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Installeer de ABVV-app sociale verkiezingen 2016

Met de ABVV-app sociale verkiezingen 2016 stel je in 
een oogwenk je eigen kieskalender op, bereken je 
eenvoudig de verdeling van de mandaten in je 
organisatie en kom je alles te weten over de procedure 
van de sociale verkiezingen.

Installeer de app op je smartphone of tablet! 

Download de app
• Android - Google Play Store
• Ios - App Store
• Windows 

Heb je geen smartphone of tablet? Geen probleem!  
Je kan op de website www.abvv2016.be ook je eigen 
kies kalender opstellen, de verdeling van de mandaten 
berekenen en de brochures over de procedure downloaden. 

Vind ons 

leuk op 

Facebook 

Waarom voor BTB stemmen?
• BTB-steunpunten over het ganse land

• Up-to-date informatie en sociaal nieuws via 
ons ledenblad Wegwijs en via De Nieuwe 
Werker

• Gratis lezen van de tachokaart en gratis 
loonberekening op onze BTB-secretariaten

• Mobiel BTB-kantoor dat naar jou toe komt

• Meer dan 1.250 vakbondsafgevaardigden 
in de bedrijven om je rechten te verdedigen

• Rechtsbijstand voor leden

• Syndicale premie als terugbetaling 
van je lidmaatschap

• Gratis jongerenlidmaatschap

• Een goede vakbondsopleiding

• Blijvende strijd tegen sociale dumping

• IJveren voor vaste contracten in plaats 
van interimarbeid



Laatst ontmoette ik Alain, een truck-
chauffeur. Hij vertelde me dat hij het 
moeilijk had. De werkdruk in de sector 
wordt steeds groter: “De files, de lange 
werkdagen, de stress, de druk van de 
dispatchers, ... werken in de transport
sector wordt zwaar.” Alain is ook kwaad 
omdat Belgische chauffeurs hun werk 
verliezen, terwijl hun job wordt over-
genomen door Oost-Europese chauffeurs 
die op hun beurt uitgebuit worden. Hij 
begrijpt nochtans die jongens wel. “Ze 
willen ook de kost verdienen”, zegt hij. 
“Maar het kan toch niet dat ze het zelfde 
werk als wij doen, voor minder loon. Dat 
is oneerlijke concurrentie, dat is sociale 
dumping. Die helse spiraal moet stoppen. 
Het is tijd voor verandering in de trans
port sector.”

Alain staat niet alleen met zijn klacht. 
Ook veel van zijn collega’s willen veran-
dering. Ze willen een eerlijke trans port-
sector, met deftige lonen en betere 
arbeids  omstandigheden. Ze willen 
werk baar werk. 

En dat is nu net waar BTB voor staat: 
een andere en duurzame transport-
sector waar men oog heeft voor het 
personeel en niet enkel voor de winst. 
Een transportsector waar men respect 
heeft voor de werknemers.

Jouw stem geven aan BTB  
is kiezen voor betere 
arbeidsvoorwaarden
De meeste transportarbeiders weten 
wel wie er opkomt voor hun rechten. 
Vraag het maar aan de taxichauffeurs. 
Zij weten dat BTB in de vuurlijn staat in 
de strijd tegen Uber en consoorten. 

Ook de handlers op de luchthavens 
weten dat BTB als enige vakbond 

gevoch ten heeft voor een cao ‘transfer of 
staff’ en dat zal blijven doen. Als onder-
nemingen een con tract verliezen is het 
niet meer dan logisch dat de overnemer 
ook het personeel mee over neemt. 

Elke bagagist kan ook uitleggen hoe 
zwaar het beroep is. Roger die bij 
Swissport werkt rekende het voor:  
“Per werknemer wordt makke  lijk 10 ton 
bagage per dag ver sleept. Dat voel je na 
een tijd in je rug, aan je knieën... Daarom 
voert BTB actie tegen te zware valiezen 
en willen we een maxi
mumgewicht per koffer.”

Maar ook in de ver huis-
sector en de handel in 
brandstoffen is er nog 
werk aan de winkel. En 
iedereen heeft onder-
tussen al gehoord over 
malafide tour opera-
toren die de chauffeurs 
van pendel  bussen geen 
hotel kamer gunnen om vol doende te 
rusten. BTB vecht elke dag om de cao's, 
ook in de bus sector, toegepast te krijgen. 
Personeel heeft immers niet enkel 
plichten, ook rechten. 

Jouw stem geven aan BTB is 
kiezen voor meer koopkracht 
en minder flexibiliteit
BTB verzette zich met het ABVV tegen 
de indexsprong die de rechtse regering 
ons door de maag heeft gesplitst. En 
hoewel er weinig ruimte gelaten werd 
om over koopkrachtverhoging te onder-
handelen, haalde BTB het onderste uit 
de kan tijdens het sectoroverleg. 

In de logistieke sector weet het perso-
neel ook wat flexibel werken is. Evelyne 
vertelde me dat ze als jonge arbeidster 

wel kan volgen: “Voor de iets oudere 
werk nemers is het soms lastig om het 
werk ritme te volgen. En de werkgevers 
willen al maar meer flexibiliteit. Zonder 
veel rekening te houden met het per so
neel.” Daarom wil BTB flexibiliteit op 
mensen maat.

Jouw stem geven aan de 
BTB-kandi daten is kiezen  
voor respect
Uiteraard zijn er werkgevers die hun 
personeel respectvol behandelen. Maar 

er zijn er ook anderen. 
Te veel anderen. Boven-
dien moeten sommige 
werkgevers wat ‘gehol-
pen’ worden door de 
syndicale afgevaar dig-
den en de vertegen-
woor  digers van het 
per soneel in het Comité 
of de Ondernemings-
raad om écht reke ning 
te houden met de ver-

zuchtingen van het personeel. 

Daar staan de BTB-kandidaten voor, 
goed opgeleide collega’s die weten wat 
de rechten en de plichten van het 
personeel zijn. En neen, onze delegees 
zijn geen ‘boelzoekers’ die de zaak op 
stelten willen zetten. De BTB-delegees 
zijn werknemers zoals jij en ik, die 
opkomen voor hun collega’s. Afgevaar-
digden die willen dat de zaken correct 
verlopen op het bedrijf. Niets meer, 
maar ook niets minder!

Kies voor respect,  
kies voor BTB!
Frank Moreels, 
Co-Voorzitter BTB 
februari 2016

editoriaal

Jouw stem geven aan BTB 
is kiezen voor verandering 
in de transportsector

Dat is nu net waar  
BTB voor staat: een 
andere en duurzame 
transport sector waar 
men oog heeft voor  

het personeel en niet 
enkel voor de winst.  
Een transportsector 

waar men respect heeft 
voor de werknemers.
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Erwin Van Assche
Vilvoorde 
BD NTM – vrachtwagenchauffeur 
reclamedrukwerk 
Mandaat: syndicaal afgevaardigde

Waarom stel jij je kandidaat?
Eigenlijk werd ik door mijn collega’s gevraagd om 
mij kandidaat te stellen. Er was indertijd nog 
geen syndicale vertegenwoordiging op het bedrijf, 
dus heb ik samen met andere kandidaten de 
fundamenten van het vakbondswerk binnen BD 
NTM gelegd.

