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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@btb-abvv.be.
Vermeld er wel even bij of je ons tijdschrift in de toekomst 
enkel nog digitaal wil ontvangen in de vorm van een blader-
pdf of je ook de papieren versie nog graag in je brievenbus 
krijgt.



BTB is fier op de behaalde uitslag bij de 
voorbije sociale verkiezingen. We winnen 
immers 1,87% in de CPBW’s en 1,32% in 
de OR wat het aantal behaalde zetels 
betreft. BTB blijft dus groeien en dat is 
dankzij de inzet van de delegees van BTB 
gedurende de laatste 4 jaar. Dat is ook 
dankzij de vele kiezers, die hun stem aan 
BTB gaven. Van harte bedankt hiervoor!

Natuurlijk winnen we niet in alle bedrij-
ven. “You win some, you lose some”. Maar 
globaal is het vertrouwen van de trans-
port arbeiders in BTB erop vooruit gegaan. 

Er zijn zelfs enkele uitschieters bij. Bij de 
bagagisten op de luchthavens pres-
teerde BTB opmerkelijk goed. Zowel bij 
Aviapartner, Swissport als Facilicom 
groeien we verder met een overwinning 
die kan tellen. BTB blijft dus met verve de 
dominante vakbond bij de baga gisten. 
Maar ook in veel logistieke onder-
nemingen en transportbedrijven doen 
we het uitermate goed. Samen met het 
ABVV komt BTB als overwinnaar uit de 
strijd.

Laat ons echter een duidelijk engage-
ment nemen naar onze kiezers. In naam 
van alle verkozenen: BTB zal door deze 
verkiezingsoverwinning niet op zijn lau-
weren rusten. Waar we wonnen zullen we 
ons verder inzetten met nog meer 
motivatie. Voor BTB zijn er elke dag 
sociale verkiezingen en moeten we elke 
dag opnieuw bewijzen dat we het 
vertrouwen van de kiezer waard zijn. Het 
succes zal ons motiveren om verder te 
gaan op de ingeslagen weg. 

Waar de kiezers er anders over beslisten 
en hun stem eerder aan andere vak-
bonden gaven, zullen we dit signaal 
oppikken en er rekening mee houden. 
Want uiteindelijk heeft de kiezer altijd 
gelijk. Waar we terrein verloren zullen we 
absoluut niet bij de pakken blijven zitten. 

We zullen de conclusies trekken die we 
moeten trekken en onze werking bij-
sturen. 

Annualisering van de arbeids-
tijd zonder sectoraal overleg: 
neen bedankt!
De federale regering gaat intussen ver der 
op haar anti-sociale elan. Na de index-
sprong, de verhoging van de pen sioen-
leeftijd, de loonmatiging, ... blaast Kris 
Peeters nu ook de 38-urige werk week op. 
Door de annualisering van de arbeids tijd 
door te drukken, ont mantelt hij boven-
dien de cao’s in de trans port sector. 

De zoveelste inlevering op rij! Door de 
arbeidstijd jaarlijks te berekenen zullen 
er minder overuren uitbetaald worden in 
de sector. Dat betekent ook dat het inko-
men van de transportarbeiders nog zal 
verlagen. Een loon dat al niet hoog is. 
Indien overwerk niet langer vergoed 
wordt, dan is dit niet méér of niet minder 
dan een dikke snee in de beurs van de 
transportarbeiders. 

Indien dit doorgedrukt wordt zoals het er 
nu uit ziet, dan zullen transport arbeiders 
veel uren kloppen als het de baas goed 
uitkomt en (gedwongen) thuis blijven als 
dat in zijn of haar kraam past. En voor de 
overtijd zal men geen overloon krijgen. 
Flexibi liteit op werk geversmaat heet 
zoiets.

Maar ook interimcontracten van onbe-
paalde duur dreigen de werknemers in 
de logistiek, vooral de jonge mensen, 
jarenlang vast te pinnen in die interim-
arbeid. De wet Peeters deugt dus niet.

