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Beste lezer,
Fijn dat je de tijd neemt om ons driemaandelijks tijd
schrift zo grondig uit te pluizen!
Wil je in de toekomst “Wegwijs” liever digitaal ontvangen, 
stuur dan een mailtje met je naam en adres naar  
dinneke.fleerackers@btbabvv.be.
Vermeld er wel even bij of je ons tijdschrift in de toekomst 
enkel nog digitaal wil ontvangen in de vorm van een 
bladerpdf of je ook de papieren versie nog graag in je 
brievenbus krijgt.



Wie een arbeidsongeval heeft of geveld 
wordt door een zware ziekte, weet hoe 
belangrijk onze sociale zekerheid is. Het 
zijn slechts twee voorbeelden van hoe 
die ervoor zorgt dat wie tijdelijk niet kan 
werken of zware medische kosten heeft, 
toch niet in de armoede terecht komt. 
Dat is net de kracht van een systeem 
waar we als vakbond jarenlang aan 
gebouwd hebben en waar we met zijn 
allen ook voor betalen. De sociale zeker
heid is dus van ons!
Vandaag zetten rechtse politici opnieuw 
een aanval in op die sociale zekerheid. 
Naar aanleiding van de begrotings con
trole vindt de NVA van Bart De Wever 
dat er nog meer bespaard moet worden 
en we horen de MR van premier Charles 
Michel niet tegenspreken. 
Rechts is duidelijk van plan zijn anti
sociale politiek verder te zetten. Na 
zware ingrepen in ons pensioenstelsel 
zullen we allemaal langer moeten wer
ken om minder te krijgen. Langdurig 
zieken worden ‘geactiveerd’, lees hun 
uit keringen worden aangepakt. Werk
lozen (vooral jongeren) én deeltijds 
werk  lozen moesten al zwaar inleveren. 
Maar blijkbaar is het nooit genoeg voor 
deze regering.

We werken nog niet flexibel 
genoeg
Dat vindt alvast Minister van Werk Kris 
Peeters. Na de verhoging van de pen
sioen  leeftijd vroegen we als vakbond 
maatregelen voor ‘werkbaar’ werk. Als 
we gedwongen worden om langer te 
wer   ken, dan moet het ook leefbaar 
blijven. Deze regering legt vandaag 
echter voorstellen op tafel die met 
blauwe werk geversinkt geschreven zijn. 
De regering overweegt immers om de 
regels rond deeltijds werk nog verder te 
versoepelen. Uurroosters die je pas de 
avond voordien ontvangt. Geen loon
toeslag meer voor bij komende uren. 
Vandaag wordt een werknemer met een 

deeltijds contract vijf dagen op voor
hand ver wittigd over het uur rooster. 
Minister van Werk Kris Peeters wil dat 
zelfs tot één dag her leiden. Nul con
tracten noemt men zoiets. Ik vraag mij 
af hoe de minister denkt dat deeltijdsen 
dit nog georganiseerd krijgen. 
We weten allemaal ook dat de werk
gevers in de transportsector een 
annu a li  sering van de arbeidstijd 
willen. Zowel in het wegvervoer als in 
de bus en auto carsector komt die 
vraag steeds terug op de onderhande
lingstafel. Ze willen dat we meer wer
ken in drukke periodes en minder in 
luwe periodes. Dat de arbeidstijd glo
baal wordt bere kend op jaarbasis. De 
reden is simpel: ze willen af van het 
betalen van over uren. 
Als de regering, en met hen de werk
gevers, dit allemaal doorduwen wordt 
werken helemaal ‘onwerkbaar’.

Bart Tommelein spreekt 
Wa(be)rtaal
Tijdens de kerstperiode organiseerde 
het Hongaars bedrijf Waberer een tijde
lijke parking op een weide in Opglabbeek 
waar het méér dan twee honderd vracht
 wagens parkeerde. Om dat we weten dat 
Waberer sociale dum ping organiseert 
vroe gen we staats secre taris Tommelein 
om actie. Na verslag van de sociale 
inspectie con cludeerde de staats
secretaris dat er geen sociale fraude 
vast gesteld werd. Tomme lein ontkent 
daarmee het licht van de zon. Op die 
manier wast hij een bedrijf wit dat zich 
schuldig maakt aan fraude met de rij 
en rust tijden, manifeste overtredingen 
van de milieuwetgeving en loonfraude 
wegens het betalen per kilometer. 
De inkt van zijn ‘Plan voor Eerlijke Con
currentie in de Transportsector’ is nog 
niet droog, en de staatsecretaris is de 
eerste om te miskennen wat erin staat. 
BTB zal echter strikt toezien op de 
uitvoering van dit plan.

We zijn allemaal slachtoffers 
van Krismar! 
De arbeidsauditeur van de rechtbank 
van Brugge heeft beslist het trans port
bedrijf Krismar uit Wingene te vervolgen, 
dit nadat twee Poolse werk nemers van 
Krismar stierven door een brand in de 
krotwoning waarin ze verbleven op het 
bedrijfsterrein. Eerder had de sociale 
inspectie echter geen reden gezien tot 
vervolging wegens sociale dumping. 
Vandaag krijgt BTB echter gelijk, alvast 
van de arbeidsauditeur. Die stelt ver
volging in wegens het nietcorrect beta
len van de lonen, mensenhandel, … 
geen kleine misdrijven. En hoewel de 
advocaten van het bedrijf wel op proce
dure zullen spelen, is dit alvast een 
eerste waarschuwing aan de orga ni
satoren van sociale dumping. Je riskeert 
vervolging! Deze arbeids audi teur ver
dient daarvoor alvast een pluim.
Andere bedrijven waar BTB klacht tegen 
neerlegde weten nu wat hen boven het 
hoofd hangt: Gilbert De Clercq uit Temse, 
RMT uit Tessenderlo, Uber uit Califor nië, 
… kregen van BTB ook al een klacht aan 
hun been. En andere zullen volgen zodat 
ze weten: wie sociale dumping orga
niseert, komt er niet mee weg. 
We zijn immers allemaal slachtoffer van 
de sociale dumping. En zij die het orga
niseren moeten vervolgd worden.

Vind jij onze sociale zekerheid 
belangrijk? 
Ben jij tegen wilde flexibiliteit en 
tegen nulcontracten?
Ben jij tegen sociale dumping?
Wil jij verandering in de 
transportsector?
Stem dan bij de sociale verkiezingen 
in mei voor BTB! Stem op lijst 2!

Frank Moreels, 
CoVoorzitter BTB 
8 maart 2016

editoriaal

De sociale zekerheid  
is van ons, laat ze  
niet afpakken!
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de wereld is ons dorp
Staatssecretaris Tommelein, bevoegd voor de bestrijding van sociale 
fraude, startte in 2015 een hele reeks ‘rondetafels’ op met de sectoren. 
Na de bouw en de horeca werden er nu ook voor de taxi en de trans
port sector samenwerkingsakkoorden ondertekend met de overheid 
en de inspectiediensten!

