sea Express (NSE) tewerkgesteld met 
een Slovaaks contract bij de firma ETL (East 
Transport & Leasing). De firma organiseert 
hier mee sociale dumping, vermits de werk
nemer niet geniet van de Belgische loon en 
arbeidsvoorwaarden, maar wel het werk uit
voert dat vroeger werd gedaan door Belgische 
chauffeurs.

Tijdens de uitvoering van zijn arbeidscontract 
hier in België wordt E.C. ziek en dringt een 
operatie zich op. Alhoewel zijn werkgever hem 
bij de ondertekening van zijn arbeidscontract 
(opgesteld in het Slovaaks) had verzekerd dat 
ook de ziekteverzekering was geregeld, komt 
hij al gauw tot de ontnuchterende vaststelling 
dat alle kosten met betrekking tot zijn 
genees  kundige verzorging door hemzelf 
moeten worden betaald. Om deze kosten te 
dekken wordt van zijn loon voor de maand 
november 2014 € 700, afgehouden. Boven
dien bedreigt de maatschappij E.C.. Als hij 
België verlaat zal hij worden ontslagen. 

E.C. beslist toch door te bijten en terug naar 
huis te gaan. Hij is de manier waarop het 
bedrijf de chauffeurs behandelt kotsbeu. Hij 
maakt wel een volledig dossier over aan zijn 
Roemeense vakbond. Op deze manier heeft 
de Roemeense vakbond SLT en onze over
koepelende vakbonds organisatie ETF meteen 
een duidelijker beeld van de constructie die 
North Sea Express heeft opgericht. ETL, is 
immers een OostEuropese onderaannemer 
van NSE. Een juridisch dossier wordt voor
bereid.

E.C. kan zijn verhaal nog verdervertellen. Niet 
iedereen heeft zo veel geluk. Op 13 februari 
werd een Roemeense chauffeur, in dienst van 
North Sea Express, in Frankrijk dood terug
gevonden in zijn vrachtwagencabine, met zijn 
hoofd op zijn stuurwiel. D.V. onder tekende op 
20 juli 2014 zijn arbeidscontract en werkte 
gedurende 30 weken onafgebroken buiten 
Roemenië, zonder ook maar één keer naar 
huis terug te keren. 
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de wereld is ons dorp

Werelddag voor Veiligheid  
en Gezondheid op het werk
28 april werd door de Internationale Arbeids organisatie (IAO) uitgeroepen tot Werelddag voor Veilig
heid en Gezondheid op het Werk. 

Op deze dag worden niet alleen de slachtoffers van ongevallen op het werk herdacht, maar wordt ook 
de nadruk gelegd op het belang van preventie van arbeidsongevallen en beroeps ziekten.

BTB is al lang bezig met veiligheid en preven tie. Getuige daarvan is onder meer de sensi biliserings
campagne rond toxische gassen in containers die op ons initiatief werd gelan ceerd door het Sociaal 
Fonds Transport en Logistiek.

Mogen wij je er even heel beschei den aan herinneren dat BTB erin slaagde om in het paritair comité 
voor het vervoer rond deze materie een cao door te duwen, waardoor België het eerste land in 
Europa was dat een cao rond toxische gassen afsloot. Wij kregen hiervoor in 2010 trouwens een 
Best Initiative Award van TGAV (Toxic Gases and Vapours in cargo).

Maar voorzichtigheid is nog steeds de moeder van de porseleinkast. Daarom mogen we nooit 
indommelen als het over veiligheid en preventie gaat. Daarom gaat BTB ook op 28 april actie voeren. 
Wij citeren het Internationaal Vakverbond (IVV): “Vakbonden redden levens.”

 Meer over onze actie in de volgende editie van Wegwijs.

Container safety 
Ter voorbereiding van de actiedag over Container Safety brachten twee ITFmedewerkers een 
bezoek aan BTB. BTB is namelijk sedert jaar en dag pleitbezorger voor een betere regelgeving 
inzake de toxische gassen in containers.
Dankzij BTB kwam er in 2010 een cao over toxische gassen, die in 2014 nog verder werd verfijnd. 
Dat was ook aan ITF niet onopgemerkt voorbijgegaan: in februari brachten Claire Clarke (vervoer 
over land) en Gemma Walker (persdienst) een werkbezoek aan België. Ze wilden met eigen ogen 
zien welke maatregelen dankzij BTB allemaal werden genomen. Ze gingen onder andere op bezoek 
bij DHL Supply Chain in Bornem waar ze kennis namen van alle bedrijfsprocedures terzake. Zij 
vergewisten zich ook persoonlijk van de werking van de ontgassingsinstallatie voor containers in 
de Antwerpse haven. 
En als klap op de vuurpijl reden ze ook met de vrachtwagensimulator van de VDAB. Hierbij lag de 
focus niet op toxische gassen, maar wel op de gevaren van bewegende lading!

Claire Clarke en Gemma Walker op werkbezoek bij BTB
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Internationale Vrouwendag

Op 8 maart werden vrouwen over de ganse 
wereld figuurlijk in de bloemetjes gezet tijdens 
de Internationale Vrouwendag. Een moment om 
even stil te staan bij vrouwenrechten, vooral in 
landen waar het voor vrouwen niet zo evident is 
om hun rechten te doen gelden.

Het DHL workers’ 
network maakt ook 
werk van de 
vrouwendag
Onze eigen BTBafgevaardigde Arlette Huys
mans doet, net als andere vrouwelijke DHL
werk nemers uit Bahrein, Canada, Finland, 
Duitsland en Korea, haar zegje waarom zij 
trots is om deel uit te maken van de sterke 
DHLvakbondskoepel.

Ook aan de andere kant van de wereld komen Afrikaanse vakbonden op 
voor vrouwenrechten. Onze syndicale partners in Kenia dragen met trots 
onze ‘BTBcolours’.
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Op 26 januari kwamen de secretarissen en 
propa gandisten van de beide centrales samen 
voor een studie en discussiedag over de sector. 
Twee gastsprekers namen het woord.

Joris Vandenbroucke, sp.alid in het Vlaams 
parlement en specialist openbaar vervoer had 
het uitgebreid over de besparingen bij De Lijn. 
Sabine Trier is de politieke secretaris van ETF 
(Europese transportvakbond) en verant woorde
lijk voor openbaar trein en busvervoer. Ze 
schetste een aantal internationale tendensen in 
de sector van het busvervoer waarmee we ook in 
België te maken hebben. Liberalisering, priva ti
sering, het ontstaan van grote private groepen, ...

Uiteraard gaven ook Rita Coeck van ACOD en 
Frank Moreels van BTB hun input. De regionale 
verantwoordelijken van de beide organisaties 
konden eveneens hun zegje doen.

Frank Moreels: “Als we weten dat in Vlaanderen 
50% van de ritten door de zogenaamde ‘pachters’ 
worden uitgevoerd en iets minder in Wallonië, 
dan is samenwerking met de collega's van De Lijn 
en TEC een evidentie. De besparingen bij De Lijn 
bijvoorbeeld zullen zeker ook op de kop van de 
chauffeurs van de pachters vallen. We zitten dus 
in hetzelfde schuitje. De samen werking tussen 
beide centrales is dan ook van het grootste 
belang om onze slagkracht in het openbaar 
busvervoer te vrijwaren en zelfs te verbeteren.”

Maar ook in de reactie naar de Vlaamse regering 
toe loont de samenwerking. Zo waren BTB en 
ACOD de motor van het initiatief ‘supporters van 
het openbaar vervoer’ met een eerste actie aan 
het kabinet Minister Weyts op 8 januari.

Een geslaagde studiebijeenkomst, waar ook 
werd afgesproken om de contacten op geweste
lijk vlak te versterken. 

Heb je vragen over bussen of cars: 
wend je tot onze propagandisten voor 
de sector:
Nederlandstaligen:  
Steven Steyaert:  0468/27 10 73 -  
steven.steyaert@btb-abvv.be
Franstaligen:  
Paolo Diberardino: 0471/76 52 33 - 
paolo.diberardino@ubt-fgtb.be

ACOD-TBM en BTB werken 
samen in de bussector!