Werd het syndicaal werk ondertussen 
uitgebouwd binnen de firma?
Ikzelf kom bij de sociale verkiezingen op voor de 
Ondernemingsraad, maar ik ben niet de enige! 
Daarnaast zijn er heel wat collega’s die ook op de 
lijst staan zowel voor het CPBW als voor de OR. 
Dat is een fijne vaststelling! 

Wat hopen jullie te realiseren de komende 
vier jaar?
Wij hebben nu ongeveer één jaar een cao flexi-
biliteit op het bedrijf. Deze cao heeft voor grote 
veranderingen gezorgd in de arbeids organisatie. 
Als werknemer krijg je je dagindeling nog steeds 
drie maanden op voorhand, maar elke vrijdag 
kan die planning nog worden aan gepast voor de 
week daarna. Vermits we nu ook weekendwerk 
doen, gooien die last minute veranderingen dik-
wijls de gezinsplanning in de war. Om die reden 
is het de komende periode prioritair om op het 
bedrijf qua werkorganisatie te streven naar een 
gezond evenwicht tussen werk en vrije tijd.

Frédéric Douillet 
Estaimbourg 
Cardon Logistique – nationaal 
vrachtwagenchauffeur 
Mandaat: OR

Je begint na de sociale verkiezingen aan je 
tweede mandaat. Waarom was je vier jaar 
geleden kandidaat?
Ik wilde op mijn manier mee investeren in het 
bedrijf, door op te komen voor de rechten van 
mijn collega’s.

Welke dingen heb je tot hiertoe kunnen 
realiseren op het bedrijf ?
Voor wat de koopkracht betreft zijn we erin 
geslaagd om het bedrag van de maaltijdcheques 
te laten verhogen.
Bij kwalitatieve realisaties denk ik bijvoorbeeld 
aan het onderhoud en het reinigen van de 
vracht wagens. Vroeger moesten we dat allemaal 
zelf doen, nu worden hiervoor externe firma’s 
ingezet. De firma investeerde op onze vraag ook 
in de aankoop van werkkledij.

Welke punten willen jullie nog verder 
uitwerken gedurende de volgende vier jaar?
Voor mij persoonlijk hoop ik in de toekomst 
effectief te kunnen deelnemen aan de verga de-
ringen van de OR, met mijn plaats vervangend 
mandaat lukt dit voorlopig niet.
Verder wil ik blijven streven naar een betere 
werk  uitrusting en een bijkomende verhoging 
van de maaltijdcheques. Ik reken eveneens op 
een goede verstandhouding met mijn collega’s, 
want door dicht bij hen te staan, kunnen wij hen 
beter helpen bij het oplossen van hun problemen 
en persoonlijke dossiers.

GOEDERENVERVOER 

De voorwaarden om recht te hebben op 
een eindejaarspremie werden versoepeld, 
waar door meer mensen recht zullen 
hebben!

De ARAB-vergoeding werd verhoogd met 
8 eurocent!

BTB WIL...
• Betere loon- en arbeidsvoorwaarden
• Blijven strijden tegen sociale dumping
• Meer, veiligere en comfortabelere parkings
• Versterking van de tweede pensioenpijler

Erwin Van Assche

Frédéric Douillet
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Angelino Planckaert
Bellegem 
Van Gansewinkel – vrachtwagenchauffeur 
ophaling bedrijfsafval 
Mandaten: OR, CPBW en syndicaal 
afgevaardigde

Je hebt ondertussen als vakbonds afgevaar
digde al 12 jaar op de teller. Hoe ben je erin 
gerold?
In West-Vlaanderen was er op dat ogenblik nog 
geen syndicale afvaardiging bij Van Gansewinkel. 
Mijn collega’s van andere vestigingen hebben 
mij overtuigd om mij kandidaat te stellen. Ik wou 
er rustig aan beginnen in het CPBW, omdat ik 
daar de meer praktische problemen zoals de 
veiligheid op het werk kon aanpakken, maar ik 
werd ineens mee verkozen voor de OR.

Welke werkpunten hebben jullie de voorbije 
vier jaar aangepakt?
De laatste jaren hebben we ons vooral toegelegd 
op het verhogen van de veiligheid, zowel bij de 
vrachtwagens als bij de containers. Dodehoek-
spiegels, meer veiligheid bij het vergrendelen en 
ontgrendelen van de containers, materiaal dat 
sneller gerepareerd wordt, … Geen wereld-
schokkende realisaties, maar wel maatregelen 
die het werk vergemakkelijken en/of veiliger 
maken.
Wat voor ons ook heel interessant is, zijn de 
interzetelvergaderingen die drie of vier keer per 
jaar federaal worden georganiseerd door BTB. 
Gelegenheden waarop we ook met onze collega’s 
van vestigingen uit andere provincies en dus ook 
uit Wallonïë kunnen overleggen. Vergaderingen 
waarbij de taal geen barrière vormt omdat er een 
tolk wordt voorzien. Communicatie is immers zo 
belangrijk als het op syndicaal werk aan komt.

En waar zal de volgende vier jaar nog aan 
worden gesleuteld?
Zoals ik al zei is communicatie uitermate 
belang rijk, dus daar moet nog verder aan worden 
gewerkt. We moeten zeker verdergaan met de 
interzetelvergaderingen. Door ervaringen uit te 
wisselen, kunnen we van elkaar leren. 
Verder moeten we inzetten op meer “comfort” 
voor de chauffeurs. De vrachtwagen is onze 
arbeids plaats. Er is voorzien in het wettelijke, 
zoals een ergonomische zetel. Maar verder zijn 
kleine opties zoals bv. een koelkastje in de 
vracht  wagen geen overbodige luxe als je de 
ganse dag op de baan bent.

Thierry Stappers
Jemeppe 
Sita Wallonie – vrachtwagenchauffeur 
afvalcontainers 
Mandaten : OR, CPBW en syndicaal 
afgevaardigde

Je kwam voor het eerst op in 2012. Waarom?
Er was al een syndicale werking, maar ik wilde 
zelf toch eigen accenten leggen. Dat is de hoofd-
reden waarom ik mijn kandidatuur indiende.

En hoe heb je het er vanaf gebracht?
Ik ben toch wel tevreden over de persoonlijke 
tussenkomsten die ik voor sommige collega’s 
heb gedaan. Verder hebben wij ook de reorga-
nisatie van de garage begeleid. Sinds er op het 
bedrijf een andere directie werd aan gesteld is er 
wel meer ruimte om te onder handelen, vermits 
zij hier- meer dan vroeger - voor openstaan. We 
moeten bovendien een systeem uitwerken om 

Per jaar wordt nu € 300 euro per arbeider 
gestort in het sectorale pensioen fonds, een 
verhoging met maar liefst € 100 !

Angelino Planckaert

Thierry Stappers
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het werk beter te ver delen, zodat er minder 
werkdruk is. Een kleine koopkrachtverhoging 
zou ook leuk zijn. Boven dien moeten we kost wat 
kost vermijden dat er door onze firma aan 
sociale dumping wordt gedaan. Maar daar maak 
ik me geen zorgen over: de directie staat op dat 
vlak op hetzelfde stand punt als de syndicale 
delegatie.