Taxi
Op 20 januari 2016 ondertekenden GTL (de werk
  gevers federatie van de taxisector) en de vak
bonden een samenwerkingsakkoord met staats
secretaris Tommelein en ministers Van Overtveldt 
(Financiën) en Borsus (Middenstand, Zelf stan
digen en KMO’s). Ook de Federale Over heids
diensten Werk en Sociale Zaken tekenden, net als 
de RSZ, RVA en alle bevoegde inspectie diensten.

Dit akkoord kende een lange voorgeschiedenis! 
John Crombez, in de vorige regering bevoegd 
voor sociale dumping, legde de fundamenten 
ervan. De sociale partners (vakbonden en werk
gevers) speelden snel op de bal. Jammer genoeg 
werkten de administraties onvoldoende mee en 
werd er nodeloos veel tijd verloren. In dit akkoord 
engageren de werkgevers zich ertoe om alle 
cao’s te respecteren. Wat eigenlijk vanzelf
sprekend zou moeten zijn! Het betreft vooral 
problemen met deeltijds werk. Veel chauffeurs 
worden verplicht meer uren te werken dan 
aangegeven. Ook het verfoeilijke systeem van 
het illegale huurforfait wordt afgezworen. Het 
huurforfait werkt zo: een chauffeur huurt een 
taxi van een firma, voor een vast bedrag per dag. 
Alle inkomsten die de chauffeur die dag verwerft 
zijn zwart en er worden dus geen sociale 
bijdragen of belastingen op betaald. Door een 
schijnconstructie met het minimumloon wordt 
alles een pseudolegaal tintje gegeven. Dit 
fenomeen is vooral in Brussel verspreid.

In het akkoord is eveneens opgenomen dat 
firma’s die online taxidiensten aanbieden, zoals 
UBER, alle regels moeten volgen, net zoals de 
reguliere taxibedrijven!

Transport
Op 3 februari 2016 werd eindelijk, na moeilijke 
onderhandelingen, het ‘Plan voor Eerlijke Con
currentie in de Transportsector’ onder tekend. In 
dit plan staan 30 maatregelen om de sociale 

dumping te bestrijden:16 op nationaal niveau, 7 
op het niveau van de Benelux en 7 voor Europa. 
Bij de ondertekenaars: staatssecretaris Tomme
lein en ministers Van Overtveldt (Finan ciën), 
Galant (Mobiliteit) en Borsus (Midden stand, 
Zelf standigen en KMO’s). Net zoals bij het proto
col akkoord in de taxisector, werd dit plan ook 
ondertekend door de Federale Overheids dien
sten Werk en Sociale Zaken, de RSZ, RVA en alle 
bevoegde inspectiediensten.

Dit plan komt geen minuut te vroeg. De voorbije 
jaren gingen in België al meer dan 5.000 jobs van 
vrachtwagenchauffeurs verloren.

Concreet komen er meer controles, door een 
bundeling van krachten van de verschillende 
inspectiediensten. Wat BTB al jaren vraagt dus. 
Positief in dit akkoord is dat er zal worden 
onderzocht of de camera’s met automatische 
nummer plaatherkenning ook kunnen worden 
gebruikt in de strijd tegen illegale cabotage en 
sociale dumping.

Ook de kleinere vrachtwagens, minder dan 
3,5 ton, zullen niet aan de controles ontsnappen. 
Omdat zij niet zo vaak worden gecontroleerd, 
verschuift de sociale dumping meer én meer 
richting kleine vrachtwagens.

Papier is gewillig
Plannen op papier zetten is één zaak. Ze uit
voeren is een andere zaak. De inkt van het ‘Plan 
voor Eerlijke Concurrentie in de Transport sector’ 
was nog niet droog of we moesten vaststellen 
dat de aanpak in de praktijk nog lang niet gerea
liseerd is. De ‘kerstparking’ van Waberer in 
Opgla beek werd door de sociale inspectie – op 
aansporen van BTB trouwens – geïnspecteerd. 
“Geen sociale dumping,” con cludeerde staats
secretaris Tommelein. Terwijl tal van afspraken 
uit zijn eigen plan niet eens werden gecontro
leerd. Er is duidelijk nog werk aan de winkel!

‘Rondetafels’ Tommelein  
over sociale dumping, maar nog 
geen resultaat op het terrein

“De voorbije jaren 
gingen in België  

al meer dan 5.000 
jobs van vracht
wagen chauffeurs 

verloren.”
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de wereld is ons dorp

Een duidelijk voorbeeld van ‘goed’ 
georganiseerde sociale dumping
De arbeidsauditeur van de rechtbank van Brugge 
heeft beslist het transportbedrijf Krismar uit 
Wingene te vervolgen, dit nadat twee Poolse 
werknemers van Krismar op 1 april 2012 stierven 
in een brand in de krotwoning waarin ze ver
bleven op het bedrijfsterrein. Eerder had de 
sociale inspectie echter geen reden gezien tot 
vervolging wegens sociale dumping. 

Frank Moreels, covoorzitter van BTB geeft een 
pluim aan de arbeidsauditeur: “Vandaag krijgt 
BTB – die Krismar een pionier van de sociale dum
ping noemde – gelijk, alvast van de arbeids audi
teur. Die stelt vervolging in wegens het nietcorrect 
betalen van de lonen, mensen handel, … geen 
kleine misdrijven. En hoewel de advocaten van het 
bedrijf ongetwijfeld een procedureslag zullen 
organiseren, is dit alvast een eerste waar schuwing 
aan de organisatoren van sociale dumping.” 

Bart Tommelein spreekt Wa(be)rtaal
Ook bij de ‘eindejaarsparking’ van Waberer in 
Opglabbeek, waar eind december honderden 
Hon gaarse vrachtwagens stonden, vond de 
sociale inspectie geen inbreuken. Dit deed 
staats  secretaris Tommelein besluiten dat er 
geen sprake was van sociale dumping. 
Tegelijkertijd werden bij vertrek van de vracht
wagens door de Federale Politie wel inbreuken 
vastgesteld op de rij en rusttijden. Boven dien 
weten we dat Waberer tot eind 2015 per kilo
meter betaalde (wat onwettig is). Dat dit bij het 
onderzoek niet aan het licht kwam, is toch wel 
merkwaardig. Tommelein wast op die manier 
een bedrijf wit dat zich schuldig maakt aan 
fraude met de rij en rusttijden, manifeste over

treding van de milieuwetgeving en loon fraude 
wegens het betalen per kilometer. 

BTB diende al klachten in tegen 
RMT, Gilbert De Clercq en UBER!
Frank Moreels: “Hopelijk volgen andere arbeids
auditeurs het voorbeeld van hun Brugse collega. 
Zelf diende BTB ook al klachten in bij het Arbeids
auditoraat. Zo werd in juni vorig jaar klacht inge
diend tegen RMT in Tessenderlo. Ook tegen Gilbert 
De Clercq in Temse werd klacht ingediend wegens 
sociale dumping. En in Brussel loopt een BTB
klacht tegen UBER, wegens schijn zelf standigheid.” 