‘Samen sterk’ is de slogan van het ABVV. Woorden die men makkelijk 
in de mond neemt, maar helaas nog veel te weinig in de praktijk 
brengt. Niet zo in de sector van de bussen. ACOD-TBM en BTB 
werken immers al enkele jaren intens samen en zijn vastbesloten 
dat ook in de toekomst te blijven doen.
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Toen een tiental jongeren achterin de bus op lijn 
377 amok begonnen te maken, vroeg de TMC
chauffeur (Keolis) bijstand aan de dispatching, 
zoals de veiligheids procedure voorschrijft. Twee 
contro leurs verifieerden de vervoersbewijzen 
van de jongeren. Naderhand bleef één controleur 
aan boord van de bus, terwijl de andere de bus 
volgde met een dienstwagen.

In Angleur verlieten de jongeren de bus, 
omsingelden zij vervolgens één van de contro
leurs en stampten hem op de grond. Hij werd 
zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis 
met onder meer een breuk in de luchtpijp en 
verwondingen aan de slokdarm.

De tweede controleur en de buschauffeur 
werden eveneens gehospitaliseerd, onder meer 
met verwondingen in het gezicht en een 
gebroken knieschijf.

Het is niet de eerste keer dat buschauffeurs of 
controleurs het slachtoffer worden van agressie, 
maar deze keer was het overduidelijk dat deze 
‘passagiers’ erop uit waren om mensen te 
verwonden.

Paolo Diberardino, BTBpropagandist, bevestigt 
dat alle door de TEC vast gestelde procedures 
correct werden gevolgd: “Na de oproep van de 
chauffeur aan de dispatching werden twee 
contro  leurs ter plaatse gestuurd om bijstand te 
verlenen aan de chauffeur. Ook de politie werd 
onmiddellijk ingeschakeld van zodra het incident 
escaleerde. Het spreekt voor zich dat BTB dit 
dossier van zeer nabij opvolgt. Het gaat hier 
immers om een duidelijk geval van nodeloze en 
intense agressie. Binnenkort vindt een verga
dering plaats met vertegenwoordigers van zowel 
de politie, Keolis en de vakbonden om na te gaan 
hoe de veiligheid van onze chauffeurs nog kan 
worden verbeterd.”

Buschauffeur: een zwaar 
en gevaarlijk beroep!

Zondagavond 8 maart werden in Liège een chauffeur van TCM,  
die werkt in onderaanneming voor de TEC, en twee controleurs  
van de TEC stevig in elkaar geslagen door een groepje jongeren.
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jongerendag

De wereld verandert!
Professor Bernard Mazijn sprak over duurzame 
economie, Luc De Moor van Educam gaf een 
uiteenzetting over techno lo gi sche innovaties en 
masterstudent Jens Kesters lichtte een studie 
toe over de relatie van jongeren met het 
syndicalisme. Sander Van der Maelen gaf een 
presentatie over nieuwe sociale omgangs vormen 
en hoe daar verstandig mee om te gaan.

Met al deze input in het achterhoofd, stelden wij 
ons de vraag: hoe kunnen wij ons als moderne 
vakbond profileren samen met en voor de 
jongeren en tegelijk onze fundamentele taak 

blijven uitoefenen en onze basiswaarden vrij
waren, binnen een toch wel vijandige omgeving?

Jong beginnen...
Frank Moreels, federaal secretaris: “Een sterke, 
professionele jongerenwerking is nodig, willen 
we als vakbond ook de jongeren bereiken. Want 
ze vormen een zeer grote groep die vaak in 
precaire arbeidsomstandigheden aan de slag 
zijn, dikwijls in kleine bedrijven zonder syndicale 
structuren. Bovendien veranderen ze vaak van 
job, sector en dus vakcentrale. Het is onze plicht 
als syndicalist om jongeren de plaats te geven 
die hen toekomt.”

De toekomst behoort aan wie ze vandaag voorbereidt !

Op donderdag 12 februari kwamen honderd jongeren van BTB, 
ABVV-Metaal en Horval samen voor de Jongerendag editie 2015. 
Honderd enthousiaste jonge mannen en vrouwen die mee willen 
bouwen aan de vakbond van de toekomst.

De Nederlandstalige BTB jongeren: achteraan Wesley Pettersen (Ceva Logistics), Evelien Lamal 
(Kuehne & Nagel Logistics), Omar Ahmitti, Sevim Gonen en Johan De Rede (DHL Supply Chain). 
Vooraan Youssef El Mrini (DB Schenker) en Tiffany Vermant (Ceva Logistics)
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Aantrekkingskracht op jongeren
Aan de aanwezige jongeren stelden we de vraag: 
wat kunnen onze organisaties doen om een 
band te creëren tussen jongeren en het syndi
calisme? Wat kan beter? Ze kwamen met tal van 
voorstellen, waarop zal worden verdergewerkt.

Gemene deler
Ortwin Magnus, algemeen secretaris van ABVV
Metaal: “We waren met honderd jongeren van 
drie organisaties, uit allerlei sectoren, Neder
lands talig en Franstalig, mannen en vrouwen. 
Onze kameraadschap en onze basiswaarden zijn 
wat ons verbindt: gelijkheid, solidariteit, recht

vaar digheid en sociaaleconomische demo cratie.”

De toekomst behoort aan hen die ze vandaag 
voorbereiden. Met dat motto in gedachten 
bouwen wij verder aan de vakbond van de 
toekomst en de toekomst van de vakbond.

Deze jongerendag was een gemeenschappelijk 
initiatief van drie ABVVcentrales: BTB, Horval 
en ABVVMetaal. Over één zaak waren alle deel
nemers het zeker eens: voor herhaling vatbaar! 
Dus afspraak begin 2016! Ben je jonger dan 35 en 
wil je de volgende editie erbij zijn, geef ons dan 
een seintje: dinneke. fleerackers @ btb  abvv.be 

De toekomst behoort aan wie ze vandaag voorbereidt !

Jongeren ondersteunen de internationale dag voor het stakingsrecht.
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BTB-militanten aan het woord

In het kader van het proefproject zullen LZV’s 
gedurende twee jaar op maximaal tien trajecten 
in Vlaanderen worden toegelaten. Er is nu ook 
vastgelegd waar de LZV’s mogen rijden. 

De bedieningstrajecten naar, van of tussen de 
hoofd trajecten moeten beantwoorden aan de 
volgende minimale eisen, die vooral betrekking 
hebben op de verkeersveiligheid: 
• de afstand tot of vanaf het hoofdtraject 

bedraagt niet meer dan 10 km; 
• de aansluiting met een hoofdtraject beschikt 

over een voldoende lange en brede invoeg
strook; 

• het vervoer gaat niet door een bebouwde kom, 
een zone 30, een zone 30 schoolomgeving, 
een erf of een voetgangerszone; 

• er is geen gelijkgrondse spoorwegovergang 
waar het treinverkeer sneller dan 40 km/u 
rijdt; 

• er moet zo veilig mogelijke fietsinfrastructuur 
op het traject voorhanden zijn. 

Wat vinden onze militanten hiervan?

Daniël Ceusters
55 jaar // Scherpenheuvel 
Vrachtwagenchauffeur bij Fresh Transport

Ik zie het nut niet in van het inzetten van derge
lijke voertuigen in België. Onze huidige infra
structuur is hiervoor totaal niet geschikt. In 
Amerika en Australië, ja, maar daar zijn de 
trajecten ook veel langer. Ik begrijp de bedoeling 
wel om op deze manier minder vrachtwagens op 
de baan te krijgen, maar als je kijkt naar de files 
die er nu zijn op de Belgische wegen denk ik dat 
dit proefproject weinig kans op slagen heeft. 

Ik ben zelf vrachtwagenchauffeur en rijd gewoon
lijk ’s nachts. Vroeger was het dan echt rustig op 
de autosnelwegen. Tegenwoordig begint het al 
vanaf drie à vier uur ’s morgens aardig druk te 
worden op de baan.

Een degelijke opleiding is absoluut nood zake lijk 
voor deze chauffeurs. Niet alleen om henzelf te 
leren op een verantwoorde manier zo’n LZV te 
besturen, maar ook om nog meer defensief te 
leren rijden en te anticiperen op het soms wis
pelturige of ronduit gevaarlijke rijgedrag van de 
andere weggebruikers. Bijvoor beeld voor wat 
betreft het respecteren van de tussenafstand op 
de autosnelwegen, om maar één puntje te 
noemen.

Wat het loon van deze superchauffeur betreft, 
ook daar zal toch nog een deftig woordje over 
gepraat moeten worden. 

De Vlaamse regering heeft het licht op groen gezet voor een 
proefproject met LZV’s (langere en zwaardere vrachtwagens) om de 
effecten ervan op het verkeer, het milieu en de logistieke keten te 
onderzoeken. 