Henri Cnockaert 
Leopoldsburg 
Alders Transport – internationaal 
vrachtwagenchauffeur 
Mandaten: OR en syndicaal afgevaardigde

Waarom was je acht jaar geleden voor de 
eerste keer kandidaat? 
Toen ik bij Alders Transport begon te werken was 
dat echt een groen bastion. Dat alleen al was 
voor mij uitdaging genoeg om mijn schouders 
eronder te zetten en ook BTB in het bedrijf op de 
kaart te zetten. Van 2 % ABVV-leden en 70 % 
ACV-leden zijn we nu geëvolueerd naar een 
50-50-verhouding. Ook nu hebben we weer een 
ploeg waarmee bij deze sociale verkiezingen 
voor de overwinning gaan.

Als je terugblikt op de voorbije vier jaar, waar 
ben je dan trots op?
Op het feit dat wij als BTB-afgevaardigden onze 
plicht hebben vervuld naar alle collega’s, onge-
acht bij welke vakbond zij aangesloten zijn. De 
dienstverlening die wij aan alle werknemers 
hebben geleverd, wordt ook zeer fel geappre-
cieerd door hen.
Verder hebben wij ingespeeld op de regerings-
maatregelen om alle werknemers te verplichten 
om langer te werken. Dat hebben we gedaan 
door met de directie te onderhandelen dat alle 
werknemers vanaf 52 jaar de mogelijkheid 
hebben om 10 extra verlofdagen te nemen, 5 
extra dagen voor werknemers vanaf 50 jaar. 
Deze dagen zijn weliswaar onbetaald, maar toch 
geven ze onze chauffeurs de mogelijkheid om op 
een kwalitatieve manier langer te blijven werken.

En wat staat er nog meer op de planning?
Door het uitdovend systeem van tijdskrediet, 
zien wij ons als syndicale ploeg verplicht om 
verder te blijven werken aan mogelijkheden om 
het verplichte langer werken draaglijk te maken. 
Wij hopen dus verder te borduren op het systeem 
van de extra verlofdagen voor 50-plussers.
In het kader van de langere loopbanen, moet er 
op de firma verder ook meer worden geïnvesteerd 
in materiaal dat het werk voor oudere werk-
nemers vergemakkelijkt, bv. ergonomische 
zetels. Dat wordt zeker één van onze volgende 
werkpunten.

goederenvervoer

Henri Cnockaert 
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Mon Peeters
Hemiksem 
Group Gosselin – net met pensioen! 
Mandaten: OR, CPBW en syndicaal 
afgevaardigde

Je bent nu pas met pensioen, maar hoe lang 
was jij syndicaal actief ?
Ik was voor de eerste keer kandidaat bij de 
sociale verkiezingen van 2000. Ik ben dus 16 jaar 
delegee geweest. Het waren mijn collega’s die 
mij destijds vroegen om als spreekbuis van de 
werknemers te fungeren. 

Hoe waren je ervaringen als delegee?
De samenwerking met de directie van het bedrijf 
is altijd zeer constructief geweest. De firma 
heeft absoluut geen negatieve houding ten 
opzichte van de vakbonden en staat altijd open 
voor dialoog. Duikt er toch een probleem op, dan 
wordt dat onmiddellijk op tafel gegooid en wordt 
er overlegd om tot een oplossing te komen 

waarin alle partijen zich kunnen vinden. Als 
syndicaal afgevaardigde zit je dan in een luxe-
positie natuurlijk.
Zo is veiligheid op de werkvloer al jaren één van 
de grote werkpunten.
Maar ook aan andere zaken wordt aandacht 
besteed. Helemaal in het begin hadden wij een 
eetzaaltje, waar het absoluut niet gezellig was 
om je boterhammetjes op te eten. Nu hebben wij 
een kantine, uitgerust met ijskasten, micro golf-
oven, … Zo’n dingen maken het werken aan-
genamer.
Group Gosselin is één van de betere werkgevers. 
Een voorbeeldje. Het uurloon ligt gemiddeld 
€ 1,5 boven het minimumuurloon van de sector. 
Moet je de nacht in Parijs doorbrengen, dan krijg 
je bovenop de officiële nachtvergoeding nog een 
extra vergoeding voor je maaltijd, omdat het 
eten in Parijs nu eenmaal een pak duurder is 
dan in andere steden. Zulke dingen maken de 
firma natuurlijk populair als werkgever. Daarom 
is er bij ons ook weinig personeelsverloop en zijn 
er veel tevreden werknemers.

De verhuissector is een kleine sector, met soms moeilijke onderhandelingen met de werk-
gevers. Maar de resultaten van de laatste onderhandelingsronde mogen gezien worden!  
De bijdrage van de werkgever voor de tweede pijler van het pensioen verhoogt van 0,6 % naar 
0,85 %, dit komt neer op zowat € 50 per jaar extra voor een vol tijdse werknemer.  
En alle brutolonen stegen met 0,5 % vanaf januari 2016.

VERHUIZINGEN 

Mon Peeters

BTB WIL...
• Betere loon- en arbeidsvoorwaarden 
• Verbod op interimarbeid in de verhuissector behouden 
• Versterking van de tweede pensioenpijler 
• Uitbreiding van de hospitalisatieverzekering 
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Erika Vanderborght
Ham 
KAV - Waaslandia – buschauffeur in 
onderaanneming voor De Lijn 
Mandaat: CPBW

Waarom ben jij lid van de vakbond?
In 2012 nam ik de beslissing om me aan te 
sluiten bij BTB en stelde ik me meteen ook 
kandidaat voor de verkiezingen. Ik werd verkozen 
als plaatsvervangend lid van het CPBW

Wat heb je de voorbije vier jaar gerealiseerd?
We hebben meegewerkt aan de loonafspraken 
bij de overname door de Waaslandia-groep. 
Hiervoor raadpleegden we de collega’s, door 
middel van een enquête. Zo kregen we een 
duidelijk beeld van wat onze mensen wilden. 

Waarom ben jij kandidaat voor de sociale 
verkiezingen?
Ook nu KAV overgenomen is door de Waaslandia-
groep, zet ik mijn engagement verder. Zo wil ik 
meehelpen om de problemen binnen de groep 
aan te pakken en op te lossen, voor de collega’s 
in mijn en in de andere stelplaatsen.

Wat wil je de komende vier jaar als verkozene 
realiseren?
Voor de chauffeurs die hun pauze onderweg 
nemen, is er nog werk aan de winkel: toiletten, een 
geschikte rustruimte, ... En op de Onder nemings-
raad wil ik de ontevredenheid over de gesplitste 
diensten aankaarten. Veel chauffeurs zijn op zoek 
naar het evenwicht tussen werk en privé, maar 
lopen constant tegen de muur door het asociaal 
beleid dat er gevoerd is bij de verdeling van deze 
rollen. Wij als pachters krijgen deze gesplitste 
diensten van De Lijn door en we hebben hier alle 
begrip voor. Maar dan wel met een eerlijke 
verdeling. Vandaag rijden bijna alle chauffeurs 
gesplitste diensten of zelfs 3-deelse diensten.

Lahoussine Amouzoune 
Cheratte 
TCM Cars - buschauffeur in onderaanneming 
voor TEC 
Mandaten: informele OR Keolis, CPBW en 
syndicaal afgevaardigde

Hoe ben je in het syndicaal werk actief 
geworden?
Mijn collega Houchi Namayechi, die nu met 
pensioen is, heeft mij enkele jaren geleden 
onder zijn vleugels genomen, omdat hij zag dat 
ik moeite heb met onrecht. Hij overtuigde mij 
ervan dat ik via vakbondswerk wapens in handen 
heb om het recht te laten zegevieren. Aan zijn 
zijde kon ik de nodige syndicale ervaring opdoen 
om de rechten van mijn collega’s te verdedigen. 
Om niet alleen de firma erop vooruit te laten 
gaan, maar vooral ook om de chauffeurs mee te 
laten delen in de vooruitgang.