BTB pleit voor een totaalaanpak
Ook in het geval van UBER is er absoluut geen 
sprake van totaalaanpak tussen de verschillende 
diensten. Alhoewel ook verschillende magi stra
ten op een overleg benadrukten dat uit de over
eenkomst die UBER aan zijn chauffeurs voorlegt, 
blijkt dat die als een arbeids overeen komst moet 
beschouwd worden, blijft de RSZ – na een ‘desk
study’ nota bene – voet bij stuk houden dat de 
UBERchauffeurs zelf standigen zijn. BTB vraagt 
meer samenwerking tussen de inspec tiedien sten 
en een meer doortastende hou ding. Het dossier 
Krismar bewijst dat men te snel concludeert dat 
er niets aan de hand is. En als er al samenwerking 
is, ook internationaal, dan worden in gelijkaardige 
gevallen ver schillende conclusies getrokken. 
Frank Moreels: “Vorig jaar waren er gelijktijdig 
controles in de Nederlandse, Duitse en Belgische 
vestigingen van een transportbedrijf. In Neder
land en in Duitsland oordeelde de inspec tie dat 
deze vestigingen moeten worden beschouwd als 
een postbusbedrijf. De Belgische inspectie stelde 
dezelfde overtredingen vast, maar voor haar is 
het géén postbus. Begrijpe wie begrijpen kan …”

Vier jaar geleden stierven twee Poolse arbeiders in een brand bij het 
transportbedrijf Krismar in Wingene. De sociale inspectie vond geen 
bewijzen van sociale dumping. Het Arbeidsauditoraat van Brugge 
duidelijk wel, en dat brengt Krismar nu voor de rechtbank.

Transportbedrijf Krismar :  
nu toch sociale dumping !

“Vandaag krijgt  
BTB, die Krismar 

een pionier van de 
sociale dum ping 
noemde, gelijk.”

wegwijs maart 2016 5



Zowel in onze vorige edities van Wegwijs als in De Nieuwe Werker en 
op onze Facebookpagina brachten wij reeds verschillende malen 
een update over de petitie Fair Transport Europe en de verschillende 
initiatieven die hierrond gebeurden.

Een initiatief van ETF
De petitie is een initiatief van onze Europese 
koepelorganisatie ETF (European Transport 
Workers’ Federation). ETF steunt onze zienswijze 
dat de transportsector een essentieel element is 
van de Europese economie. Transport creëert 
zowel groei als tewerkstelling. Een geharmo
niseerde Europese transportmarkt is dan ook van 
groot belang om het vrije verkeer van goederen en 
personen te vergemakkelijken. Maar … dit vrije 
verkeer mag niet ten koste gaan van eerlijke loon 
en arbeidsvoorwaarden voor de transport arbei
ders. Ook niet ten koste van de kwaliteit van het 
transport of van de veiligheid van zowel passa
giers, werknemers als goederen.

Om de Europese Commissie 
te dwingen om te handelen
In België alleen al hebben de sociale dumping en 
de oneerlijke concurrentie meer dan 5.000 Bel
gische jobs voor beroepschauffeurs wegge
veegd. Ook het statuut van de Belgische haven
arbeiders wordt door Europa onder druk gezet, 
er volgen besparingen op het stads en 
streekvervoer en de loon en arbeidsvoorwaarden 
van handlers, piloten en cabin crew in de 
luchtvaart worden uitgehold.

Wij kunnen niet aanvaarden dat de liberalisering 
van de transportmarkt gebeurt zonder de sociale 
harmonisering van de loon en arbeids voor
waarden. Of erger nog, dat de loon en arbeids
voorwaarden van de Europese lidstaten in een 
neerwaartse spiraal terecht komen. Of dat wij 
onze job erdoor verliezen.

1 miljoen kliks
De petitie is een Europees burgerinitiatief. Dat wil 
zeggen dat we, Europees gezien dan, minimum 
1.000.000 handtekeningen moeten verzamelen 
om onze stem te laten klinken.

Voor België komt dit neer op 30.000 hand teke
ningen. Momenteel staat de teller op iets meer 
dan 10.000 handtekeningen. We hebben nog tot 
eind augustus 2016 om de andere 20.000 hand
tekeningen te verzamelen.

We kunnen jullie steun echt wel gebruiken. 
Aarzel dus niet en teken nu de petitie Fair 
Transport!

  www.fairtransporteurope.eu

Hiernaast zie je enkele initiatieven 
die BTB al nam om handtekeningen 
te verzamelen.

Fair Transport Europe … 
met één klik de sociale 
dumping aanpakken

de wereld is ons dorp
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BTBmilitanten tekenen de petitie op de nieuwjaarsrecepties rond de jaarwisseling.

Jacques Kerkhof en Sammy De Burggraeve nemen deel aan een ‘Kom op 
tegen Kanker’initiatief in Mechelen en verdedigen als wielrennersteam 
met succes de BTBkleuren. Ondertussen verzamelen de supporters nog 
meer dan 150 handtekeningen.

De Jongerendag van BTB, ABVV Metaal en Horval was de uitgelezen gelegenheid om alle jongeren hun handtekening te 
laten plaatsen. 

Bedankt, Meryame Kitir (fractieleider sp.a), Anne Demelenne (oud Algemeen Secretaris ABVV) en JeanFrançois Tamellini 
(federaal secretaris van het ABVV) en Joël Thiry (gewestelijk secretaris FGTB Luxembourg) om ons initiatief te steunen.

De lokale radiozender ‘Centraal’ vindt de petitie 
de moeite waard om zendtijd aan te besteden.

de wereld is ons dorp
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Vol enthousiasme namen meer dan 250 militanten op 15 en 
16 februari deel aan een tweedaagse vorming in Blankenberge. 
En de theorie werd onmiddellijk in praktijk omgezet!

De militanten die deelnamen aan de vorming 
kwamen van over het ganse land. Walen, Vla
mingen en Brusselaars broederlijk verenigd. 
Deze tweedaagse opleiding is de kroon op het 
werk van de vormingscyclus van vier jaar waar
aan ze participeerden. Het centrale thema van 
de vorming: de sociale verkiezingen. Met oplei
ding over de bevoegdheden van het Comité voor 
Preventie en Bescherming op het Werk en de 
Ondernemingsraad, maar ook over hoe succes
vol campagne voeren, zelfs via de sociale media. 
Verder werden de sociale zekerheid en de risico’s 
van de privatisering onder de loep genomen.

Frank Moreels wijst in zijn toespraak op de 
verpletterende verantwoordelijkheid van de 
Europese Commissie in dit dossier.  
Blijkbaar liggen de Eurocommissarissen Bulc 
en Thyssen niet wakker van de vele postbus
firma’s in de OostEuropese lidstaten. 
De laatste vier jaar zagen we geen enkel 
initiatief of plan in de strijd tegen sociale 
dumping. 

De BTBmilitanten slopen de muur van de sociale dumping.