Wat vind jij van LZV ?

Daniël Ceusters
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Jozef Bellekens
59 jaar // Rumst 
Belbuschauffeur bij Taxi Hendriks

Ik vrees dat de positieve effecten van deze LZV’s 
op het milieu overschat worden. Jaar na jaar 
komen er steeds meer vrachtwagens op de baan. 
Zeker de laatste tien jaar is dit een negatieve 
evolutie in het verkeer. 

Positief aan het proefproject is dat het om een 
vast traject gaat, waar deze lange en zware 
voertuigen niet van mogen afwijken. 

Er moet absoluut werk gemaakt worden van een 
degelijke opleiding voor de chauffeurs die zo’n 
voertuig moeten bemannen. Ik vergelijk het een 
beetje met het rijden met een gelede bus. 

Indien de opleiding met succes wordt beëindigd 
moet de chauffeur een bekwaamheidsbrevet 
ontvangen. Op basis van dit brevet kan hij of zij 
dan eveneens aanspraak maken op een toeslag 
bij het loon.

Mariano Gherschon
56 jaar // Sint-Stevens-Woluwe 
Taxichauffeur bij Autolux 

Ik vind het proefproject met de LZV’s een goede zaak, zowel voor de economie als voor het milieu. 
Het zal volgens mij zorgen voor een pak minder vervuiling.

Maar het proefproject moet dan wel verlopen zoals het werd voorgesteld: de voertuigen mogen niet 
afwijken van vaste trajecten, mogen niet worden toegelaten in de steden, …

Minstens vijf jaar rijervaring met een vracht wagen lijkt mij een minimum te zijn. Begeleiding door een 
chauffeur die ervaring heeft met zulke megatrucks lijkt mij gedurende de eerste trips ook nuttig. Bij 
reizen naar het buitenland zou ik zelfs opleggen dat er steeds twee chauffeurs aan boord moeten zijn.

En wat het loon betreft, speciale noden, vereisen ook een speciale verloning.

Yolanda Ramakers 
42 jaar // Opglabbeek 
Polyvalente magazijnmedewerker bij DHL 
Supply Chain

Het eerste waaraan ik denk bij deze supertrucks 
is dat weer veel mensen hun werk zullen 
verliezen als dit project wordt goedgekeurd en 
veral gemeend. Er zullen dan weer minder 
vracht wagenchauffeurs nodig zijn. 

Bovendien vind ik het, vanuit het standpunt van 
de andere weggebruikers bekeken, best beang
stigend, zo’n mastodont in het verkeer. Veel 
chauffeurs van een personenwagen voelen zich 
nu al niet (helemaal) op hun gemak als ze een 
vrachtwagen willen inhalen op de snelweg. Deze 
supertrucks zijn dan nog dubbel zo groot …

De files zullen er alleszins niet korter op worden, 
want de lengte van de vrachtwagen combinatie 
blijft in principe hetzelfde.

Het spreekt voor zich dat een LZVchauffeur 
vooraf een degelijke opleiding moet krijgen en 
dat deze grotere verantwoordelijkheid op de 
baan ook als dusdanig moet terug te vinden zijn 
op het loonbriefje.

Jozef Bellekens

Yolanda Ramakers 

Mariano Gherschon

wegwijs maart 2015 13



UBER : the neverending story

UBER, verboden maar toch 
oogluikend toegelaten?
UBER is verboden in Brussel, maar blijft toch 
actief. En het lijkt wel alsof hun zeer duurbetaalde 
lobbymachine hard aan het werk is om het 
verbod van tafel te vegen …

UBER, waar gaat dat nu weer over? 
UBER, je hoorde er vast al eens van. Met je 
smart phone bestel je via hun app een ‘taxi’. 
Alleen is het geen echte taxi, maar vaak een 
zwartwerkende, nietopgeleide particulier, die 
misschien rijdt met een nietgekeurde en 
onverzekerde wagen, …

UBER staat reeds geruime tijd ter discussie in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tegen de 
uitspraak van de Rechtbank van Koophandel in, 
blijft UBER zijn taxiactiviteiten verderzetten. 
UBER gaat dus in de illegaliteit! 

Woendag 11 februari. BTB voert 
actie tegen UBER op ‘Technopolitics’
Els Ampe (Open VLD), Brussels volks vertegen
woordiger en schepen van mobiliteit van de Stad 
Brussel, vindt dat UBER niks in de weg gelegd 
mag worden. Zij is de bezieler van ‘Technopolitics: 
how to welcome technology’. Daar nodigde zij op 
11 februari Filip Nuytemans, general manager 
Belgium van UBER, uit voor een uiteenzetting 
met als titel: ‘UBER changing cities through 

innovation’. Voor BTB is het nochtans duidelijk 
dat UBER de bestaande regels van de taxisector 
moet volgen. Frank Moreels, federaal secretaris: 
“Het enige innoverende aan UBER is de app, 
maar voor de rest is UBER een geldmachine die 
helemaal niet geïnteresseerd is in de taxi
chauffeur of de klant. UBER schuift verant woor
de lijkheid af inzake screening en opleiding van 
chauffeurs, verzekering en onderhoud van de 
wagens, … UBER is een wolf in schaapsvacht.” 
BTB nodigde de deelnemers aan Technopolitics 
uit: konden zij de echte taxichauffeur herkennen? 
Zij mochten deelnemen aan ons ludieke spel 
‘With this app, you can win a cab!’ Zoals in de 
betere politiefilms organiseerden we een ‘line 
up’ van mogelijke taxichauffeurs. Maar in tegen
stelling tot in de film waren de deelnemers niet 
op zoek naar de slechterik, maar wel naar de 
echte taxichauffeur. Zij hadden de keuze uit vier 
BTBmilitanten, met één echte taxichauffeur en 
drie die voor UBER reden. Zij die de echte 
chauffeur eruit haalden, wonnen een taxi. Een 
miniatuur taxi weliswaar, maar wel een echte! Zij 
die ver keerd kozen, kregen niks én liepen boven
dien heel wat risico’s. Want de UBERchauffeurs 
bleken toch heel wat op hun kerfstok te hebben. 
Zo was er een verkrachter bij en één wiens auto 
niet was gekeurd. Nog een andere had zelfs geen 
verzekering. Geen enkele van de nepchauffeurs 
had een medische keuring. En enkel de echte 
taxichauffeur had een opleiding gevolgd! 
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Brusselse regering zet de deur 
wagenwijd open voor UBER
In december 2014 legde de bevoegde minister 
Pascal Smet bij het parket een strafklacht neer 
tegen UBER. Maar in het ‘Taxiplan 20152019’ 
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, dat 
halsoverkop werd goedgekeurd – zonder overleg 
met de werkgevers en vakbonden van de sector 
– komt er nu toch een opening voor diensten 
zoals UBER. Frank Moreels, federaal sectretaris, 
laat er geen twijfel over bestaan: “Men wil de 
taxisector in Brussel moderniseren en daar valt 
inderdaad veel voor te zeggen. In het Taxiplan 
staan ook heel wat positieve voorstellen, die 
zowel de taxibedrijven, de chauffeurs als de 
klanten ten goede komen. Denken we hierbij aan 
de centrale grootstedelijke app, ingrepen in de 
infrastructuur, de visibiliteit, betaling met kre
diet kaart, ... Vooral de reeds eerder besliste 
invoe ring van de digitale taximeter is een 
belangrijke stap vooruit om de kwaliteit van de 
dienstverlening te optimaliseren.”

Verdwijnen van jobs: neen!
In het taxiplan staat echter ook een luik over het 
opstellen van ‘een reglementair kader voor ver
voer diensten aangeboden door private dien sten 
met hun eigen wagen op occasionele basis’. Voor 
de minder aandachtige lezer: dit gaat dus over 
UBER en consoorten. Het creëren van een wette
lijk kader voor UBER zal de taximarkt volledig 
ontwrichten, zeker als die regels te zwak en te 
bescheiden zouden zijn. Voor BTB is het duidelijk: 
iedereen die taxidiensten wil aan bie den moet 
dezelfde regels volgen!

Herken jij de echte taxichauffeur, dan win je deze taxi.

Waag je kans: “With this app, you can win a cab.”

De waarheid over UBER: lees ons volledig dossier! 