Wat hebben jullie gerealiseerd de voorbije 
vier jaar?
We hebben voornamelijk vooruitgang gereali-
seerd op het vlak van de veiligheid.
Nadat er zich een geval van ernstige agressie 
had voorgedaan, zijn we met alle partijen rond 
de tafel gaan zitten. Uiteindelijk was onze 
werkgever bereid om te investeren in veiligheid 
voor de chauffeurs op de bus door hetzelfde 
veiligheidssysteem met noodpedalen aan te 
kopen als de TEC op haar bussen heeft. 
Binnenkort wordt dit stelselmatig geïnstalleerd 
in alle bussen.

Hebben jullie al een syndicale planning voor 
de toekomst opgemaakt?

AUTOBUSSEN 
EN AUTOCARS

De ARAB-vergoeding van het rijdend 
perso neel van het bijzonder geregeld 
vervoer werd verhoogd in januari 2016 .

Erika Vanderborght

Lahoussine Amouzoune 

BTB WIL...
• Betere loon- en arbeidsvoorwaarden 
• Werkzekerheid ondanks de besparingen bij De Lijn 
• Betere hospitalisatieverzekering
• Versterking van de tweede pensioenpijler 
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Wij hebben inderdaad een strategie uit ge-
stippeld, waarbij ieder lid van onze delegatie 
wordt ingezet op de plaats waar hij/zij het best 
functioneert. Vakbondswerk is immers team-
work en daarin moet ieders specialiteit tot zijn 
recht komen. Op die manier kunnen wij het best 
de belangen van de werknemers in ons bedrijf 
verdedigen. Want daar gaat het tenslotte om!

Dirk Dierickx 
Merelbeke 
Begonia Reizen - autocarchauffeur 
Mandaten: geen

Ben jij al altijd bij de vakbond geweest?
Ik kom uit een rode familie, het was vanzelf-
sprekend dat ik me bij het ABVV aansloot. Eerst 
was ik lid van ABVV Metaal en sedert ik werk als 
buschauffeur uiteraard van BTB. 

Welke rol neem jij op in je firma?
Omdat de firma niet genoeg werknemers telt, 
zijn er geen sociale verkiezingen. Toch ben ik 
voor mijn collega’s het BTB-aanspreekpunt.

Wat heb je de voorbije vier jaar gerealiseerd?
Ik wil me blijven inzetten voor de sector en de 
collega’s, werken aan rechtvaardigheid en eer-
lijk heid in de sector.

Wat wil je de komende vier jaar realiseren?
Ik wil graag zoveel mogelijk vorming volgen, want 
het is belangrijk op de hoogte te zijn! Ik wil verder 
ook alle problemen aankaarten die we tegen-
komen als toerisme- en carchauffeur. Op elke 
stop die we maken zien we collega’s die ervaring 
hebben en ieder van hen staat fier voor zijn job. 

Dirk Crevits 
Torhout 
Van Coillie - Hansea – buschauffeur in 
onderaanneming voor De Lijn 
Mandaten: delegee en CPBW

Waarom ben jij lid van de vakbond?
Om mijn collega’s te informeren over hun rechten 
en zo mijn collega’s te helpen als er iets niet 
correct verloopt.

Waarom ben jij kandidaat voor de sociale 
verkiezingen?
Iemand moet het voortouw nemen, de anderen 
doen aan medebeheer en wij gaan voor het over-
leg en rechtzettingen van fouten 

Wat zijn belangrijke verwezenlijkingen van 
de voorbije jaren?
Vroeger kregen wij geen nieuwe zetels, de laatste 
jaren krijgen we na ± 900.000km eindelijk een 
nieuwe zetel. En ook de airco’s en verwarmingen 
worden nu beter onderhouden. 

Wat zijn jouw aandachtspunten voor de 
komende vier jaar?
Openheid in de firma, open dialoog en het sociaal 
overleg naar een betere werking brengen. Zelf 
wil ik in de Ondernemingsraad zetelen om de 
stem van West-Vlaanderen te laten horen tot in 
de hoofdzetel in van Hansea in Antwerpen.

Tijdens de laatste onderhandelingen met de 
werk gevers werd besloten om in de hele 
sector syndi caal verlof in te voeren. Twee 
dagen per jaar per effectief verkozene in het 
CPBW en in de OR. Dit is een realisatie die 
niet alleen belangrijk is voor onze 
afgevaardigden in de bedrijven, maar ook 
voor alle werknemers uit firma’s waar een 
syndicale vertegen woordiging is. Vakbonds-
vertegen woor digers die vorming hebben 
gevolgd zijn immers beter geïnformeerd.  
En kennis is macht!

De gewaarborgde dagbezoldiging van het 
rijdend personeel van het ongeregeld 
ver voer  verhoogde vanaf januari 2016.

Dirk Dierickx 

Dirk Crevits 
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Norbert Callens
Froidchapelle 
Ets Lienard et Cie – buschauffeur in 
onderaanneming voor TEC 
Mandaten: OR en syndicaal afgevaardigde

Wat was je drijfveer om te starten met 
syndicaal werk?
Bij ons op de firma waren geen sociale verkie-
zingen. De mandaten werden geregeld via een 
protocolakkoord. Op het bedrijf was jaren gele-
den slechts één vakbond aanwezig, het ACV. Op 
vraag van mijn collega’s heb ik mij kandidaat 
gesteld voor BTB. 

En hebben de voorbije vier jaar vruchten 
afgeworpen?
De syndicale strijd die ik de laatste jaren heb 
gevoerd, was vooral een strijd om de rechten die 
wij in de loop der jaren waren kwijtgeraakt, terug 
te krijgen.
Ik controleerde de gewerkte uren en de ampli-
tudes en onderhandelde op een kalme manier 
met de werkgever om scheefgegroeide situaties 
recht te zetten.

Wat hoop je de jaren na de sociale 
verkiezingen nog te realiseren?
Ik zou graag mijn syndicaal werk verderzetten 
zoals ik nu bezig ben. Rustig verder werken om 
de belangen van mijn collega’s te verdedigen. 
Mijn vakbondswerk wordt trouwens sterk op 
prijs gesteld door mijn collega’s. Dat doet deugd 
natuurlijk, dat je inspanningen geapprecieerd 
worden. Zeker als dat zich ook nog eens vertaalt 
in een overgrote meerderheid van BTB-leden in 
onze firma. 

Jean-Marie Ramakers 
Dilsen-Stokkem 
Heidebloem – chauffeur lijnbus sneldienst 
Mandaat: CPBW

Waarom ben jij lid van de vakbond?
Vakbondswerk is me eigenlijk met de paplepel 
ingegeven. Mijn vader was ook actief in de vak-
bond en ik was er altijd om op te komen voor de 
rechten van mijn collega-werknemers.

Waarom ben jij kandidaat voor de sociale 
verkiezingen?
Ik wil me altijd inzetten voor anderen en helpen 
in de mate van het mogelijke. Bijscholen op het 
vlak van wetgeving is volgens mij dan ook prio-
ritair om naar onze leden toe een goede dienst-
verlening te verzorgen. Als BTB-vertegen woor-
digers willen we dicht bij onze leden staan.