Na het optrekken van de pensioen-
leeftijd, wil men ons nu ook een nieuwe 
berekening ‘met punten’ door de maag 
splitsen en wordt er niets gedaan om het 
werk ook ‘werkbaar’ te maken. Het ergste 
is dat deze regering liegt. De pen sioenen 

zullen niet dalen zeggen ze. Maar als je 
twee jaar langer moet werken, om het-
zelfde pensioen te krijgen, dan lever je 
natuurlijk wel in. 

Tijd voor verzet
De lijst van anti-sociale regerings maat-
regelen wordt nu wel heel lang. We 
roepen dan ook alle transportarbeiders 
op om te reageren. 

Tegen een regering die de werkgevers op 
hun wenken bedient. Tegen het opblazen 
van de 38-urenweek. Tegen het invoeren 
van interimcontracten van onbepaalde 
duur. Tegen een pensioenberekening met 
punten. Tegen de afbouw van de open-
bare diensten. Tegen wendbaar maar 
onwerkbaar werk. Maar ook tegen 
falende werkgevers, die geen respect 
meer opbrengen voor de transport arbei-
ders, die sociale dumping organi se ren en 
die het sociaal overleg opblazen.

Op 24 mei betoogden de drie vakbonden 
samen. Een geslaagde betoging! Op 24 
juni staakte het ABVV. Jammer genoeg 
deden de twee andere vakbonden offi-
cieel niet mee die dag. We riepen echter 
alle transportarbeiders op om zich te 
mobiliseren, ongeacht de vakbond 
waar bij ze zijn aangesloten. 

Alle (transport)arbeiders worden immers 
even hard getroffen door deze regering, 
laat ons dus samen reageren. Zoals we 
ook samen zullen betogen op 29 sep-
tember en samen zullen staken op 
7 oktober. Dan is deze federale regering 
twee jaar aan de macht, en organiseert ze 
al twee jaar sociale achteruitgang. Hoog 
tijd om te zeggen dat we het verhaal van 
Michel en De Wever niet langer geloven.

Frank Moreels, 
Voorzitter 
 juni 2016

editoriaal

BTB wint de 
sociale verkiezingen! 
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de wereld is ons dorp
Op woensdag 18 mei was er een hoorzitting in de commissie 
‘Infrastructuur, Mobiliteit en Openbare Werken’ in het Federale 
Parlement. Zowel werkgeversvertegenwoordigers als de vakbonden 
lichtten daar de moeilijkheden in de sector toe. Verder legde de 
federale politie uit hoe zij controles verricht, bijvoorbeeld op de 
rij- en rusttijden. Open VLD-politica Nele Lijnen stelde doodleuk 
voor om met flexi-jobs te werken in de sector. Totaal onaanvaard-
baar voor BTB!

Op de hoorzitting waren zowel de werkgevers-
organisaties (Febetra, TLV, UPTR) als de vak-
bonden aanwezig. Namens BTB toonde John 
Reynaert, adjunct van de federaal secretaris, de 
leden van de commissie hoe de sociale dumping 
er echt uitziet. Belgische transporteurs die zelf 
(postbus)bedrijven oprichten in Oost-Europa, 
chauffeurs die hier afgedankt worden terwijl er 
geen vrachtwagen minder rijdt. Oost-Europese 
chauffeurs die worden uitgebuit en opdracht-
gevers die er alles aan doen om zo weinig 
mogelijk te betalen voor transporten.

“Sociale dumping is moderne 
slavernij”, zeggen de vakbonden én 
de politie
Een vertegenwoordiger van TLV wees er op dat 
de chauffeurs uit Oost-Europa toch véél ver-
dienen, tot zelfs drie keer meer dan een universi-
teits professor in hun eigen land. En dat er géén 
sprake is van slavernij, zoals de vak bonden 
soms bewe ren. Hij werd onmiddellijk tegen-
gesproken door een vertegenwoordiger van de 
federale politie! Die zei duidelijk dat Oost-
Europese chauffeurs genadeloos worden uitge-
buit door hun werk gevers. “Boetes worden afge

trokken van hun wedde, reparaties aan de 
vracht wagens moeten ze zelf betalen, als ze te 
laat aankomen op hun bestemming wordt er 
eveneens aan hun loon gemorreld. Vaak worden 
ze niet of onvolledig betaald.” Hij benadrukte dat 
er wel degelijk sprake is van moderne slavernij!