Is UBER wel de sympathieke underdog waar voor het zichzelf graag uit geeft? Zij profileren zich 
als vernieuwend en claimen dat ze in hun groei (en vooral in hun winst!) geremd worden door 
regels waaraan alle taxi bedrijven zich moeten houden. BTB maakte een overzicht van het echte 
gezicht van UBER! Met daarin alles wat je maar beter weet voor je met je smartphone met de 
UBERapp aan de slag gaat. Enkele voorbeeldjes? Bij een echte taxi ken je de tarieven, maar bij 
UBER variëren die. Bij slecht weer of op feestdagen kan de prijs wel vertienvoudigen! En je 
privacy kan je ook vergeten… Interesse? Je kan het volledige dossier lezen op deze link:  
www.tinyurl.com/BTB-dewaarheidoverUBER
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Eindelijk doorbraak in strafklacht 
tegen UBER!
In december diende minister Smet een klacht 
in bij het parket omdat UBER de regels die 
gelden voor taxibedrijven niet volgt. Vrijdag 
13 maart eindelijk reactie! Bij een huiszoeking 
namen de speurders in de kantoren van UBER 
een hoop documenten en de boekhouding in 
beslag.

Sedert de start van UBER in Brussel werden 
ook al 26 wagens in beslag genomen. De 
chauffeurs worden ook vervolgd. De eerste 
van hen moest op 30 maart al voor de 
rechtbank verschijnen.

Dinsdag 3 maart trok een kolonne van zowat 
1000 taxi’s door Brussel, van het Noordstation 
naar het Schumannplein. Hiervoor werd in 
gemeen schappelijk front opgeroepen door 
zowel de werkgeversorganisaties als door de 
vakbonden. De taxichauffeurs vrezen terecht 
voor een ‘wild west’scenario in de sector, 
waarbij jobs van taxichauffeurs verloren gaan 
omdat nietprofessionelen ook ‘taxi spelen’. Er 
reden ook Franse en Nederlandse taxi’s mee! 
Want ook in Frankrijk en Nederland ontregelt 
UBER de taxisector. Eén chauffeur kwam zelfs 
helemaal uit AixenProvence. Hij reed 1200 km 
om te kunnen deelnemen! 

BTB reed mee op kop van de stoet 
Rudi Vervoort, ministerpresident van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Rege ring, ontving een 
delegatie van de manifestanten. Hij uitte zijn 
begrip voor de angst van de sector. Maar de 
regering wil het Taxiplan niet terugtrekken. Er 
komt wel uitgebreid overleg over hoe het plan in 
de praktijk dient te worden omgezet. Na 
anderhalf uur vatte Vervoort het overleg samen : 
”Alles blijft bespreekbaar”, waarmee hij aangaf 
dat het overleg met de sector mee de krijtlijnen 
zal uitzetten van het Brusselse beleid.

Hoe moet het verder met UBER 
in Brussel? 
UBER moet van de straat af. UBER overtreedt 
vandaag manifest de wet, dus moet de overheid 
optreden! Frank Moreels is duidelijk: “De taxi
chauffeur aanpakken en tegelijk toelaten dat een 
multinational onbe schaamd de wet over treedt, 
dat kan niet. Maar ook in de toekomst moeten 
UBER en consoorten dezelfde regels volgen als 
de andere taxi’s. Anders organiseert men sociale 
dumping en tekent men doelbewust het dood
vonnis van de loontrekkende taxi chauffeur!”

Dinsdag 3 maart. Meer dan 
1000 taxichauffeurs tegen UBER

“Alles blijft 
bespreekbaar”
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Tips voor een frisse lentestart

De eerste lentezon doet ons beseffen dat we onze broeksriem gedurende de winter toch net weer een 
gaatje losser hebben gedaan. Gezellige winteravonden, lekker warm binnen en minder beweging 
hebben opnieuw hun tol geëist. Tijd om schoon schip te maken dus. Gedaan met de zware winterkost. 
Gelukkig helpt de lente ons daarbij een handje. In de supermarkten liggen de zomergroenten al volop 
in kratten te pronken en het frisse zomerfruit is eveneens al in overvloed aanwezig op de schabben. 

Wij geven je enkele tips voor een vlotte overgang naar de zomergarderobe.

1  Begin de dag steeds met een gezond ontbijt. Deze maaltijd geeft je al een flinke energieboost 
voor de rest van de dag.

2  Drink veel. Fruitsap (oppassen met gesuikerde fruitsappen), soep, maar vooral veel water. Door 
veel water te drinken voer je de afvalstoffen op een gemakkelijke manier af uit je lichaam. Veel 
koffie, thee of alcohol drinken is dan weer niet zo goed voor je lichaam.

3  Eet veel fruit. Vers fruit is gezond en bevat veel vitaminen. Een lekker en gezonde manier om je zin 
in iets zoets te bevredigen. Vervang ook je dagelijkse broodje een keer door een gezonde fruitsla. 
Maar pas op. Sommige fruitsoorten zoals peren, druiven, bananen, kersen en anana bevatten 
tegelijkertijd ook veel natuurlijke suikers. 

4  Eet veel groenten. Groenten mag je eten zo veel je wil. Verse groenten zitten tjokvol vezels, 
vitaminen en mineralen. 

5  Vermijd te vette sauzen en dressings en bak met olie of margarine in plaats van met boter.

Combineer je deze tips met flink wat beweging, dan ben jij in de kortste keren weer helemaal 
lenteklaar! 
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Kan ik andere opleidingen laten 
toevoegen?
Op de competentiepas kan jij ook alle opleidingen 
die je voor 10 september 2009 of voor jouw 
indienst treding reeds volgde laten toevoegen. Je 
kan ook je opleiding (op school of bij VDAB) laten 
toevoegen.

En als er fouten op staan?
Binnen de drie maanden na ontvangst kan je je 
werkgever laten weten wat er fout is en zal hij de 
nodige correcties aanbrengen.

Wat kan ik daar nu mee aanvangen?
Veel meer dan je op het eerste zicht zou denken! 
Je hebt steeds een overzicht van je opleidingen! 
Voor vrachtwagenchauffeurs is dit zeker van 
groot belang: de opleidingen die je moet volgen 
om je vakbekwaamheid te behouden, staan 
namelijk ook op de competentiepas. Zo weet je 
steeds hoeveel dagen opleiding je al volgde.

De competentiepas neem je best mee als je gaat 
solliciteren. Op die manier kan je aantonen 
welke opleidingen je al volgde.

Heb je vragen?  
Stel ze gerust, mail naar info@btb-abvv.be! 

Werk je in de sector van wegvervoer en logistiek? 
Dan moet je werkgever je ieder jaar een compe
tentiepas geven. Daarop staan alle opleidingen 
die je het voorbije jaar volgde voor je job. Het 
gaat zowel om opleidingen binnen als buiten 
jouw normale werkuren. De competentie pas 
wordt door jouw werkgever bijgehouden en na 
iedere opleiding aangevuld. Alle opleidingen die 
je sedert september 2009 bij jouw werkgever 
volgde moeten er op vermeld worden. 

Verander je van werkgever, dan zal je nieuwe 
werkgever voor jou een nieuwe competentiepas 
maken. Je hebt dus evenveel competentiepassen 
als je werkgevers in de sector hebt.

Wanneer krijg ik die competentie pas? 
En hoe ziet die er uit?
Jaarlijks moet je werkgever je een bijgewerkte 
competentiepas afleveren, samen met de 
andere ‘sociale’ documenten, zoals bijvoorbeeld 
de fiche voor het invullen van je belastingaangifte. 
Ook bij uitdiensttreding moet je werkgever je 
onmiddellijk een competentiepas geven. 

Er bestaat een model van de competentiepas, 
dit werd bij cao vastgelegd. Je vindt dit op  
http://www.sftl.be/site/images/documents/
COMPETENTIEPAS.doc. Ondernemingen kunnen 
een eigen model gebruiken, maar dit moet ten 
minste dezelfde inhoud bevatten.

Competentiepas, 
wat is dat nu weer?

powertools
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Geldigheidsduur van 
je vakbekwaamheid of 
code 95? Controleer 
de datum op je rijbewijs!

Een voorbeeld: Dirk behaalde op 2 mei 2010 via 
VDAB zijn rijbewijs CE én zijn vakbekwaamheid. 
Zijn vakbekwaamheid vervalt op 2 mei 2015! 
Hoog tijd dus dat hij opleiding volgt! 