Wat wil je de komende vier jaar als verkozene 
realiseren?
Ik vind dat je als vakbondsafgevaardigde iede-
reen moet helpen, ongeacht overtuiging of kleur. 
“Samen sterk” is ook onze slogan. Bij BTB wordt 
iedereen geholpen die daar nood aan heeft.

Wat heb je de voorbije vier jaar op het bedrijf 
gerealiseerd?
We hebben een heel delicaat dossier gehad rond 
de amplitudes, waarvoor zelfs de sociale inspec-
tie is tussengekomen. Dankzij onze aan pak 
hebben we uiteindelijk met de werkgever een 
akkoord bereikt. De laatste maanden hebben we 
in het kader van de herstructurering van de 
firma gekozen voor samenwerking met de 
andere vakbonden. Als dat in het belang van de 
werknemers is doen we dat uiteraard. De weg 
van blinde besparingen die minister Weyts 
ingeslagen heeft, treffen vooral de pachters heel 
zwaar. Als BTB-afgevaardigde ga ik me de 
komende vier jaar blijven inzetten tegen sociaal 
onrecht, sociale dumping en ongelijkheden bij 
de werknemers. Samen met onze organisatie 
gaan we ervoor. Samen sterk voor een betere 
toekomst.

Sarina Elsen
Linden 
Staca – buschauffeur in onderaanneming 
voor De Lijn 
Mandaat: geen

Waarom ben je lid van de vakbond? 
Als er een reorganisatie in het bedrijf komt of als 
er ontslagen vallen verdedigt de vakbond jouw 
belangen als werknemer. Dat vind ik toch erg 
belangrijk. Een vakbond zet als groep ook meer 
‘druk’ op de werkgever om gehoord te worden. 
Bovendien krijg je individueel ook juridische 
hulp als je problemen hebt met je loon of met je 
uitkering. Je staat niet alleen als je werkt, maar 
ook niet als je werkloos of met pensioen bent. 

Waarom ben jij kandidaat voor de sociale 
verkiezingen?
Kort en bondig: omdat ik graag meer wil beteke-
nen voor andere werknemers. Mijn collega's met 
raad en daad kunnen bijstaan en helpen waar 
kan indien nodig.

Wat wil je de komende 4 jaar als verkozene 
realiseren?
Ik zou graag een verbetering zien in de dienst-
rollen van de chauffeurs en in de regeling van de 
rij- en rusttijden. Ook de communicatie tussen 
de vakbond en zijn leden zou ik graag optimali-
seren.

autobussen en autocars

Norbert Callens

Jean-Marie Ramakers 

Sarina Elsen
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Gunther Bollé
Bornem 
Fiege Logistiek – reachtruckchauffeur 
Mandaten: OR, CPBW en syndicaal 
afgevaardigde

Waarom heb je je kandidaat gesteld om op 
de firma syndicaal werk te doen?
Ik ben van nature nogal mondig en veel collega’s 
kwamen sowieso al naar mij om met hun chef of 
met de directie te onderhandelen in geval van 
problemen. Daarom dacht ik dat ik de situatie 
even goed officieel kon maken door me kandi-
daat te stellen.

Welke punten heb je op de firma al kunnen 
veranderen of welke problemen heb je al 
kunnen oplossen?
Het gaat al enige tijd niet zo goed bij ons op het 
bedrijf. Een voorbeeld: rond de jaarwisseling 
werd het aantal magazijnen verminderd van drie 
naar twee. Om eerlijk te zijn hebben we, door de 
slechte toestand, niet veel gedaan gekregen van 
de directie. Elk voorstel dat we lanceren wordt 
om financiële redenen onmiddellijk afgeblokt. 
Zo zijn er bijvoorbeeld elke winter problemen 
met de verwarming. Ik begin ondertussen sterk 

te vermoeden dat het ‘probleem’ zich situeert in 
bezuinigingen op verwarmingskosten, want toen 
we een tijdje terug een actie deden omdat het 
werkelijk té koud was in het bedrijf, was het 
probleem plotseling opgelost.

Wat staat er de volgende vier jaar op de 
syndicale planning?
De verwarming aan de praat krijgen? Neen, even 
ernstig nu. De functieclassificatie binnen het 
bedrijf moet een keer goed onder de loep wor den 
genomen. Bovendien wil ik meer zicht krijgen op 
het interimbeleid van de firma. In ons distributie-
centrum werken op bepaalde momenten meer 
uitzendkrachten dan vaste werknemers, sommi-
gen van hen al meer dan een jaar. En toch houdt 
de directie voet bij stuk en blijft ze beweren dat 
zij geen vaste contracten kan aanbieden omdat 
het niet goed gaat met de firma. Daar zou toch 
een mouw aan moeten worden gepast. 

LOGISTIEK

In de logistieke sector werden de maaltijd-
cheques met één euro verhoogd van januari 
2016. In de bedrijven waar er nog geen 
maal  tijd cheques waren, worden nu eco-
cheques toe ge kend, voor 200 euro per jaar.

Gunther Bollé

BTB WIL...
• Betere loon- en arbeidsvoorwaarden 
• Vaste contracten in plaats van onzekere interimarbeid 
• Strijden tegen ongebreidelde flexibiliteit 
• Versterking van de tweede pensioenpijler 
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logistiek

Jacques Colangelo 
Mons 
UTI – magazijnier 
Mandaten: OR en CPBW

Wat heeft je gemotiveerd om je kandidaat te 
stellen voor de sociale verkiezingen ?
Ik had zin om op het bedrijf dingen te veranderen, 
te verbeteren. Daarom werd ik dus BTB-kandi-
daat!

En zijn die veranderingen/verbeteringen er 
dan ook gekomen?
Het aantal collega’s aangesloten bij BTB is in elk 
geval sterk gegroeid. 

Belangrijk voor ons was vooral om de veiligheid 
op het werk te verhogen. Na bespreking binnen 
het CPBW werden er bijvoorbeeld toestellen 
aangekocht om te controleren of de containers 
die bij ons binnen komen behandeld werden met 
toxische gassen. Dat is alvast een heel positieve 
realisatie! Wat we wel merkten is dat er na ver-
loop van tijd veel nonchalanter werd omge-
sprongen met deze toestellen. Doordat we de 
gevaren van toxische gassen in containers 
opnieuw op de agenda van het CPBW zetten, 
wordt er nu terug nauwlettender mee omgegaan.

Wat zijn je verwachtingen voor de sociale 
verkiezingen van dit jaar?
Wel, die verwachtingen zijn hooggespannen. We 
hebben een sterke syndicale BTB-ploeg samen-
gesteld. Kort na de sociale verkiezingen zullen 
we samen onze strategie voor de volgende vier 
jaar vastleggen: samen sterk!

Maria Vrijsen
Houthalen  
Seco Tools – magazijnmedewerkster 
Mandaten: CPBW en syndicaal afgevaardigde

Jij bent al lang geen nieuweling meer op de 
lijst?
Neen, dat klopt. Ik kom nu voor de derde keer op 
bij de sociale verkiezingen. Eigenlijk heb ik via 
mijn schoonzuster kennis gemaakt met de 
syndi cale wereld. Zij is ook delegee voor het 
ABVV, maar dan bij De Lijn. Toen ik bij Seco Tools 
begon waren er niet genoeg werknemers om 
verkiezingen te organiseren. Er was wel een 
parti ci patieraad met alleen ACV-vertegen woor-
digers. Zodra er sociale verkiezingen moesten 
worden georganiseerd, heb ik me kandidaat 
gesteld. Ik vind het fijn dat ik met mijn syndicaal 
werk mensen kan helpen.