Werkgevers vragen verlaging van de 
loonkost, zoals steeds
Met allerlei statistieken toonden de werkgevers 
aan dat volgens hen de loonkost veel te hoog is. 
Zowel Febetra, TLV als UPTR vergaten hierbij wel 
de voor de werkgevers positieve gevolgen van de 
taxshift en de indexsprong te vermelden. John 
Reynaert wees er op dat het loon dat de 
chauffeurs krijgen helemaal niet aan de hoge 
kant is. “Integendeel: enkel omdat ze heel wat 
uren werken, komen de chauffeurs aan een door
sneeloon! En voor die vele uren betalen zij een 
zware prijs: gezondheidsproblemen, gevolgen 
voor het gezinsleven, …”

Voor Open VLD zijn flexi-jobs 
dé oplossing
Als oplossing voor de hoge loonkost stelde Nele 
Lijnen, Open VLD-volksvertegenwoordiger, voor 
dat er chauffeurs zouden komen met een ‘flexi-
job’. Flexi-jobs zijn voor ‘bijklussers’ die min stens 
een vaste job hebben van vier vijfden. Daarnaast 
kunnen ze, zoals nu in de horeca, een ‘bijbaantje’ 
nemen, dat zowel voor hen als voor de werkgever 
minder belast is. Volks vertegen woordiger Lijnen 
ziet hierin dé oplossing om de loonkost te doen 
dalen. Want alvast één dag per week zou een 
chauffeur dan al goedkoper zijn… John Reynaert 
reageerde fel: “Op deze manier de loonkost doen 
dalen, is onaan vaard baar. Hier zullen echte 
vracht wagenchauffeurs het slacht offer van wor
den. Een onervaren ‘bij klusser’ zal zowat één dag 
per week rijden, met alle gevolgen van dien voor 
de verkeers veiligheid.” 

Hoorzitting over sociale dumping 
in het Federale Parlement

“Vrachtwagen
chauffeurs vervangen 

door bijklussers? 
Onbespreekbaar!”
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de wereld is ons dorp

Dit colloquium vond plaats op 22 april en bracht 
zowat 300 belangstellenden bijeen, onder hen 
bijzonder veel vakbondsmensen. Militanten van 
de Algemene Centrale-ABVV en van de Belgische 
Transportbond, maar ook van andere vak centra-
les, zoals bijvoorbeeld de metaalcentrales. Het 
maakt meteen duidelijk dat de sociale dumping 
in de Europese Unie bijzonder veel sectoren van 
onze economie schade toebrengt.

Buitenlandse werknemers die bij ons als goed-
kope arbeidskrachten worden gebruikt en veelal 
ook misbruikt door frauduleuze bedrijven en 
constructies, worden niet alleen ingezet in de 
bouw, maar ook in de schoonmaak en in de 
bewa kingsdiensten, in metaalbedrijven en in de 
voedings sector. In de transportsector ziet iede-
reen op onze autowegen en parkeerterreinen 
hoe groot het probleem is. Het internationaal 
vervoer leent zich uiteraard bijzonder goed tot 
allerhande onfrisse praktijken. Heel vaak gaat 
het dan om brievenbusondernemingen en 
schijn  zelf stan di gen. 

Rechts beleid schiet tekort
Het huidige beleid schiet schromelijk tekort. In 
maart kwam Europees commissaris Marianne 
Thyssen op de proppen met een verbetering van 
de Europese regelgeving. Maar veel stelt dat niet 
voor en bovendien komt het rijkelijk te laat. Er 
wordt nog altijd niets ondernomen om de grote 
verschillen in sociale bijdragen aan te pakken, er 
wordt ook met geen woord gerept over het 
probleem van de schijnzelfstandigen.