Er werd trouwens niet alleen aandacht besteed 
aan theorie. De BTBmilitanten voerden in de 
Zeebrugse Transportzone ook actie tegen 
sociale dumping. Met zijn allen legden ze de 
volledige transportzone plat. Alle OostEuropese 
chauffeurs werden geïnformeerd over hun 
rechten als chauffeur in België. En tegelijk werd 
ook een muur gebouwd, die symbool staat voor 
de tweedeling van de Europese transportsector 
veroorzaakt door de sociale dumping. Na een 
forse toespraak van covoorzitter Frank Moreels 
sloegen tientallen militanten de handen in 
elkaar en werd de muur gesloopt!

KENNIS IS MACHT!

de wereld is ons dorp
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de wereld is ons dorp

Fase 1: Opleiding over actie voeren op de werkvloer, maar ook via de sociale media. Facebook en 
Twitter als syndicaal wapen.

Fase 2: Theorie omzetten in praktijk. Actie voeren in de Zeebrugse transportzone en tegelijkertijd 
de (OostEuropese) chauffeurs informeren over hun rechten.

wegwijs maart 2016 9



sociale verkiezingen

Van 9 tot en met 22 mei 2016 zijn het opnieuw sociale verkiezingen. 
Sociale verkiezingen zijn belangrijk, want ze gaan over de plek waar 
je een belangrijk deel van je tijd doorbrengt: je werk. Deze 
verkiezingen verlopen als gewone verkiezingen: met verkiezings
campagnes, stemhokjes, rode (!) potloden of stemcomputers.

Maar alleen een sterk team kan het verschil maken en kan de 
rechten van de werknemer verdedigen! Onze ervaren kandidaten en 
enthousiaste nieuwe mensen zorgen met hart en ziel de komende 
vier jaar voor de juiste begeleiding in jouw bedrijf.

10 wegwijs maart 2016



sociale verkiezingen

Hoe geldig stemmen?
Je kan op twee manieren geldig stemmen.

Ofwel geef je een lijststem
Je bent het dan eens met de volgorde van de lijst. 

Ofwel geef je één of meerdere 
voorkeurstemmen

Onze kandidaten zijn er klaar voor en maken zich sterk voor:
• koopkracht voor de werknemers en gezinnen
• een vaste en goedbetaalde job voor iedereen
• werkbaar werk
• een menswaardig(e) pensioen(leeftijd)

Waarom voor BTB-ABVV stemmen?
1 Omdat BTB doet waar het voor staat: de werknemers verdedigen. 

We onderhandelen als het kan, we strijden als het moet.
2 Omdat BTB zich niet zomaar neerlegt bij het onvermijde lijke. 

Het behoud van werk is het enige echte sociaal plan.
3 Omdat BTB verder kijkt dat vandaag. Wij willen een gezonde 

sector van transport en logistiek.

Ben je nog niet overtuigd waarom je voor de lijst BTB-ABVV zou moeten stemmen?  
Omdat...

• wij over het ganse land BTB-steunpunten hebben om je te informeren
• wij je up-to-date informatie en sociaal nieuws aanbieden via ons ledenblad Wegwijs,  

via De Nieuwe Werker en via Facebook en Twitter
• wij op onze BTB-secretariaten gratis jouw tachokaart uitlezen en een loonberekening maken
• ons mobiel BTB-kantoor naar jou toe komt
• meer dan 1.250 BTB-vakbondsafgevaardigden in de bedrijven jouw rechten verdedigen
• wij onze leden rechtsbijstand aanbieden
• je als terugbetaling van je lidmaatschap een syndicale premie ontvangt
• wij jouw (klein)kinderen gratis jongerenlidmaatschap aanbieden
• wij jou als BTB-militant een goede vakbondsopleiding garanderen
• wij blijven strijden tegen sociale dumping
• wij ijveren voor vaste contracten in plaats van interimarbeid

Kortom: omdat wij er voor jou zijn, wanneer je ons nodig hebt!

Pas op! Indien je op verschillende lijsten stemt, is je stem niet geldig. Stem dus alleen voor lijst 2!
Geef je meer voorkeurstemmen dan er mandaten zijn, dan telt dat als een lijststem.
Net als bij de gewone verkiezingen, mag je ook bij de sociale verkiezingen niet buiten de lijstjes 
kleuren of iets op het stembiljet schrijven. Doe je dat toch, dan is ook in dat geval je stem ongeldig.
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Het leven van een autocarchauffeur 
“Je partner moet achter je jobkeuze staan”
Dirk Dierckx werkt bij Begonia Reizen. Sinds 
2008 is hij autocar chauffeur, een job die veelal 
wordt onderschat. Als hij met zijn koffer naar het 
werk vertrekt krijgt hij steevast de opmerking 
“alweer met vakantie?”. Velen vergeten dat een 
auto carchauffeur ook een zeer grote verant
woorde lijkheid draagt ten opzichte van de 
passagiers en andere weggebruikers.

Dirk is vooral gecharmeerd door GrootBrittannië 
en Schotland. Hij kent de landen zeer goed, maar 
soms liggen er toch nog verrassingen achter een 
bocht.

Zijn mooiste reis als autocarchauffeur tot hier
toe was een tiendaagse trip naar Noorwegen. 
Misschien ook omdat het de eerste grote reis 
was die hij mocht doen.

“De eerste nacht werd er overnacht in de omge
ving van Hamburg. De volgende dag deden wij 
met rederij Colour Line de overtocht van Kiel 
naar Oslo. Een prachtig schip, 13 verdiepingen 
hoog, met alles erop en eraan, van zwembad tot 
theater. In Oslo aangekomen was de eerste stop 
het befaamde Vikingmuseum. Daarna reden we 
door naar Lillehammer voor de eerste over
nachting. 
De Noorse fjorden zijn echt magistraal en ook de 
dagen erna konden we genieten van al wat de 
Noorse natuur te bieden heeft.”

Tijdens die eerste reis kon Dirk ook al direct zijn 
rij vaardigheid tonen. Op de Trollenstigen, een 
berg met een vijftiental haarspeldbochten, 
kreeg hij zelfs applaus van zijn passagiers. Toen 
wist hij: “dit is de job van mijn leven!”

“Bergen, de ‘regenkuip’ van Noorwegen, stond 
tijdens die reis ook op het programma. Die stad 
heeft haar bijnaam werkelijk niet gestolen. De 
regen kwam werkelijk met kuipen naar beneden 
in de stad waar de meeste regen valt van heel 
Noorwegen. De laatste dag in Noorwegen was 
bestemd voor een stadsbezoek aan Oslo zelf. De 
job heeft natuurlijk het voordeel dat je dikwijls op 
plaatsen komt waar je anders gewoon niet binnen 
kan komen, bijvoorbeeld sommige bedrijven. Ook 
fijn is wanneer je regelmatig dezelfde klanten 
krijgt. Zo rijd ik dikwijls voor Art Travel, een orga
nisatie gespecialiseerd in cultuurreizen. De ene 
keer een muziekreis, dan weer een architec tuur 
of museumreis. Zo heb ik zelf ook al kennis 
gemaakt met meerdere kunstvormen.”

Dirk staat er ook altijd op om met een buiten
landse reis iedere morgen het nieuwsbericht en 
het weerbericht van de dag mee te geven aan de 
klanten. “De mensen stellen zulke attenties echt 
wel op prijs. Het zijn dikwijls de kleine dingen die 
het hem doen.”