Ben je tevreden over wat jullie de voorbije 
vier jaar dank zij de syndicale werking 
hebben gerealiseerd?
De voorbije jaren hebben we zo onder meer de 
fietsvergoeding en ook de financiële waardering, 
dat is een extra vergoeding vanaf een bepaalde 
anciënniteit in het bedrijf, bekomen.
Onlangs werd de nieuwe cao onderhandeld en 
deze leverde ons toch een extra betaalde vakan-
tie dag op na 15 jaar dienst in de onderneming. 
Een aanvulling op de extra vakantiedag die we al 
kregen na 10 en 20 jaar dienst. 

Klaar voor de volgende vier jaar?
We zullen eerst de resultaten van de sociale 
verkiezingen afwachten en dan eventueel de 
koppen een keer samen steken met de ver-
kozenen van het ACV, want we proberen zo veel 
mogelijk samen te werken. Dat lukt niet altijd, 
omdat onze standpunten soms te ver uit elkaar 
liggen. We hebben op korte termijn al vrij veel 
bereikt op het vlak van de veiligheid en ergo-
nomie, vooral voor oudere werknemers. Waar-
schijnlijk zullen we daar op verder bouwen.

De minimumdrempel om recht te hebben op 
een eindejaarspremie, die uitbetaald wodt 
door het Sociaal Fonds Transport en 
Logis tiek, werd verlaagd. Meer arbeiders 
hebben nu sneller recht op een 
eindejaarspremie!
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Bilal Ahloumou
Schaarbeek 
TNT – polyvalent magazijnier 
Mandaat: geen

Waarom ben jij kandidaat?
Ik ben kandidaat omdat ik graag sommige 
dingen binnen ons bedrijf anders wil zien. Ik wil 
ook graag goed geïnformeerd zijn over wat er op 
het bedrijf gebeurt en dat kan als je deelneemt 
aan de vergaderingen CPBW en OR.

Wat wil je graag veranderen?
Bij de werkverdeling loopt nu geregeld één en 
ander fout. Bepaalde werknemers worden 
bevoor  recht. Dat is niet correct. Iedereen komt 
werken om zijn boterham te verdienen, dus 
iedereen zou op gelijke wijze moeten worden 
behandeld.
Verder zijn er ook veel collega’s die in dienst zijn 
genomen met een deeltijds contract, terwijl zij 
eigenlijk een voltijds contract zouden moeten 
hebben. Ook daar wil ik graag verandering in 
brengen.

Suzanne Braham
Oupeye 
Coopervision – operator 
Mandaten: CE en CPBW

Wat was je motief om je kandidaat te stellen 
voor de sociale verkiezingen?
Ik heb zelf het initiatief genomen om mij kandi-
daat te stellen, omdat ik mijn collega’s op de 
werkvloer wil helpen als zij met problemen 
worden geconfronteerd. De meerderheid van de 
werknemers op het bedrijf zijn vrouwen en in de 
voorbije periode hadden wij ook een uitsluitend 
vrouwelijke BTB-delegatie.
Hoe zie je de syndicale werking in het bedrijf 
voor de komende periode?
Er zijn een aantal werkpunten binnen het bedrijf, 
onder meer de flexibiliteit, die zullen moeten 
worden aangekaart.
Maar ik ben er zeker van dat met de mensen die 
zich nu kandidaat hebben gesteld er een heel 
mooie symbiose kan worden bereikt. 

logistiek

Per jaar wordt nu € 300 euro per arbeider 
gestort in het sectorale pensioen fonds, een 
verhoging met maar liefst € 100 !
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Yacout Sherif
Mechelen 
Antwerp Tax - onderhoudsmechanieker 
Mandaat: geen

Waarom stel je je kandidaat voor de sociale 
verkiezingen?
Ik voel het als mijn plicht om op te komen voor 
mijn collega’s, voor hun rechten, maar tege-
lijkertijd ook om hen te wijzen op hun plichten. Ik 
wil graag de tussenpersoon zijn die bemiddelt 
tussen directie en collega’s.
Vermits ik altijd al aangesloten ben geweest bij 
de socialistische vakbond ABVV, is het voor mij 
een logische keuze om mij kandidaat te stellen 
als delegee voor BTB nu ik in de taxisector werk.

Sta je er bij de sociale verkiezingen alleen 
voor of zijn er nog BTBkandidaten?
Neen, ik sta er niet alleen voor. Ik ga na de sociale 
verkiezingen kunnen terugvallen op collega’s 
met meer ervaring in het syndicale werk. En op 
ons BTB-secretariaat in Antwerpen natuurlijk.
Maar weet je, zelfs als ik er toch alleen voor 
stond zou dat voor mij geen probleem zijn, dan 
deed ik het nog.

Wat hoop je de komende vier jaar te realiseren 
als je verkozen wordt?
Ik wil graag het werken op zich voor iedereen 
beter, aangenamer maken door mee te werken 
aan het oplossen van problemen of door sugges-
ties te doen om het werk vlotter te laten verlopen.
Het belang van een goede communicatie wordt 
dikwijls onderschat, toch is dit dé manier om 
problemen op te lossen, misverstanden uit de 
weg te ruimen, … In onze samenleving reageren 
veel mensen de laatste tijd veel te agressief, 
zowel op het werk als gewoon op straat, in het 
verkeer, … Terwijl praten zo veel makkelijker is.

Yilmaz Kursun 
Gent 
V-Tax – taxichauffeur en dispatcher 
Mandaten: OR en CPBW

Waarom heb je je destijds kandidaat gesteld 
als delegee?
In 2002 ben ik in dienst getreden bij V-Tax. Twee 
jaar later waren er sociale verkiezingen en vroeg 
de BTB-delegee of ik niet geïnteresseerd was 
om mij ook kandidaat te stellen. Hij vond dat ik 
het goed kon uitleggen, dat ik lef had en al enkele 
goede ideeën naar voor had geschoven. Zo ben ik 
in het syndicaal werk gerold. In het begin alleen 
in het CPBW, later ook voor de OR.
Wij werken als syndicale ploeg en bereiden de 
vergadering van de OR en het CPBW onderling 
ook goed voor.

Op welke realisaties ben je fier?
Vroeger gebeurde de rittenverdeling naar de taxi-
chauffeurs toe vanop de dispatching. Het gebeurde 
dan ook meer dan eens dat de per soonlijke 
voorkeur van de dispatcher een rol speelde. 
Vriendjes politiek weet je wel. Later zijn we over-
geschakeld op een computersysteem, dat was al 
een verbetering. Nu werken we sinds het begin 
van het jaar met een nieuw elektronisch systeem 
dat alle binnenkomende ritten auto matisch ver-
deelt over de beschikbare chauffeurs. We moeten 
dit nieuwe systeem binnenkort nog evalu eren en 
misschien moet er nog wat worden gefinetuned, 
maar tot hiertoe zijn we heel tevreden.

Wat zijn de plannen voor de volgende vier jaar?
Met de steun van mijn collega’s en de directie 
hoop ik nog verder te kunnen werken aan de 
verbetering van de arbeidsomstandigheden in 
ons bedrijf.