Bovendien liggen er ook nog andere Europese 
projecten op tafel die de sociale dumping zelfs 
nog in de hand zullen werken. Zo is er de SUP-
richtlijn, een regelgeving die de oprichting van 
eenpersoonsvennootschappen zodanig eenvou-
dig maakt dat er geen enkele rem meer zal 
bestaan om fictieve en dus frauduleuze brieven-
busbedrijven op te richten. En dan is er het idee 
van het ‘dienstenpaspoort’ waarmee bedrijven 
overal in Europa aan de slag kunnen gaan, 

zonder dat de gastlanden nog enige controle 
kunnen uitoefenen op hun doen en laten. Het 
spreekt vanzelf dat beide projecten met klem 
werden afgewezen op het colloquium.

Sterke BTB-tussenkomsten
BTB was sterk vertegenwoordigd in de workshop 
‘Naar een eerlijke mobiliteit’. Bob Van den 
Bossche, chauffeur bij Trafuco, opende de 
workshop met een pakkende getuigenis over de 
impact van de sociale dumping. In deze werk-
groep wees Marie Arena, 
EU-parlementslid voor de PS, 
op de verpletterende verant-
woordelijk van de politiek. John 
Reynaert, adjunct van de 
federaal secretaris: “De trans
port sector werd als eerste door 
de sociale dumping getroffen. 
BTB ondernam al heel wat 
sensibiliseringsacties.” Hij riep 
trouwens op om de Europese 
petitie voor een faire trans-
portsector te ondertekenen, een 
oproep die door velen gevolgd 
werd!

Er zijn wel degelijk oplossingen
De uiteindelijke bedoeling van het colloquium 
bestond erin 10 heel concrete en doeltreffende 
maatregelen op korte en lange termijn te formu-
leren. Daarmee wil men de Europese en Belgische 
overheden ertoe aanzetten om nu eens eindelijk 
écht iets te doen tegen sociale dumping. Binnen-
kort worden die gezamenlijke voorstellen 
bekend gemaakt. Belangrijk is alvast dat linkse 
syndicale en politieke krachten nu samen ingaan 
tegen een veel te laks beleid en dat ze duidelijk 
maken dat er wel degelijk oplossingen bestaan.

Er komt maar geen daadkrachtig antwoord op de plaag van de sociale 
dumping, niet van de Europese instellingen en ook niet van onze 
rechtse regering. De Algemene Centrale en BTB organiseerden samen 
met de socialistische partijen sp.a en PS een colloquium om een 
geloofwaardig alternatief op het spoor te zetten.

De krachten bundelen 
tegen sociale dumping

“BTB riep op om de 
petitie voor een 

eerlijke transport
sector te onder

tekenen !”

Bekijk hier de getuigenis van  
Bob Van den Bossche:  
http://tinyurl.com/bob-vandenbossche

Fair Transport Europe: op het 
colloquium tekenden tal van politici de 
petitie, ook Marie Arena en Elio di Rupo.
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Fair Transport Europe: 
de laatste loodjes!
Zoals reeds aangehaald tekenden tal van politici, waaronder 
John Crombez, Elio Di Rupo (voorzitter PS), Marie Arena (Euro-
pees Parlementslid PS) en Meryame Kitir de petitie Fair Trans-
port Europe. BTB slaagde er tot hiertoe in om volledig op eigen 
houtje 95% van het quotum voor België in te zamelen. Graag 
nog jullie hulp om de overige 5% te bereiken.

Teken nu de petitie: www.fairtransporteurope.eu

BTB doet veldonderzoek:  
actie(f) tegen sociale dumping!
Onlangs bezochten onze BTB-propagandisten Tom Peeters en Rodney Talboom 
samen met Sean Sayer en Sam McIntosh van ITF verschillende plaatsen waar veel 
truckers passeren. Ook Daniel Iacob, medewerker van de Nederlandse stichting VNB, 
vergezelde ons team om te vertalen. Het doel was om de buitenlandse chauffeurs te 
informeren over hun rechten in België en na te gaan of er sprake is van sociale 
dumping bij hun tewerkstelling.

Samen met de hulp van Daniel, die zelf trucker is geweest en Roemeens spreekt, 
konden we zo een pak informatie verkrijgen en geven. Zo kregen alle bezochte 
chauffeurs ons zakboekje met daarin de juiste regelgeving en tips om bewijs van 
misbruik te verzamelen.