Het zijn niet altijd buitenlandse reizen, er zitten 
ook dagreizen tussen, zowel voor organi saties 
als voor scholen. Het is net die variatie die het 
boeiend maakt. Het is natuurlijk ook niet 
allemaal rozengeur en maneschijn. 

“Een bus vol voetbalsupporters geeft daarna 
gemakkelijk een uur of twee poetswerk. Dan kan 
je wel eens een keertje vloeken.”

Dirk vindt het als chauffeur ook zeer belangrijk 
dat je je klanten kan “lezen”, dat je aanvoelt welk 
vlees je in de kuip hebt.

“Als ik voel dat er eens gelachen kan worden, 
vertel ik al eens een grapje. Of een aangepast 
muziekje doet het ook altijd goed. Je moet er 
gewoon voor zorgen dat je passagiers met een 
tevreden gevoel van de bus stappen. En hun 
volgende reis ook bij jouw bedrijf boeken.”

Tot slot nog een gouden raad van Dirk: “De steun 
van het thuisfront is zeer belangrijk. Je partner 
moet ook achter je jobkeuze staan en met je 
levensstijl kunnen omgaan. Je bent tenslotte 
bijna een heel seizoen veel van huis weg. Heb je 
die steun niet, dan kan je beter een andere job 
zoeken.”

“Een auto car
chauffeur draagt 
een grote verant
woorde lijkheid ten 

opzichte van de 
passagiers en 
andere weg
gebruikers.”
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Het leven van een autocarchauffeur 
“Altijd onderweg voor je job”

de wereld is ons dorp

Damien Vanschoorisse (50 jaar) werkt al drie 
jaar als autocarchauffeur bij Leader Tourisme. 
Vroeger was hij vrachtwagenchauffeur, maar via 
FOREm behaalde hij zijn rijbewijs D.

“Het eerste jaar deed ik vooral schooltoeren, om 
ervaring op te doen. Alhoewel, door mijn jaren als 
vrachtwagenchauffeur, ging dit vrij vlot. Daarna 
stapte ik over op internationaal toerisme en af en 
toe doe ik een dagreis. De langste reis die ik ooit 
deed was een twintigdaagse reis naar Kroatië. Ik 
had toen zelf acht dagen vrij, leuk om ook wat aan 
toerisme te doen. Maar ook Griekenland en 
Frank rijk waren leuk.”

Als het een verre reis is, rijden ze de eerste dag 
meestal met twee chauffeurs, zodat er kan 
worden afgewisseld. Het circuit zelf wordt dan 
door slechts één chauffeur gereden. Voor de 
lange terugrit komt er dan opnieuw een tweede 
chauffeur bij. 

“Als chauffeur moet je in het hotel een kamer ter 
beschikking krijgen. Betaalt de klant, dan heeft 
elke chauffeur zijn eigen kamer. Betaalt de firma, 
dan liggen we gewoonlijk met twee chauffeurs op 
één kamer. Soms loopt er wel eens iets mis, ja. 
Zoals bij die ene skireis. Ik had met de tour
operator gebeld dat er een probleem was, omdat 
er voor ons geen overnachting was geregeld. 

Uiteindelijk werd er voor de chauffeurs een 
slaap plaats gere geld … in een hotel op 2½ uur 
rijden van de plaats waar we onze passagiers 
moesten oppikken. Niet echt handig dus. Nog 
voor we moesten vertrekken hadden we er al 
2½ uur rijtijd opzitten. Een andere keer kregen we 
een klein appartementje toegewezen. Dit was 
echter pas om 12.00 u beschik baar. Snel iets 
eten, een douche nemen en dan slapen. Maar 
eigenlijk werd er wel van ons verwacht dat we om 
18.00 u diezelfde avond terug zouden vertrekken. 
In het slechtste geval kunnen we altijd nog in de 
autocar overnachten, maar dan laat ik de motor 
wel draaien, anders wordt het te koud.”

Altijd onderweg voor de job. Voor Damien is thuis 
zijn gewoon vakantie. Gedurende de drie jaar dat 
hij als autocarchauffeur werkt heeft hij al veel 
jonge chauffeurs zien afhaken. Deze job is nu 
een maal moeilijk te combineren met een fami
liaal leven.

“Dat is inderdaad het grote nadeel van onze job. 
Je hebt geen regelmatig familieleven. Voor het 
grote geld moet je het ook niet meer doen. De tijd 
van de grote fooien is al lang voorbij. Maar langs 
de andere kant, kijk ook eens naar de voordelen. 
Je ontmoet constant andere mensen, je ziet 
nieuwe dingen en je reist gans Europa rond. 
Geweldig toch!”

Skikot gunt  
auto car chauffeurs 
geen rust

Enkele weken terug sprongen de media op een klacht van 
enkele autocarchauffeurs dat zij tijdens hun ritten van en naar 
skigebieden niet in de mogelijkheid waren om op een deftige 
manier hun rust te nemen. Ook BTB kaartte dit probleem in een 
open brief aan bij zowel de werkgevers organisatie FBAA maar 
ook, en vooral, bij de tour operators, zoals Skikot, die de reizen 
organiseren.

Damien Vanschoorisse

“Deze job is nu 
een maal moeilijk te 
combineren met een 

fami liaal leven.”
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In alle onderhandelingen werden we beperkt 
door het drastische kader opgelegd door de 
federale regering, dit ondanks hevig verzet van 
het ABVV, dat als enige deze ingreep van de 
regering bleef bestrijden. Jammer genoeg 
gingen ACV en ACLVB door de knieën en stonden 
we er alleen voor. Daardoor was er slechts een 
heel beperkte onderhandelingsmarge. Toch 
slaagden we er in steeds zo veel mogelijk uit de 
brand te slepen.

De Lijn
Er werd een deelakkoord afgesloten voor de 
chauffeurs van de pachters van De Lijn over de 
ver hoging van de maaltijdcheque met één euro 
vanaf 1 januari 2016. De nominale waarde van 
de cheque bedraagt vanaf die datum € 4,72:
• De tussenkomst van de werkgever bedraagt 

€ 3,63
• De tussenkomst van de werknemer bedraagt 

€ 1,09 

Voor meer info: Steven Steyaert 
0468 27 10 73 - steven.steyaert@btb-abvv.be

TEC 
Voor de chauffeurs van de pachters van de TEC, 
werd eveneens een sociaal akkoord 20152016 
afgesloten.
De grote lijnen van dit akkoord voor het rijdend 
personeel zijn:
• Verhoging van de dagelijkse ARABvergoeding 

met € 0,75 vanaf 01.03.2016
• Geschenkcheque van € 27 ter gelegenheid van 

Sinterklaas 2016
• Een tweede dag bijkomende vakantie vanaf 5 

jaar anciënniteit in het bedrijf (proratisering in 
geval van deeltijds contract)

Voor meer info: Paolo Diberardino 
0471 76 52 33 – paolo.diberardino@ubt-fgtb.be

Brandstoffen
Vanaf juli 2016 krijgt iedere werknemer jaarlijks 
€ 250 aan ecocheques, met een pro rata bere
kening voor wie deeltijds werkt. Ook voor wie 
geen volledig jaar in de sector werkt, is een rege
ling voorzien, op basis van volledige maanden.