TAXI’S 

Yacout Sherif

Yilmaz Kursun 

De taxisector kent woelige tijden! Denken 
we maar aan UBER, dat door volledig buiten 
de wet te werken, de jobs van echte taxi-
chauffeurs in het gedrang brengt!

Om de oneerlijke concurrentie in de sector 
tegen te gaan, sloot de sector een akkoord 
af met de inspectie diensten. Doel is dat 
iede reen die taxidiensten aanbiedt dezelfde 
regels volgt! 

BTB WIL...
• Betere loon- en arbeidsvoorwaarden 
• Blijven strijden tegen oneerlijke concurrentie 
• Geen UBER-toestanden in de sector 
• Streven naar een tweede pensioenpijler 
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Bernard Kreins
Chaudfontaine 
Taxis Melkior – taxichauffeur 
Mandaat: CPBW

Waarom stelde je je vorige maal kandidaat 
voor de sociale verkiezingen?
Ik wou proberen om de dialoog met de werkgever 
op gang te brengen, om dingen te laten bewegen 
en zo de werkorganisatie en de arbeids voor-
waarden te verbeteren. Wij werden met drie 
BTB’ers verkozen in het CPBW. De andere vak-
bonden kwamen er niet aan te pas in ons bedrijf.

Ben je tevreden met wat je hebt bereikt in 
deze vier jaar?
Die vier jaar zijn snel voorbij gegaan. Wij hebben 
zeker niet bereikt wat we hadden gehoopt te 
bereiken. Maar we laten ons niet ontmoedigen 
en blijven op dezelfde nagel kloppen tot we 
resultaat bereiken. 

En wat willen jullie realiseren de volgende 
vier jaar?
We blijven verder werken aan betere loon- en 
arbeidsvoorwaarden. Bovenaan ons verlang-
lijstje: maaltijdcheques.

Marian Gerschon 
Sint-Stevens-Woluwe 
Autolux - taxichauffeur 
Mandaten: CPBW

Waarom ben jij vier jaar geleden kandidaat 
geworden voor de sociale verkiezingen?
Ik werk al twintig jaar als taxichauffeur bij 
Autolux. Hierdoor heb ik al heel wat ervaring 

opgedaan en deze ervaring wil ik gebruiken om 
mijn collega’s met raad en daad bij te staan.

Ben je tevreden van wat je als vakbonds
afgevaardigde hebt kunnen bereiken de 
laatste vier jaar?
Ik ben zeer tevreden over de vooruitgang die we 
bij Autolux hebben geboekt.
De arbeidsvoorwaarden zijn goed geëvolueerd 
en we hebben ook een aantal kleine dingen, die 
toch erg belangrijk zijn voor de chauffeurs, 
kunnen veranderen. Vroeger kreeg een werk-
nemer die zich voor iets moest verant woorden 
een schriftelijke “uitnodiging” van de directie om 
langs te komen. Dikwijls was dit op een vrijdag, 
terwijl het onderhoud pas op maandag kon 
doorgaan. Dit betekende een heel weekend lang 
stress. Dat gebeurt nu niet meer. Bovendien 
moet de reden voor dit onderhoud op voorhand 
worden meegedeeld, zodat de werknemer in 
kwestie zich kan voorbereiden. Wanneer iemand 
op ‘het matje wordt geroepen’ kan ik als syndicaal 
afgevaardigde eveneens aanwezig zijn om mijn 
collega tijdens dit onderhoud met raad en daad 
bij te staan.
Wij hebben eveneens bekomen dat er meer 
werk materiaal mag worden aangekocht, zoals 
bij voorbeeld stadsplannen, stratenboeken, … 
Eigen telefoonkosten om contact op te nemen 
met de centrale worden nu terugbetaald, net 
zoals de parkingkosten op de luchthaven van 
Charleroi, …

En wat verwacht je van de sociale 
verkiezingen dit jaar?
Ik voel mij erg gewaardeerd door mijn collega’s 
en dat motiveert natuurlijk. Deze keer stel ik mij 
kandidaat voor de Ondernemingsraad, omdat ik 
mij meer wil toeleggen op het financieel aspect.
Bovendien heb ik ervoor gezorgd dat ik bekwame 
collega’s heb om de werking van het CPBW 
verder te zetten. Ik heb vertrouwen in de toe-
komst: samen zullen we zorgen voor het welzijn 
van de taxichauffeurs bij Autolux.

Bernard Kreins

Marian Gerschon 

Ook eind 2016 krijgen taxichauffeurs weer 
geschenkcheques!
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Mohamed Oulbacha 
Grâce Hollogne 
Aviapartner Liège - polyvalente arbeider  
Mandaat: syndicaal afgevaardigde

Het is de eerste maal dat je je kandidaat 
stelt voor de sociale verkiezingen. Waarom?
Ik ben nu reeds syndicaal afgevaardigde, maar ik 
stel mij inderdaad nu voor de eerste maal kandi-
daat voor het CPBW en de OR. Het is belang  rijk 
dat er ook in het Comité en de Onder nemingsraad 
vertegenwoordigers zitten die geen blad voor de 
mond nemen. Daarom heb ik besloten om mij 
zelf kandidaat te stellen. Ik wil een duidelijke 
boodschap brengen: werk nemers moeten hun 
job doen, maar ze moeten vooral ook met het 
nodige respect worden behan deld en niet 
worden afgedreigd. Voor de duidelijkheid, ik stel 
me niet kandidaat omdat ik mijn job veilig wil 
stellen maar omdat ik meer rechtvaardigheid wil 
op de werkvloer. De dank baarheid van mijn 
collega’s doet mij veel plezier.

Wat staat er hoog op je prioriteitenlijstje van 
“te bereiken doelen”?
Bij Aviapartner Liège hebben wij niet dezelfde 
lonen en voordelen als de werknemers van de 
hoofdzetel in Brussel. Dat willen we in de eerste 
plaats veranderen. Er is nood aan een harmo-
nisatie van de loon- en arbeids voorwaarden voor 
alle werknemers van Aviapartner. Ik besef ook 
wel dat dit geen klus is die op één, twee, drie kan 
worden geklaard uiteraard …

AFHANDELING LUCHTHAVENS 

De maaltijdcheques werden in januari 2016 
met één euro per dag verhoogd!

BTB WIL...
• Betere loon- en arbeidsvoorwaarden 
• Sociale dumping stoppen 
• Overname personeel bij overname contract 
• Maximumgewicht per stuk bagage
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Victor Martin Sanchez
Ath 
Swissport – ramp handler  
Mandaat: OR

Wat is de motivatie voor je kandidaat stelling?
In een ideale wereld moet je je job in gezonde, 
veilige omstandigheden kunnen doen. Maar dat 
alleen volstaat niet. Er moet ook het nodige res-
pect zijn van de werkgever naar de werknemer toe. 
Er moet een goede verstandhouding zijn tussen 
beide partijen en er mag zeker geen mis bruik 
worden gemaakt van (de polyvalentie) van de 
werknemers. Daar wil ik graag aan meewerken!

Bij Swissport is er traditioneel een stevige 
BTBvertegenwoordiging actief?
Dat klopt en dat is ook onze sterkte. Wij zijn een 
syndicale ploeg, waarin ieder de rol speelt die 
hem het beste ligt. Sommigen van ons treden 
meer op het voorplan en onderhandelen recht-
streeks met de directie. Anderen, zoals ik, wer-
ken iets meer op de achtergrond. Wat vooral heel 
belangrijk is als je met een team werkt, is de 
communicatie binnen de ploeg onderling. Duide-
lijke afspraken, correcte informatie naar onze 
leden en collega’s toe, dat is essentieel.