Wederom hebben we moeten vaststellen dat vele buitenlandse chauffeurs onder 
andere via Slovaakse contracten ingeschakeld werden door Belgische firma’s. Na een 
lange dag met vele gesprekken op bedrijventerreinen, stelplaatsen en (beveiligde) 
parkings waren we dan ook bijzonder blij verrast om Stefan te ontmoeten.

Stefan is een Roemeense chauffeur die reeds enkele jaren voor de firma Transmet 
rijdt. Hij toonde ons zeer trots zijn loonfiches waarop alle vergoedingen en premies 
conform de Belgische wet betaald werden. Dit is een voorbeeld van hoe fair transport 
hoort te zijn, en toont aan dat onze strijd loont! 

de wereld is ons dorp
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In zijn tussenkomst had Frank Moreels het over 
de sociale dumping in de transportsector. “In 
Europa veegt de sociale dumping niet enkel jobs 
weg. Het vervangt ook goede werkomstandigheden 
door slechte werkomstandigheden. Het vervangt 
werknemers die beschermd worden door cao’s, 
door niet beschermde werknemers. De eersten 
verliezen hun werk, de laatsten werken onder 
slechte omstandigheden.” Hij verwees daarbij 
naar een hearing die op 18 mei in het Belgische 
parlement georganiseerd werd: “Politiemensen 
die voor de commissie getuigden, bevestigden 
expliciet de stelling van de vakbonden die het 
hebben over moderne slavernij in Europa.”

Niet enkel in de pure transportsector stelt de 
sociale dumping zich. Ook in de logistieke 
bedrijven staan de arbeidsomstandigheden 
onder spanning: “Grote spelers zoals Zalando en 
Amazon zijn erom bekend dat ze hun werknemers 
in de magazijnen respectloos behandelen. Maxi
male flexibiliteit in de sector leidt tot dag con
tracten waardoor de werknemers vaak van daag 
niet weten of en hoe ze daags nadien moeten 
werken. Onverwachte wijzigingen in hun uur
roosters doorkruisen hun sociaal leven. Precaire 
contracten zijn wijd verspreid in de sector.”

Hij pleitte ervoor om de opdrachtgevers verant-
woordelijk te maken voor wat er in de logistieke 

keten gebeurt. ILO dient hierin initiatief te nemen, 
bijvoorbeeld door een conventie op te stellen die 
spelregels vaststelt. Dat ontslaat de nationale 
staten er niet van om vandaag al de opdracht-
gevers voor hun verantwoordelijkheid te plaatsen 
met wetgevende initiatieven. 

Heet van de naald
Er is een akkoord bereikt om te onderzoeken hoe 
de bestaande regels kunnen worden verbeterd 
om tot een standaard te komen om ‘decent work 
in the supply chain’ te realiseren.
Voor meer info zie ook: http://www.ituc-csi.org/
ilo-conference-takes-a-strong?lang=en

Frank Moreels nam voor BTB deel aan de 105de Internationale confe-
rentie van de ILO (Internationale Arbeidsorganisatie). Meer bepaald 
aan de conferentie over ‘Decent work in supply chain’, zeg maar 
‘eerlijke arbeidsomstandigheden in de logistieke keten’. We weten 
allemaal dat de arbeidsomstandigheden in de logistieke sector vaak 
te wensen overlaten.

ILO conferentie over supply chain

Wil je de volledige tekst van de tussen komst 
lezen? Zie FB Btb-abvv transport & logistiek
(post van 31 mei 2016)

de wereld is ons dorp
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de wereld is ons dorp

Na 80 jaar valt het doek definitief over ‘de’ loonboek en wordt de 
erkenning als ‘rivierarbeider’, werknemer handel in brandstoffen 
Oost-Vlaanderen dus, stopgezet.
Met ingang van 1 juni 2016 houdt het paritair 
subcomité van de handel in brandstoffen van 
Oost-Vlaanderen (PSC 127.02) op te bestaan en 
ressorteren de werknemers en de onder-
nemingen vanaf dan onder het nationaal paritair 
comité van de handel in brandstoffen (PC 127.00).

Dit betekent dat de loon- en arbeidsvoorwaarden 
in de toekomst door het PC 127.00 worden gere-
geld.