De uitkering bij overlijden wordt verhoogd tot 
€ 125 en de uitkering bij pensionering bedraagt 
nu € 100.

De cao’s inzake SWT (Stelsel van Werkloosheid 
met (bedrijfs)Toeslag – het vroegere brug pen
sioen) en tijdskrediet worden eveneens verlengd.

Er is ook een engagement van de werkgevers om  
het slepende dossier inzake vakbonds afvaar
diging en syndicaal verlof voor eind 2016 hele
maal af te ronden.

Taxi
Eindelijk gingen de werkgevers ermee akkoord 
om een sectoraal pensioenstelsel op te starten. 
De modaliteiten hiervan worden momenteel 
vast gelegd.
Ook in de taxisector worden vanaf 2016 eco
cheques ingevoerd, met een maximum van € 120 
per jaar, voor wie in het jaar voorafgaand aan de 
toekenning ervan, minstens zes maanden in de 
firma werkt. Er is een pro rata regeling voor wie 
deeltijds werkt.
De ARABvergoeding verhoogt eveneens: voor de 
taxichauffeurs bedraagt het minimumbedrag nu 
€ 5,15 per dag, voor de chauffeurs van verhuring 
van wagens met chauffeur verhoogt het bedrag 
met € 0,036 per uur.
De voorwaarden om recht te hebben op het 
gewaar borgd minimum inkomen, vaak een strui
kel  steen voor beginnende chauffeurs, wor den 
versoepeld tijdens de eerste drie maanden 
anciënniteit.

In een aantal sectoren werden de onderhandelingen pas begin 2016 
afgerond. Zo is er nu eindelijk een akkoord voor de taxisector en voor 
de sector van de handel in brandstoffen. Daarnaast ondertekenden 
we ook een akkoord voor de chauffeurs die in onderaanneming rijden 
voor de TEC in opdracht van een pachter. Voor de chauffeurs van de 
pachters van De Lijn is er momenteel een deelakkoord.

Sectorale akkoorden  
voor de bussen, taxi’s en 
handel in brandstoffen
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Zaterdag 5 maart ging in Brussel de Femira (Federale Militantenraad) 
door. Vanuit heel België zakten meer dan honderd BTBmilitanten af 
naar het auditorium van het Europees Vakverbond. De hele Femira 
stond in het teken van de komende sociale verkiezingen.

Een denderende start
Net zoals de vorige edities van de Femira, 
startten we met een videoclip die kort, duidelijk 
en vooral levendig, het belang van samenwerking 
aantoonde.

Alle sectoren zijn er klaar voor!
In vier verschillende rondes kwamen de mili tan
ten uit alle sectoren aan het woord. Ze leg den uit 
waarom ze precies militeren bij BTB en wat ze 

reeds verwezenlijkten op de werk vloer. En 
uiteraard ook wat nog op hun verlang lijstje staat.

Sociale verkiezingen, belangrijk!
Miranda Ulens, federaal secretaris bij het ABVV, 
gaf een toespraak uit het hart over het belang 
van de sociale verkiezingen. Frank Moreels 
dankte alle deelnemers voor hun inzet en sprak 
zijn overtuiging uit dat BTB deze sociale ver
kiezingen zal winnen

Strijdbare militanten op Femira

Een volle zaal op het Europees Vakverbond voor de Femira.

Militanten uit alle sectoren getuigen enthousiast over hun realisaties én hun plannen voor na de 
sociale verkiezingen.

Pakkende getuigenis van 
Miranda Ulens.

Inspirerende toespraak van 
Frank Moreels.
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jongerendag
Op maandag 22 februari kwamen honderdvijftig jongeren van BTB, 
ABVVMetaal en Horval samen in het Brembergcentrum voor de 
Jongerendag editie 2016. Jonge en enthousiaste mannen en vrouwen 
die mee willen bouwen aan de vakbond van de toekomst.

Getuigenissen waarom jongeren 
kansen moeten krijgen!
Omstreeks 9u00 druppelen de eerste jongeren 
binnen en na het onthaal met koffie en een 
koffiekoek worden de deelnemers verwelkomd 
door Ortwin Magnus van ABVVMetaal en John 
Reynaert van BTB. 

Als eerste getuigt Meryame Kitir hoe zij als jonge 
vrouw in een mannenbastion zoals Ford Genk 
als jonge delegee haar plaats wist te veroveren. 
Ze onderstreept het belang van jonge mensen in 
de vakbond en waarom het belangrijk is dat zij 
kansen krijgen. “Ik ben dankbaar dat ik zowel 
van de vakbond als later ook van de sp.a kansen 
heb gekregen. Jonge mensen moeten ook de 
aangereikte kansen aannemen en er iets zinvols 
mee doen.” Het is door deze kansen te benutten 
dat Meryame vandaag fractieleider is van de 
sp.a in de Kamer.

Anne Demelenne vertelt hoe zij als zeer jonge 
BBTKdelegee al snel vakbondssecretaris kon 
worden om daarna door te groeien als topvrouw 
van het ABVV naast Rudy De Leeuw. Ook zij 
benadrukt dat het belangrijk is voor de toekomst 
van de vakbond dat jongeren een plaats hebben 
in de structuren waarbij ze gehoord worden.

Tot slot zien de jongeren een pakkende speech 
van de Zweedse minister van onderwijs Aida 
Hadžialić op het Congres van het Europees Vak
ver bond in Parijs. Zij vertelt hoe zij als vijfjarige 
uit BosniëHerzegovina moest vluchten voor de 

gruwelijke oorlog en hoe ze uiteindelijk in 
Zweden terecht kwam. Ze legt de nadruk op het 
belang van solidariteit en licht toe waartoe 
nationalisme kan leiden. 

Discussiëren over de basiswaarden 
van het ABVV!
Na de lunch worden de jongeren in kleine 
groepen opgedeeld, zodat ze in discussie kunnen 
gaan met delegees van andere centrales over de 
vier basiswaarden van het ABVV: gelijkheid, 
solidariteit, rechtvaardigheid en democratie. Na 
de groepsdiscussie moet elke groep naar voren 
brengen wat er in hun discussie naar voren is 
gekomen. Ook bij jonge delegees blijkt dat 
kameraadschap, gebaseerd op de basiswaarden 
van het ABVV, datgene is wat hen verbindt.

Jong beginnen ...
John Reynaert: “Een sterke jongerenwerking is 
nodig en we zijn dan ook zeer tevreden dat er ten 
opzichte van vorig jaar nog meer jonge mensen 
van BTB aanwezig zijn. Het is onze plicht als 
syndicalist om jongeren de plaats te geven die 
hen toekomt en te luisteren hoe zij de vakbond 
van morgen zien. De toekomst is aan de jongeren. 
Met dat motto in gedachten moet BTB verder aan 
de vakbond van de toekomst werken.” De jonge
ren dag is een gemeenschappelijk initiatief van 
drie ABVVcentrales: BTB, Horval en ABVVMetaal. 