Er zijn ondertussen gevallen bekend, waar de 
dienst rijbewijzen van het gemeentehuis fouten 
maakte. Vrachtwagenchauffeurs die in februari 
2010 hun rijbewijs behaalden, kregen ten 
onrechte een vakbekwaamheid tot 10 september 
2016, terwijl dit maar tot februari 2015 had 
mogen zijn! Bij een controle door de inspectie 
van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit 
werden deze chauffeurs onmiddellijk aan de 
kant gezet! Ze mochten pas weer aan het werk 
nadat ze 35 uur opleiding gevolgd hadden! 
Controleer dus steeds de geldigheidsdatum van 
je vakbekwaamheid!

Vakbekwaamheid sedert 2008  
voor bussen/cars en sinds 2009  
voor vrachtwagenchauffeurs
Voor chauffeurs van vrachtwagens en bussen en 
cars werd enkele jaren geleden de verplichte 
vak bekwaamheid ingevoerd. Om vakbekwaam 
te blijven moet je 35 uur opleiding volgen.

Bus en carchauffeurs die hun rijbewijs D behaal
 den vóór 10 september 2008 hebben tijd tot 
10 september 2015 om de opleiding te volgen. 
Vrachtwagenbestuurders die hun rijbewijs C of 
CE al hadden vóór 10 september 2009, hebben 
tijd tot 10 september 2016. 

Haalde je je rijbewijs minder dan vijf 
jaar geleden? Controleer dan de 
datum van je vakbekwaamheid! 
Maar chauffeurs die nadien met examens zowel 
hun rijbewijs en vakbekwaamheid haalden, 
hebben maar vijf jaar tijd om de 35 uur opleiding 
te volgen.
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Johan Och
(Chauffeur belbus bij VBM ) 

Johan is delegee bij VBM, deel van de Keolis groep. 
Het is een leuke job maar ook één gelijk een 
ander. Velen kijken neer op deze job, maar het is 
een kostwinning gelijk een ander. Om deze job te 
doen moet je echt je verantwoordelijkheid 
ne men. Je bent op de baan met mensen en je wil 
deze mensen goed en veilig op hun bestemming 
brengen. Vandaag is het beroep iets minder 
aantrekkelijk door de gewijzigde bere kenings
wijze van het loon. Met de belbus rijden we op 
zondag minder vandaar het nega tieve effect op 
ons loon. We stellen ons wel wat vragen over de 
toekomst met de besparingen van De Lijn die op 
til zijn. Door de huidige regering ziet het er niet 
rooskleurig uit. Eigenlijk is het een aangename 
job die ik graag doe. Ik ben 60 jaar en kijk nu 
vooruit naar wat komen zal.

Ronny Fransen
(Chauffeur lijnbus bij Melotte ) 

Ronny is delegee bij Melotte in Neerpelt en lid van 
de ondernemingsraad bij Hansea. 
Het leuke is de vrijheid, weliswaar beperkt maar 
ze is er toch. Ik ben op de baan met de bus en 
zorg ervoor dat mijn passagiers op hun 
bestemming geraken. Ik doe de job heel graag. Ik 
ben 54 jaar en ondervind dat we soms veel te 
lang rijden zonder voldoende rust. Dat weegt op 
de gezondheid. Het is voornamelijk bij de 50+'ers 
en de vrouwelijke collega’s dat de job bij heel 
lange arbeidstijden zwaar begint door te wegen. 
Ik ben als 16jarige begonnen als buspoetser 
voor schoolbussen en autocars. Later ben ik 
opgeklommen tot buschauffeur, een job die ik 
vandaag nog altijd doe. Mijn vader was ook 
buschauffeur en, als ik hem bezig zag, dacht ik 
dat dit de job van mijn leven was. De grote 
verandering in de loop van mijn carrière is dat de 
mensen enorm mondig zijn geworden. Boven
dien is er tegenwoordig constant controle door 
Facebook, camera’s, … Je voelt je enorm beke
ken. Ondanks deze negatieve noot doe ik mijn 
job met hart en ziel en zal ik steeds opkomen 
voor de mensen.

Erika Van der Borght 
(Chauffeur lijnbus bij de KAV)

Erika werkt bij de KAV te Geel, een onderdeel van 
de Hanseagroep. 
Mijn kinderdroom was chauffeur worden, een 
job die me altijd aangesproken heeft. Ik werkte 
jarenlang als planner in de containertraffic en 
de werkdruk was daar veel te hoog, meer werk 
met minder volk. Na enkele jaren werd het me te 
veel en er werd bespaard. Met de afscheidspremie 
van mijn vorige job ben ik in 2007 voor mijn 
rijbewijs D (busrijbewijs) gegaan. In mijn huidige 
job ben ik eigenlijk een beetje mijn eigen baas. 
Het is een leuke, uitdagende job. Ik neem mijn 

De voorbije weken bezochten we verschillende buschauffeurs.
We vroegen hen wat hun job zo aantrekkelijk maakt, waarom ze hun 
job graag doen en welke de mindere kanten van dit werk zijn.  
Tijdens deze interviews merkten we bij elk van hen dat ze dit vak 
met fierheid doen, voor het vak, voor de bus en hun passagiers.

Buschauffeur, een sexy job?

Ronny Franssen (links) en Johan Och (tweede 
van rechts)
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werk nooit mee naar huis. Weet je, een job die je 
graag doet maakt je ook verdraagzamer en 
gelukkiger. Verdraagzaamheid gemaakt door de 
liefde voor het vak. Spijtig is dat sommige 
mensen geen respect meer hebben voor de job 
van buschauffeur. Sommigen denken dat de bus 
een vuilbak is of een plaats voor graffiti, maar 
die zijn verkeerd. Het is onze werkplaats die 
we koesteren en graag proper houden. Er is 
weliswaar een kentering merkbaar, want 
sommige jongeren staan spontaan hun plaats af 
aan ouderen, zieken of zwangere dames. Dat de 
mensen een vriendelijke groet krijgen en geven 
zorgt voor een positieve sfeer op onze bus.

Ivan De Meyer 
(Chauffeur lijnbus bij Waaslandia ) 

Ivan werkt bij Waaslandia sinds 2008 en is er 
syndicaal afgevaardigde. 
In mijn vorige job had ik het zwaar en ging ik 
regelmatig op de baan. Dat inspireerde me een 
job te doen in die richting. Ik hoorde toen dat 
Waaslandia chauffeurs zocht en in 2008 ben ik 
ervoor gegaan om te kunnen werken als bus
chauffeur. De talrijke sociale contacten en het 
gevoel baas te zijn over je bus geeft me de liefde 
voor het vak. Er zijn negatieve en positieve 
kanten, maar die heb je in elke job. Als vak
bondsafgevaardigde heb ik ook een engagement 
genomen, want dat is ook mijn passie net zoals 
met de bus rijden. Mensen helpen, sociale 
contacten onderhouden, dat maakt mijn job 
sexy!

Erika Van der Borght Ivan De Meyer (midden)
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#8JAN - Aanval op 
bel bussen geopend 
door de regering!
Op 8 januari 2015 trok een delegatie van tien 
vertegenwoordigers uit het middenveld met 
meer dan 200 sympathisanten naar het 
kabinet van Minister Weyts. Samen met de 
collega’s van ACOD (Rita Coeck) en de andere 
organisaties hebben we hem op zijn verant
woordelijkheden gewezen. 

Steven Steyaert, BTBpropagandist: “Als BTB 
hebben we de minister uitgenodigd om samen 
eens de bus op te gaan en te luisteren naar de 
chauffeurs en naar de reizigers. Buiten een 
lachje kon er geen reactie af. De impact van de 
bespa ringen van de Vlaamse regering op zowel 
chauffeurs als reizigers zal echter groot zijn.” 

Vandaag is de aanval op de belbussen al inge
zet door deze regering en door de raad van 
beheer van De Lijn. Eind vorig jaar is bekend
gemaakt dat De Lijn 35 miljoen euro moet 
besparen. Ondanks de onder hande lingen 
tussen De Lijn en de vakbonden worden die 
besparingen al door onze strot geduwd! 

Steven Steyaert: “We stellen vast dat er in 
Vlaams Brabant, Antwerpen en Limburg al 
verschillende belbuslijnen afgebouwd worden 
of volledig geschrapt. Dit zonder rekening te 
houden met de gevolgen op economisch of 
sociaal vlak. BTB roept de raad van beheer en 
minister Weyts op tot overleg met alle partijen.”