Wat is jouw doel voor de komende vier jaar?
Ik wil mij vooral inzetten voor de verbetering van 
de arbeidsorganisatie en van de veiligheid. 
Veiligheid op de job is zo belangrijk, maar daar-
voor moet er door de werkgever ook worden 
geïnvesteerd in degelijk materiaal. En daar 
wringt vaak het schoentje. Ook de verbetering 
van de relaties tussen mensen onderling op het 
bedrijf, zowel tussen werknemers en directie als 
tussen werknemers onder elkaar, is voor mij een 
belangrijk punt.

Sven Goossens
Boom 
Aviapartner – headset & noselift 
(communicatie met piloot vanop tarmac) 
Mandaat: syndicaal afgevaardigde

Was je bij de sociale verkiezingen 2012 al 
kandidaat?
Neen, dit is de eerste keer dat ik mij kandidaat 
stel voor de verkiezingen, voor de Onder-
nemings  raad. De laatste jaren groeide bij mij de 
zin om zelf mijn schouders te zetten onder de 
verbetering van de werkomstandigheden op de 
werkvloer. Mijn vriendin werkt in hetzelfde 
bedrijf als ik, zij kent de pijnpunten hier op het 
bedrijf en begrijpt dus ook perfect mijn motivatie 
om mij in te zetten voor mijn collega’s.

Wat hoop je de volgende vier jaar te kunnen 
realiseren?
Ik wil vooral werk maken van meer werkzekerheid. 
Tientallen collega’s werken hier met een interim-
contract. Na jaren wordt dat dan eindelijk omge-
zet in een tijdelijk contract, om pas twee jaar 
later een vast contract te krijgen, voor deeltijds 
werk dan nog. Dat moet veranderen! De mensen 
moeten sneller werkzekerheid krijgen, zodat zij 
aan hun toekomst kunnen werken.
Ik geef ook de voorkeur aan meer voltijdse con-
tracten in plaats van de basiscontracten van 20 
of 25 uur per week die nu worden aangeboden. 
Verder moet er volgens mij ook nog sterk worden 
gewerkt aan meer veiligheid van het rollend 
materieel. En dan nog een boel kleine puntjes 
die, met een beetje goodwill van de werkgever, 
snel kunnen worden opgelost, bijvoorbeeld meer 
stoelen in de eetruimte. Dat lijkt misschien 
belachelijk, maar het zorgt wel voor een meer 
ontspannen sfeer op de werkvloer.

AFHANDELING LUCHTHAVENS 

Mohamed Oulbacha 

Victor Martin Sanchez

Sven Goossens

Meer werkzekerheid dankzij BTB! Door een 
cao ‘transfer of staff’ kunnen werknemers 
met behoud van statuut over stappen naar 
een andere werkgever ingeval van verlies 
van contracten!
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Wilfreid Laurent
Dour 
Denis Buxant (Groep Eb-Trans) - 
vrachtwagen chauffeur 
Mandaten: CPBW en syndicaal afgevaardigde

Waarom stel je je kandidaat voor de sociale 
verkiezingen?
Ik wil opkomen voor de rechten van mijn collega’s, 
van de chauffeurs. Het is belangrijk dat we op 
zijn minst behouden wat we tot hiertoe hebben 
bekomen van de werkgever. En als het enigszins 
kan, een verbetering van de loon- en arbeids-
voorwaarden is ook altijd mooi meegenomen 
natuurlijk.

Wat zou je de komende vier jaar graag willen 
realiseren ?
Ik blijf mij inzetten voor een beter statuut van de 
chauffeurs binnen het bedrijf. Bij Denis Buxant 
werken nu ongeveer 89 chauffeurs. De firma 
maakt ook deel uit van een Franse groep van 
ongeveer 15 transportfirma’s met in totaal om 
en bij de 2.500 vrachtwagens.
De werkgever maakt winst en dat is fijn natuur-
lijk. Ik vind dat de chauffeurs een beetje mee 

mogen genieten van het feit dat het goed gaat 
met het bedrijf. Zo verhoogde op één februari het 
bedrag van de maaltijdcheque tot € 8,- per dag.
Verder blijf ik mij inzetten voor een beter contact 
tussen de chauffeurs en de directie.

Zijn er verschillen met de vorige sociale 
verkiezingen?
De houding van de directie ten opzichte van de 
syndicale vertegenwoordiging is alleszins veran-
derd. In het begin was het niet gemakkelijk om 
met de werkgever te discussiëren. Het con tact 
met de werkgever is nu duidelijk ver beterd 
tegenover vier jaar geleden, omdat hij begrijpt 
dat wij ook het beste voor de firma willen. Een 
betere onderlinge verstandhouding, daar heeft 
uiteindelijk iedereen baat bij.

HANDEL IN 
BRANDSTOFFEN 

De arbeiders die werken in de sector van de 
handel in brandstoffen hebben de beste 
tweede pijler voor het pensioen van alle 
arbeiders!
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Dirk Maes
Sint-Amandsberg 
Schenk Tanktransport Belgium - 
vrachtwagenchauffeur 
Mandaten: OR en CPBW

Waarom heb je in 2008 beslist om je 
kandidaat te stellen voor de sociale 
verkiezingen?
Dit zijn inderdaad de derde sociale verkiezingen 
waaraan ik deelneem. In 2008 hebben mijn 
collega’s mij gevraagd om mij kandidaat te 
stellen voor de verkiezingen en ik zag dat wel 
zitten om mij in te zetten voor mijn collega’s door 
syndicaal werk te doen. Momenteel ben ik de 
enige BTB-kandidaat voor de verkiezingen. Het 
vergt enige inzet natuurlijk en het is een feit dat 
ik ook in mijn vrije tijd dikwijls bezig ben met 
syndicaal werk, maar de voldoening die ik hieruit 
haal is het meer dan waard.

Op welke realisaties kan je met genoegen 
terugblikken?
Ik ben tevreden over de verhoging van de maal-
tijdcheques die we hebben bekomen en ook over 
de verbetering van de werkomstandig heden. 
Ook het feit dat we meer bijscholing krijgen is 
positief.
Onze firma heeft tot hiertoe niet veel te lijden 
gehad onder de crisis. Wij leveren stikstof aan de 
voedselsectoren voor diepvriestoepassingen, 
een business die ondanks de slechte tijden blijft 
draaien.

Wat staat er voor de volgende vier jaar nog 
op de planning?
Ik hoop nog een verhoging van de maaltijd-
cheques tot € 8,- te kunnen realiseren.
En verder zal ik er nauwgezet over waken dat we 
behouden wat we hebben. De regering zorgt al 
voor genoeg bezuinigingen. In onze job zullen 
wij er alles aan doen om te voorkomen dat er 
aan onze loon- en arbeidsvoorwaarden wordt 
geknabbeld.

Wilfreid Laurent

Dirk Maes

BTB WIL...
• Betere loon- en arbeidsvoorwaarden 
• Beste tweede pensioenpijler voor arbeiders behouden 
• Blijven strijden tegen oneerlijke concurrentie 
• Eerlijke functieclassificatie
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