Ben je jonger dan 35 en wil je de volgende editie 
erbij zijn, geef dan een seintje aan  
dinneke.fleerackers@btb-abvv.be 

De toekomst is aan de jongeren!

Meryame Kitir

Anne Demelenne

Jongeren discussiëren over de kernwaarden van het ABVV. Het publiek luistert aandachtig naar het welkomstwoord.
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Interview Joyce Pintens (22 jaar) 
Interimarbeider bij Ceva Logistics

Joyce, waarom ben je vandaag hier?
Ik ben aangesproken door mijn delegee en mijn 
interesse was direct gewekt. Ik ben sterk 
geïnteresseerd in vakbondswerk, maar heb geen 
enkel idee wat het eigenlijk inhoudt. Daarom is 
deze jongerendag een ideaal moment om hier
over meer te weten te komen. Als je dan ook nog 
jonge mensen uit andere bedrijven kan leren 
kennen en ervaringen kan uitwisselen is dit 
gewoon een kans die ik niet mocht laten 
schieten.

Waarom ben je zo geïnteresseerd in 
vakbondswerk?
Mijn vader heeft me geleerd om voor mezelf op 
te komen en om, als je niet akkoord bent met de 
gang van zaken, te proberen hier iets aan te 
doen. Ik probeer dan ook op te komen voor 
collega’s die niet durven of kunnen opkomen 
voor zichzelf. Als ik zie wat de vakbond in ons 
bedrijf heeft kunnen verbeteren dan wil ik deel 
uitmaken van die ploeg om samen met collega’s
militanten op te komen voor iedere collega. 

Je bent zelf nog aan de slag als interim, heb je 
dan geen angst om opzij gezet te worden?
Waarom zou ik schrik hebben? Ik heb een sterke 
vakbond op mijn bedrijf die het niet zal accep te
ren als ik wegens mijn syndicale inzet niet langer 
zou mogen werken bij Ceva. Dat weet mijn werk
gever ook, dus ik zie het probleem niet. 

Als je eenmaal je vast contract hebt, wil je 
dan delegee worden?
Graag maar ik ben nu reeds militant en dat zal ik 
ook blijven. De delegees op ons bedrijf betrekken 
me al volop in de vakbondswerking. Zij zien mij 
als een voelspriet in het bedrijf om te zien wat de 
bezorgdheden zijn van de jonge mensen en de 
interimmers, want vaak worden zij over het hoofd 
gezien. Ik ben blij dat ik die rol nu kan invullen.

Interview Karim Bekkar (31 jaar) 
heftruckchauffeur bij DB Schenker

Hoe ben jij syndicaal actief geworden?
Ik wil mij inzetten voor mensen die niet mondig 
genoeg zijn om voor zichzelf op te komen of die 
gewoon te verlegen zijn om hun stem te laten 
horen.

Karim, jij komt uit het Luikse naar deze 
jongerendag in Bremberg. Waarom?
Ik werk nu ongeveer vier jaar bij DB Schenker. 
Sinds anderhalf jaar ben ik ook syndicaal 
afgevaardigde. Ik neem deel aan deze jongeren
dag, omdat ik mij meer wil inleven in mijn rol als 
syndicaal afgevaardigde. Als jongere is het zeer 
moeilijk om in deze tijd een (vaste) job te vinden. 
Ik wil mee opvolgen hoe we jongeren op de 
werkvloer meer kansen kunnen geven.

Beantwoordde deze jongerendag aan je 
verwachtingen?
Ik heb leuke contacten gelegd met jonge mili
tanten uit andere bedrijven en andere sectoren, 
ja. We konden onderling ervaringen uitwisselen 
over hoe bepaalde problemen op de werkvloer of 
in onderhandelingen met de directie kunnen 
worden aangepakt. Heel nuttig. Wel spijtig dat er 
niet meer Franstaligen aanwezig waren. Een 
werkpuntje voor volgende keer.

Werken er bij jou op de firma veel jongeren?
Neen, helemaal niet. Ik denk dat de jongste 
werk nemer bij ons in dienst al 29 jaar is. De 
jongeren studeren sowieso al langer dan vroeger, 
proberen een diploma hoger onderwijs te beha
len. Velen nemen daarna nog een jaar vrijaf om 
te reizen bijvoorbeeld. En om dan nog jongeren 
te vinden die syndicaal actief willen zijn, dat is 
helemaal een probleem. Velen hebben schrik. Ze 
werken nog maar net in het bedrijf en willen niet 
direct in de kijker lopen of met de directie aan de 
onderhandelingstafel zitten. Of ze den ken dat 
de werkgever, na de sociale ver kiezingen of na 
de beschermingsperiode, zich op hen zal 
‘wreken’. Daarom ben ik hier nu, om te weten hoe 
ik als jongere delegee de jongeren op de werk
vloer nog beter kan begeleiden.

Joyce (midden) tekent samen met haar collega’s 
Donna en Jason de petitie ‘Fair Transport Europe’.

jongerendag
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Een opleiding in de logistiek? Ook hier onder
steunt de sector! In heel wat centra voor deeltijds 
onderwijs en ook in het beroeps en technisch 
onderwijs zijn er opleidingen voor heftruck-
chauffeur, magazijnmedewerker of verhuizer. 
De vaktechnische cursussen worden door het 
fonds ontwikkeld of aangekocht voor de scholen. 

Opleidingen voor werkzoekenden
De sociale fondsen werken ook samen met 
VDAB, Bruxelles Formation of FOREm voor de 
opleidingen die leiden naar hun sectoren. In de 
opleidingen voor bus en carchauffeur, vracht
wagenchauffeur en chauffeur brand stoffen, 
rijden de werkzoekenden met opleidings
voertuigen van de sociale fondsen. Voor meer 
info over de opleidingen kan je terecht bij VDAB, 
Bruxelles Formation of FOREm.

Opleidingen voor ... opleiders !
Daarnaast bieden de sociale fondsen ook oplei
dingen aan voor mentoren in de bedrijven, de 
peter/meteropleidingen. Deze opleidingen zijn 
er voor wie vaak nieuwelingen opleidt. Het zijn 
geen technische trainingen, uiteraard niet, maar 
de peters/meters krijgen in deze cursussen heel 
wat pedagogische tips en tricks om een nog 
betere mentor te worden!

Welke sectoren?
In Wegvervoer en Logistiek zijn er maar liefst zes 
sociale fondsen, dat is dus één per paritair 
comité. Al deze sociale fondsen stimuleren op 
één of andere wijze de opleidingen. Van wie al in 
de sector werkt, maar vaak ook van leerlingen in 
het onderwijs en van werkzoekenden. 