Ook in Wallonië zullen we waakzaam blijven 
en erop toezien dat men geen voorbeeld 
neemt aan de Vlaamse regering met mogelijke 
aanvallen op de Telbus (het broertje van de 
Vlaamse belbus) of andere besparingen op 
het openbaar busvervoer.

Donat Vandekerckhove 
(Chauffeur lijnbus bij Keolis)

Donat is delegee bij Keolis te Jabbeke. 
Ik werk al 33 jaar als buschauffeur bij dezelfde 
firma. Op mijn 21ste ben ik er gestart na enkele 
jaren in de bouw. Ik heb eerst 26 jaar met de 
touringcar gereden: rondrijden met Amerikanen, 
Australiërs en andere wereldburgers. Door deze 
job was ik zelden thuis en miste ik een deel van 
de huiselijke sfeer met de kinderen. Acht jaar 
geleden heb ik de overstap gemaakt en ben ik 
beginnen rijden voor De Lijn. De bedoeling was 
om meer stabi liteit in de uren te vinden, maar in 
deze job ben je ook polyvalent. Het leuke aan 
deze job zijn de sociale contacten. Ik doe mijn 
job heel graag, maar ik ben ook gelukkig wanneer 
ik op het einde van de dag naar huis kan. Reeds 
12 jaar ben ik actief in de vakbond, als lid van de 
onder nemingsraad en als delegee. Mensen 
helpen en opkomen voor de chauffeurs is de 
voldoening die ik heb in het syndicale werk.

Katrien Vandenheede 
(Chauffeur Belbus bij Heyerick - Keolis ) 

Katrien is delegee bij Heyrick te Zulte. 
Na een paar jaar in de voedingssector was de 
maat vol. Tussen vier muren zitten en werken 
was niets voor mij. Ik wou meer sociaal contact, 
meer mensen zien, meer leven. Toen ben ik op 
zoek gegaan naar een job met meer verant
woorde lijkheid, een job waarin ik iets kon 
betekenen voor andere mensen. Zo ben ik 13 
jaar geleden bij het busbedrijf Heyerick terecht 
gekomen en daar gestart als belbuschauffeur. 
Het rijden met de belbus trok me enorm aan en 
ik behaalde mijn rijbewijs Het contact met de 
mensen en de buitenlucht is veel meer aanwezig 
dan tijdens het rijden met de gewone lijnbus. De 
belbus is steeds op de buiten, je voelt je als het 
ware in ‘vakantiestemming’. De contacten met 
de klanten zijn groot en de waardering is enorm. 
De belbusroutes afleggen is eigenlijk een 
weerzien met een grote familie. Sinds ik deze job 
doe heeft mijn leven meer kleur gekregen. Er zijn 
ook negatieve kanten, maar die neem ik erbij, 
want ze zijn volledig ondergeschikt aan de 
voldoening van mijn job. Ik ben ook syndicaal 
actief en dit versterkt mijn sociaal gevoel om 
mensen te helpen.

Buschauffeur een sexy job?

Donat Vandekerckhove

Katrien Vandenheede
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… De Vlaamse overheid ontving in 2014 een 
recordbedrag van bijna 4 miljoen euro aan 
boetes voor vrachtwagens die te zwaar of ver-
keerd geladen waren. Dankzij moderne weeg
systemen kunnen de inspecteurs van Wegen en 
Verkeer nu meer vrachtwagens wegen terwijl zij 
rijden. Dit gaf als resultaat 4.149 gecontroleerde 
vrachtwagens, 1.526 processenverbaal en 
3,94 miljoen euro inkomsten uit de boetes.

… Nog meer controles! Dankzij nieuwe, slimme 
camera’s met nummerplaatherkenning pikt de 
Vlaamse Belastingsdienst elke dag meer dan 
twintig vrachtwagens uit het verkeer, waarvoor 
geen verkeersbelasting werd betaald. Op deze 
manier werden er al 2.669 vrachtwagens aan de 
kant gezet. Toch beperken de controles zich 
slechts tot één uur per dag, dit om de admini
stratie niet te overbelasten. Het effect van de 
controles laat echter niet op zich wachten. Uit 
schrik om betrapt te worden, werden er in 2014 
al 5.175 meer aangiften gedaan bij de Vlaamse 
Belastingsdienst.

… Amazon, één van de grootste Amerikaanse 
webwinkels, zorgt opnieuw voor een primeur. 
Zij hebben een patentaanvraag gedaan voor 
een ‘mobiele fabriek’. Concreet betekent dit dat 
jij als klant een bestelling plaatst en dat in de 
vrachtwagen, tijdens de rit naar jouw huis, jouw 
bestelling met behulp van een 3Dprinter wordt 
uitgeprint. Amazon ziet twee grote voordelen 
aan deze werkwijze: de klant moet minder lang 
wachten op zijn bestelling en de webwinkel kan 
zelf een pak magazijnruimte besparen, vermits 
enkel wordt geprint wat besteld is. Benieuwd 
hoe dit experiment zal verlopen!
Het is trouwens niet de eerste keer dat Amazon 
origineel uit de hoek komt. In 2013 wou de web
winkel pakjes aan huis laten afleveren door 
drones, maar dit experiment werd finaal de kop 
ingedrukt door de Amerikaanse luchtvaart
autoriteit.

… De verkeersveiligheid op de Europese auto-
snelwegen verbetert stelselmatig. Uit een 
studie van de European Transport Safety Council 
(ETSC) blijkt nu echter dat de veiligheid op de 
Vlaamse snelwegen minder snel verbetert dan 
elders in Europa. Zelfs de cijfers voor gans België 
zijn beter dan deze van Vlaanderen.
In gans Europa kwamen 1.900 mensen om het 
leven op snelwegen, ongeveer 7% van het totale 

aantal verkeersdoden. In Vlaanderen bedraagt 
dit percentage 12,5%.
De dodentol op Europees niveau daalde tussen 
2004 en 2013 met 49%. In Vlaanderen bedroeg 
deze daling slechts 36%. België doet het 
daarmee slechter dan buurlanden Nederland en 
Duitsland, maar nog altijd beter dan Frankrijk.
Mogelijk kan de invoering van nieuwe techno
logieën opnieuw levens redden. Onderzoekers 
denken hierbij bijvoorbeeld aan verplichte 
gordel verklikkers op alle zetels in nieuwe auto’s, 
intelligente snelheidsbegrenzers, rijstrook
assistentie, …

… Als gevolg van een volksraadpleging werd in 
het Schotse Parlement een wet goedgekeurd 
die het alcoholgehalte voor bestuurders ver-
laagt van 0,8% naar 0,5%. In de rest van het 
Verenigd Koninkrijk blijft de alcohollimiet van 
0,8% wel behouden.

… Het BIVV (Belgisch Instituut voor Verkeers-
veiligheid) heeft nieuwe ‘boetekaarten’ uitge ge-
ven. Deze boetekaarten bevatten op post kaart
formaat een overzicht van de ver keers inbreuken 
in functie van de ernst en bijhorende sancties.  
De informatie op deze boetekaarten is gebaseerd 
op de recentste wij zigingen, onder andere voor 
onmiddellijke inningen voor rijden en drinken.  
Te bestellen via de webshop van het BIVV:  
http://webshop.bivv.be/nl

Weet je dat …
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… Bij wijze van experiment werden 20 pan-
cartes van een politieagent of een politie wagen 
op ware grootte neergezet langs de kant van de 
weg. De resultaten van het experiment tonen 
aan dat de gebruikte ‘valstrik’ effectief werkt. 
Tijdens de testperiode daalde de gemiddelde 
snelheid licht. Het percentage automobilisten 
dat een verkeersovertreding beging daalde zelfs 
met de helft. Na het weghalen van de nepagent 
verhoogde de gemiddelde snelheid opnieuw en 
werden er ook opnieuw meer verkeers over tre
dingen begaan. Door nepagenten in te scha ke
len op gevaarlijke punten en het verrassings
effect te behouden door het ver plaatsen van de 
pancartes, kan zo worden bijge dragen aan de 
vermindering van het aantal verkeers slacht
offers.

… Experten van het Internationaal Monetair 
Fonds (IMF) zijn het erover eens dat de achter-

uitgang van de vakbonden in veel rijke landen 
heeft geleid tot de toename van sociale onge-
lijk heden. De actiemogelijkheden van de werk
nemers tegenover de hoge lonen worden immers 
beperkt. Het is net de taak van de vakbonden om 
de ongelijkheden af te remmen door te zorgen 
voor een meer rechtvaardige loonverdeling door 
de overheden onder druk te zetten om zich 
daartoe te engageren. Door een zwakkere 
syndicalisatiegraad wordt de ‘onder handelings
capaciteit’ van de werknemers over hun loon 
verzwakt en dit ten voordele van de groot
verdieners en de aandeelhouders. Volgens de 
OESO (Organisatie voor Economische Samen
werking en Ontwikkeling) is de daling van de 
syndicalisatiegraad in de belangrijkste ont
wikkelde landen zelfs zeer fors: van 20,8% in 
1999 naar 16,9% in 2013.
Gelukkig dus dat de Belgische vakbonden flink 
stand houden en dat BTB zelfs in de lift zit ...

Vind ons leuk op Facebook !

Weet je dat …

De sociale media, je hebt er zeker al over gehoord.  
Facebook, dat zegt je toch iets? 

Ook BTB heeft al geruime tijd een eigen pagina op Facebook :  
BTBABVV Transport en Logistiek.

We hebben al honderden likes op onze Facebookpagina.  
Binnenkort ook de jouwe?

Want dan krijg je automatisch alle updates in jouw Facebookprofiel.  
Zo blijf je op de hoogte van al het belangrijke nieuws in de sectoren  
en zit je op de eerste rij om alle details te lezen over onze acties. 

En niet alleen jij, maar ook je collega’s, vrienden en familie: nodig hen  
via Facebook uit om de BTBFacebookpagina pagina leuk te vinden.

En vooral, deel onze Facebookberichten met jouw vrienden.  
Zo zorgen we er samen voor op korte termijn zo veel 
mogelijk mensen bereiken!

Heb jij een smartphone, scan dan snel deze QRcode  
en je zit meteen op onze Facebookpagina.
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Nieuwe lonen in de sector goederenvervoer en logistiek
Ingevolge de jaarlijkse indexatie in de sector goederenvervoer en logistiek (paritair comité 140.03) werden de lonen en 
vergoedingen vanaf 1 januari 2015 met 0,02% verhoogd.

Deze nieuwe lonen vind je hierna. 

Lonen en vergoedingen rijdend personeel goederenvervoer en logistiek vanaf 01.01.2015

Categorie Uurloon in € 
Arbeidstijd  
38 u/week

Vergoeding 
in €  

Beschik baar-
heids tijd  
(99% van 

het uurloon)

Vergoeding 
in €  

Beschik baar-
heids tijd 
zon- en 

feestdagen

Uurloon in € 
Arbeidstijd 
39 u/week 

met  
6 betaalde 
CD-dagen

Vergoeding 
in €  

Beschik baar-
heids tijd  
(99% van 

het uurloon)

Vergoeding 
in €  

Beschik baar-
heids tijd 
zon- en 

feestdagen

Goederenvervoer

Hulparbeider/begeleider 10,3230 10,2195 15,3290 10,0590 9,9585 14,9375

Chauffeur in opleiding 10,3230 10,2195 15,3290 10,0590 9,9585 14,9375

Chauffeur vrachtwagen 
nuttig laadvermogen < 7 ton

10,7220 10,6145 15,9215 10,4475 10,3430 15,5145

Chauffeur vrachtwagen 
nuttig laadvermogen 7  15 ton

10,9630 10,8535 16,2800 10,6820 10,5750 15,8625

Chauffeur vrachtwagen 
nuttig laadvermogen + 15 ton

11,3470 11,2335 16,8500 11,0555 10,9450 16,4175

Chauffeur geleed voertuig 11,3470 11,2335 16,8500 11,0555 10,9450 16,4175

Chauffeur ADR of 
koelvoertuig

11,3470 11,2335 16,8500 11,0555 10,9450 16,4175

Besteldiensten 

< 6 maanden anciënniteit 
in de firma

10,7220 10,6145 15,9215 10,4475 10,3430 15,5145

> 6 maanden anciënniteit 
in de firma

10,9630 10,8535 16,2800 10,6820 10,5750 15,8625

Koerierdiensten en taxibestelwagens

Minimum uurlonen 11,3470 11,2335 16,8500 11,0555 10,9450 16,4175

ARAB-vergoeding : de jaarlijkse indexatie behoudt de ARABvergoeding op € 1,2910 vanaf 01.01.2015.

Verblijfsvergoedingen : de jaarlijkse indexatie bracht de verblijfsvergoeding vanaf 01.01.2015 op :

Vergoeding A : > 24 u uithuizig + 8 u arbeidstijd en/of beschik baar heids tijd : € 36,1265.

Vergoeding B : < 24 u uithuizig : € 14,6440. 

Vergoeding C : vast verblijf buitenland : € 9,8220. 

Nachtvergoeding - 50 jaar : 1,1390 €/uur.  

Nachtvergoeding + 50 jaar : 1,4235 €/uur.  

Anciënniteitsvergoeding in € per uur :

Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 1 jaar 0,0515

Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 3 jaar 0,1055

Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 5 jaar 0,1595

Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 8 jaar 0,2135

Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 10 jaar 0,2675

Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 15 jaar 0,3215

Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 20 jaar 0,3755
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Lonen en vergoedingen niet-rijdend personeel goederenvervoer en logistiek  
vanaf 01.01.2015

Klasse Functie Uurloon in € 38 u/week Uurloon in € 39 u/week met 
6 betaalde compensatiedagen

Klasse 1 Magazijnmedewerker type 1 11,4915 11,1970

Klasse 2 Schoonmaker 
Magazijnmedewerker type 2 
Magazijnmedewerker type 3 
Magazijnmedewerker type 5 
Klusjesman (M/V)

12,0260 11,7175

Klasse 3 Magazijnmedewerker type 4 
Magazijnmedewerker type 6 
Magazijnmedewerker type 7

12,3410 12,0255

Klasse 4 Magazijnmedewerker type 8 
Superviserende 
magazijnfunctie type 1

12,6565 12,3325

Klasse 5 Superviserende 
magazijnfunctie type 2 
Kwaliteitscontroleur

12,9725 12,6400

Klasse 6 Superviserende 
magazijnfunctie type 3

13,2400 12,9000

Klasse 8 Superviserende 
magazijnfunctie type 4

13,5075 13,1615

De ploegenpremie (u voor 07.00 u of na 19.00 u en bijkomende voorwaarden) bedraagt 7,50% van het baremauurloon.

De nachtpremie (u tussen 20.00 u en 06.00 u en bijkomende voorwaarden) bedraagt 12,50% van het baremauurloon.

De nachtpremie en de ploegenpremie kunnen niet worden gecumuleerd.

Anciënniteitsvergoeding in € per uur :

Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 1 jaar 0,0515

Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 3 jaar 0,1055

Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 5 jaar 0,1595

Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 8 jaar 0,2135

Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 10 jaar 0,2675

Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 15 jaar 0,3215

Ononderbroken bedrijfsanciënniteit van 20 jaar 0,3755
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Lonen en vergoedingen garagepersoneel goederenvervoer en logistiek 
vanaf 01.01.2015

Categorie Uurloon in € 38 u/week Uurloon in € 39 u/week

Hulpwerkman ‘service’ 11,9255 11,7125

Hulpwerkman ‘service’ 10 j. anciënniteit 12,4680 12,1595

Hulpwerkman ‘service’ 20 j. anciënniteit 13,0955 12,7660

Hulpwerkman 12,4680 12,1595

Hulpwerkman 10 j. anciënniteit 13,0955 12,7660

Hulpwerkman 20 j. anciënniteit 13,7120 13,3720

Geoefende hulpwerkman niveau B 13,7120 13,3720

Geschoolde arbeider niveau C 15,2125 14,8300

Geschoolde arbeider niveau D 15,9570 15,5635

Arbeider buiten categorie 17,0845 16,6595

Anciënniteit: € 0,0515/u na 1 jaar ononderbroken anciënniteit in het bedrijf.

Nieuwe bedragen voor loonbeslag en -overdracht vanaf 01.01.2015
De nieuwe bedragen voor loonbeslag en overdracht zijn gekend.