Opleidingen in het onderwijs
In het beroepssecundair onderwijs kan je in tien 
Belgische scholen een opleiding volgen tot vracht-
wagenchauffeur. Al deze scholen beschikken 
over vrachtwagens die door het Sociaal Fonds 
Trans port en Logistiek ter beschikking worden 
gesteld. Zowel vracht wagens, als trekker
opleggers. Uiteraard met dubbele bediening, en 
met een grote cabine voor vijf leerlingen en één 
instructeur! 
Ook in het volwassenenonderwijs (sociale pro
mo tie) kan je cursus volgen om vracht wagen
chauffeur te worden en ook deze scholen werken 
samen met het sociaal fonds.
In het volwassenenonderwijs kan je ook een 
opleiding tot buschauffeur volgen.
Wil je werken in de luchthaven en mee vlieg
tuigen laden en lossen? Dankzij het Sociaal 
Fonds voor Afhandeling op Luchthavens is er nu 
een opleiding ‘ramp handler’. 

Wil je zoon of dochter trucker worden?  
Of liever heftruck chauffeur of ramp handler?

powertools

Ieder paritair comité heeft zijn eigen Fonds voor Bestaans zekerheid, 
beter bekend als “sociaal fonds”. De sociale fondsen hebben 
verschillende taken, zoals bijvoorbeeld de orga nisatie van de 
hospitalisatie verzekering of de tweede pensioen pijler. Maar ze zijn 
ook met opleiding bezig en dit op verschillende vlakken!

Meer informatie? Neem een kijkje op deze websites

PC 127 www.fonds127.be (handel in brandstoffen)

PC 140.01 www.sociaalfondssocial.be (bus en car)

PC 140.02 www.taxi-info.be (taxi)

PC 140.03 www.sftl.be (transport en logistiek)

PC 140.04 www.sfal.be (afhandeling op luchthavens) de site is nog in opbouw, je kan er terecht vanaf mei 2016

PC 140.05 www.sociaalfonds-verhuizingen (verhuis) 

Specifiek voor de opleiding tot vrachtwagenchauffeur kan je ook terecht op  
www.vrachtwagenchauffeur.be
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… Vorig jaar kochten 11,2 miljoen reizigers via 
sms een ticket van De Lijn, meer dan 10% meer 
dan in 2014. De sms-tickets zijn dan ook aan
zienlijk goedkoper dan een gewoon biljet. Voor 
een smsticket betaal je € 1,80 plus € 0,15 
communicatiekosten voor een rit van 60 
minuten. Koop je een gewoon biljet op de bus, 
dan kost dat je € 3,00. Nog goedkoper is een 
Lijnkaart: € 14 voor 10 ritten.

… Steeds meer weggebruikers kiezen voor een 
brommobiel. Hoewel het doelpubliek vooral 
55plussers waren, kopen nu zelfs steeds meer 
jongeren een dergelijk voertuig. De voordelen 
zijn talrijk: geen belasting op inverkeersstelling, 
geen technische controle en een lagere verze
keringspremie. Aangezien de brommo bie len als 
vierwielige bromfietsen worden aanzien moeten 
bestuurders in het bezit zijn van een rijbewijs A3 
voor bromfietsen. Enkel bestuurders geboren 
voor 14 februari 1961 zijn vrijgesteld van de 
verplichting om dit rijbewijs te hebben.

… Vanaf 25 februari rijden de eerste Vlaamse 
e-taxi’s in Antwerpen. De bedoeling van het 
etaxiproject is om te onderzoeken wat de 
gewenste steunmaatregelen zijn om meer 
elektrische taxi’s te laten rijden in Vlaanderen en 
tegelijkertijd om ook de hinderpalen in kaart te 
brengen.

… De brugherstellingen op de E17 ter hoogte 
van Mouscron (vlakbij de grensovergang in 
Rekkem) zullen op 11 april van start gaan, ten 
minste als de weersomstandigheden het 
toelaten. De werken omvatten het volledige 
onderhoud van de bovenbouw van twee bruggen 
op de E17, deze over de N58 en deze over de 
N366. Er wordt tegelijkertijd aan beide bruggen 
en in beide rijrichtingen gewerkt. Het einde van 
de werken is voorzien tegen eind mei 2016.

… Een onderzoek van de KU Leuven heeft uit
gewezen dat ritsen op de weg er niet voor zorgt 
dat je minder lang in de file staat, maar dat het 
files eventueel wel korter in afstand maakt, 
waardoor grotere fileproblemen worden verme
den. Ritsen is sinds maart 2014 verplicht op de 
Belgische wegen. Toch blijkt één op vier 
bestuur ders nog altijd niet vertrouwd te zijn 
met het ritsprincipe.

… Een meerderheid van 58% van de Zwitsers 
stemde tijdens een referendum voor een uit-
breiding van de Gotthardtunnel met een tweede 
koker. Vooral milieuverenigingen zijn tegen deze 
plannen. Zij vrezen voor een verdubbeling van 
het aantal vrachtwagens en dus ook een ver
dubbeling van de uitstootgassen. 

… Sinds kort loopt er op de televisie en in de 
bioscopen in Vlaanderen een sensibiliserings
campagne tegen het gebruik van de smartphone 
achter het stuur. Niet minder dan 37% van de 
Belgen zeggen immers tijdens het rijden wel 
eens emails of sms’jes te lezen. Met het 
pakkende filmpje hoopt de organisatie OVK 
(Ouders van Verongelukte Kinderen) meer 
bewust zijn te creëren voor de gevaren van dit 
rijgedrag. De meeste mensen beseffen wel dat 
het gevaarlijk is wat ze doen, maar velen staan 
niet stil bij de gevolgen als ze het toch doen.

… Volgens Australische psychologen heeft 
verkeersagressie niet echt iets te maken met 
het verkeer. Het gaat gewoon om geweld. 
Verkeers  agressie is volgens hen een uiting van 
spanning en stress. Volgens het onderzoek 
bestaat de grootste risicogroep om verkeers
agressie te plegen uit mannen tussen de 16 en 
40 jaar oud. De anonimiteit van de weggebruikers 
op de baan zorgt voor een extra trigger voor de 
agressie in het verkeer.

Weet je dat …
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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
wo : 09.00-12.30 | do : 09.00-12.30 / 13.30-16.30 | vrij : op afspraak
btb.turnhout@btb-abvv.be
2800 Mechelen – Zakstraat 16
tel. : 015 29 90 48 - 014 40 03 70 | fax : 014 42 28 87
ma & do : 09.00-12.30 / 13.30-16.30 | di 09.00-12.30 | vrij : op afspraak
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 / 13.00-16.00
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 : 08.00-12.30 / 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. : 02 552 03 53 | fax : 02 511 81 46
ma tot vrij : 08.30-12.00 | ma & 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 & 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 / 13.00-18.15
3290 Diest – Paanhuisstraat 3 De Kaai
tel. : en fax : 013 33 68 74
ma, wo & do : 09.30-12.00 / 13.00-18.15
3300 Tienen – Leuvensestraat 17
tel. : 016 81 13 84 | Fax : 016 81 13 85
di & vrij : 09.30-12.00 / 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

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 & do : 14.00-17.00
btb.roeselare@btbabvv.be
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 Birger Victor | birger.victor@btbabvv.be
Bestendig Afgevaardigde Annita Vandenbussche |  
anita.vandenbussche@btbabvv.be

Propagandist bus en car Vlaanderen Steven Steyaert |  
steven.steyaert@btbabvv.be

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