Voor beroepsinkomsten gelden de volgende drempelbedragen :

Maandelijks loon Voor beslag of overdracht vatbaar gedeelte

Tot 1.069, € 0%

1.069,01 €  1.148, € 20% (= 1/5de)

1.148,01 €  1.267, € 30%

1.267,01 €  1.386, € 40 % (= 2/5de)

Boven 1.386, € 100%

Voor vervangingsinkomsten gelden de volgende drempelbedragen :

Maandelijks loon Voor beslag of overdracht vatbaar gedeelte

Tot 1.069, € 0%

1.069,01 €  1.148, € 20% (= 1/5de)

1.148,01 €  1.386, € 40 % (= 2/5de)

Boven 1.386, € 100%

Vermindering voor kind ten laste :

Het voor beslag of overdracht vatbare bedrag kan worden verminderd met een bedrag per kind ten laste. Vanaf 1 januari 
2015 bedraagt deze vermindering 66, € per kind ten laste.

Opgelet: Deze grenzen tellen niet voor onderhoudsgelden (loonbeslag, -overdracht en -delegatie)!
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FEDERAAL SECRETARIAAT BTB WEGVERVOER & LOGISTIEK
Paardenmarkt 66 – 2000 Antwerpen

Federaal Secretaris – Frank Moreels
Tel.: 03 224 34 34 | Fax: 03 224 34 49 – veronique.de.roeck@btbabvv.be

PROVINCIE ANTWERPEN
2000 Antwerpen – Paardenmarkt 66
tel.: 03 224 34 30 | fax: 03 224 34 49
ma-di-wo-do: 08.30-12.00 13.00-17.00 | vrij:08.30–12.00
btb.antwerpen@btb-abvv.be
2300 Turnhout – Grote Markt 48
tel.: 014 40 03 70 | fax: 014 42 28 87
ma-di-wo-do-vrij: 08.30-12.00 | ma & do: 13.00-17.00
btb.turnhout@btb-abvv.be
2800 Mechelen – Zakstraat 16
tel.: 015 29 90 48 – 014 40 03 70 | fax: 014 42 28 87
di 09.00-12.00 | do: 09.00-12.00 13.00-16.00
btb.mechelen@btbabvv.be
Secretaris Lieve Pattyn | lieve.pattyn@btbabvv.be
Bestendig Afgevaardigde Carine Dierckx | carine.dierckx@btbabvv.be
Propagandist Tom Peeters | tom.peeters@btbabvv.be

PROVINCIE LIMBURG
3500 Hasselt – Gouverneur Roppesingel 55
tel.: 011 22 27 91 | fax: 011 23 37 94
ma-do-vrij: 08.30-12.00 | di: 08.30-12.00 13.00-17.30
btb.limburg@btbabvv.be
Secretaris Eddy Graller | eddy.graller@btbabvv.be

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
9041 Oostakker – Oostakkerdorp 24
tel.: 09 218 79 80 | fax: 09 218 79 81
ma: 08.00-12.30 13.30-17.00 | di-wo-do: 08.30-12.30 13.30-16.30 |
vrij: 08.00-12.30
btb.gent@btbabvv.be
9200 Dendermonde – Dijkstraat 59
tel.: 052 25 92 59 | fax: 09 218 79 81
op afspraak
btb.dendermonde@btbabvv.be
9300 Aalst – Houtmarkt 1
tel.: 053 78 78 78 | fax: 09 218 79 81
do:08.30-12.00
btb.aalst@btbabvv.be
9600 Ronse – Stationstraat 21
tel.: 055 21 33 79 | fax: 055 21 81 06
ma-di-wo-do-vrij: 09.00-12.00 | di: 14.00-17.00 | do: 14.00-18.30
btb.ronse@btbabvv.be
9660 Brakel – Marktplein 12
do: 09.00-12.00
9900 Eeklo – Oostveldstraat 19
ma: 15.00-17.00
9060 Zelzate – Marktstraat 4
ma: 09.00-12.00
9800 Deinze – Stationstraat 4
do: 15.00-18.30
9500 Geraardsbergen – Oudenberg 6
ma: 09.00-12.00
9400 Ninove – Onderwijslaan 33a
ma: 15.00-17.00
9620 Zottegem – Arthur Scheirisstraat 16
di: 09.00-12.00
9470 Denderleeuw – Sportstraat 1
di: 15.00-17.00
9230 Wetteren – Beernaertsplein 65
di: 09.00-12.00
9240 Zele – Markt 6 A
wo: 09.00-12.00
9220 Hamme – Achterhof 90
vrij: 09.00-12.00
9700 Oudenaarde – Baarstraat 67/3
do: 09.00-12.00
Secretaris Bart Kesteloot | bart.kesteloot@btbabvv.be
Propagandist Carine Van Bever | carine.van.bever@btbabvv.be
9100 Sint-Niklaas – Vermorgenstraat 11
tel.: 03 760 04 14 | fax: 03 760 04 13
wo-do: 08.30-12.00 | do: 13.00-16.00
Secretaris Lieve Pattyn | lieve.pattyn@btbabvv.be
Bestendig Afgevaardigde Carine Dierckx | carine.dierckx@btbabvv.be

PROVINCIE VLAAMS BRABANT  
& BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
1060 Brussel – Zwedenstraat 45 rue de Suède
tel.: 02 511 87 68 | fax: 02 511 81 46
ma tot vrij: 08.30-12.00 | ma en do: 13.00-17.00
btb.brussel@btbabvv.be
1800 Vilvoorde – Mechelsestraat 6
tel.: 02 253 94 44 – 02 511 87 68 | fax: 02 253 44 41
wo en vrij: 09.00-12.00
btb.vilvoorde@btbabvv.be
3000 Leuven– Maria Theresiastraat 119
tel.:016 22 22 05 – 02 511 87 68 | fax: 016 511 81 45
Op afspraak
btb.leuven@btbabvv.be
3200 Aarschot – Statiestraat 7
Tel.: 016 56 49 88 | Fax: 016 56 38 75
ma & do: 09.00-12.00 en 13.00-18.15
3290 Diest – Paanhuisstraat 3 De Kaai
tel.: en fax: 013 33 68 74
ma, wo & do: 09.30-12.00 en 13.00-18.15
3300 Tienen – Leuvensestraat 17
tel.: 016 81 13 84 | Fax: 016 81 13 85
di & vrij: 09.30-12.00 en 13.00-18.15
1500 Halle – Edingensesteenweg 16
tel.: 02 356 38 16
di, wo & vrij: 08.30-12.00 | di: 13.00-17.00 | do: 13.00-18.00
1770 Liedekerke – Gemeenteplaats 8
tel.: 053 66 19 75
ma, di & vrij: 08.30-12.00 | di: 12.30-18.00 | do: 13.00-17.30
1755 Leerbeek – Edingensesteenweg 202
tel.: 02 454 54 28
ma: 08.30-12.00
1570 Tollembeek – Café Pallieter Plaats 11
tel.: 054 58 08 54
ma: 16.00-18.00
1930 Zaventem – Stationstraat 109
tel.: 02 721 53 49
do: 09.00-12.00
Secretaris Sandra Langenus | sandra.langenus@btbabvv.be
Propagandist Frederik Cappelle | frederik.cappelle@btbabvv.be

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
8380 Zeebrugge – Heiststraat 3
tel.: 050 54 47 15 | fax: 050 54 42 53
ma-di-wo-do-vrij: 08.30-12.00 | ma-di: 12.45-17.00
btb.zeebrugge@btbabvv.be
8800 Roeselare – Zuidpand 22 B 22
tel.: 051 26 00 84 | fax: 051 24 27 69
ma-do-vrij: 09.00-12.00 | ma en do: 14.00-17.00
btb.roeselare@btbabvv.be
8500 Kortrijk – Conservatoriumplein 9
tel.: 056 26 82 49 – 051 26 00 84 | fax: 051 24 27 69
zitdag op afspraak (051 26 00 84)
8400 Oostende – J. Peurquaetstraat 27
tel.: 059 55 60 85 | fax: 059 70 51 33
ma-di-wo-do-vrij: 09.00-12.00 | ma-di-do 14.00-17.30
btb.oostende@btbabvv.be
Secretaris Renaud Vermote | renaud.vermote@btbabvv.be
Propagandist Annita Vandenbussche |  
anita.vandenbussche@btbabvv.be
Propagandist Birger Victor | birger.victor@ btbabvv.be 

Propagandist bussen en cars Vlaanderen Steven Steyaert |  
steven.steyaert@btbabvv.be

Wilt u ook de permanenties van onze Waalse 
kantoren kennen  ? Telefoneer naar 03/224 34 37  
of stuur een mail aan ons federaal secretariaat: 
dinneke.fleerackers@btbabvv.be