Carine Van Bever, propagandist BTB Oost-Vlaan-
deren: “Het unieke systeem van ‘de’ loon boek, 
waarbij een zegel werd gekleefd bij werken 
(statuut van losse arbeider) en de aanduiding ‘ST’ 
ingevuld bij werkloosheid, verdwijnt. In de plaats 
daarvan worden arbeids overeenkomsten van 
onbepaalde duur gesloten en zijn de alge mene 
regels van tijdelijke werkloosheid van toepassing.

De verschillen tussen de paritaire comité’s 
werden op de infodag van 21 mei in detail 
uitgelegd.

Arbeidsduur, compensatiedagen, ARABver
goeding, tijdelijke werkloosheid en einde jaars
premie zijn slechts enkele van de items die 
werden toegelicht. Tot slot werd er ook een 
vergelijking gemaakt van de voordelen via de 
sociale fondsen van de verschillende sectoren.”

Deze verandering zal mogelijk veel vragen 
oproepen.
Voor meer info kan je steeds terecht  
op het gewestelijk BTB-secretariaat  
van Oost-Vlaanderen, Oostakkerdorp 24  
te 9041 Oostakker – 09/218 79 80.

‘De’ loonboek is niet meer…

“In de toekomst 
worden de loon en 
arbeidsvoorwaarden 

door het Paritair 
Comité 127.00 

geregeld.”

Carine Van Bever

wegwijs juni 20168



de wereld is ons dorp
Vier jaar hard werken werd beloond. BTB behaalde een klinkende 
over winning bij de sociale verkiezingen. Zowel in het Comité voor 
Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) als in de Onder-
nemings raad (OR). Dit dankzij alle militanten, die jaren werkten om 
dit resultaat te behalen.

BTB wint overtuigend de sociale verkiezingen!
BTB diende lijsten in de bedrijven in alle 
sub-sectoren in: transport en logistiek, 
bussen en cars, verhuis, taxi, afhandeling 
op luchthavens en uiteraard ook in de 
handel in brandstoffen, beter bekend als 
zij die uw stookolie aan huis leveren. Over 
alle bedrijven heen behaalden we maar 
liefst 382 mandaten in het CPBW. Dat is 
40 procent meer dan bij de vorige sociale 
ver kiezingen. In de OR leverde de inzet 
van onze militanten maar liefst 260 
mandaten op, een stijging met bijna 
30 %. Frank Moreels: “Dit resultaat mag 
gezien worden! En het toont duidelijk aan 
dat BTB altijd actief is en niet enkel in de 
maanden voor de verkiezingen. Meer nog, 
we hebben er bewust voor gekozen om 
niet mee te doen aan het opbod van 
gadgets die in sommige bedrijven werden 
uitgedeeld in een poging om stemmen te 
kopen.”

Werkgevers bang van de 
vakbond
Ja, ze bestaan nog, de werkgevers die er 
alles aan doen om te vermijden dat er 
sociale verkiezingen komen. Iedereen 
hoorde van Accent Jobs, de interimgigant 
die aan zijn werknemers een smart-
phone beloofde als er geen verkiezingen 
zouden zijn. Maar ook in transport en 
logistiek werden heel wat intimidatie-
pogingen onder nomen! Carchauffeurs 
kre gen doodleuk van hun baas te horen 
dat ze geen meerdaagse reizen meer 
zouden krijgen, wat een gevoelige weer-
slag heeft op hun portemonnee. In trans-
portbedrijven werden de kandi daten 
door de baas apart geroe pen en bijna 
gedwongen om hun kandi datuur in te 
trekken. Nog steeds zijn er werk gevers 
die een heel imperium opbouwen in hun 
sector, maar dit zo organiseren in aparte 
bedrijven zodat er geen verkiezingen 
doorgaan. 

Sociale dumping
In de transportsector weten de werk-
nemers maar al te goed welke vakbond 

de voorbije jaren voortdurend de sociale 
dumping onder de aan dacht bracht. We 
schreven voor de politici zelfs een wit-
boek met daarin 25 maatregelen die ze 
kunnen nemen om een eind te maken aan 
de dumping. We voerden herhaal delijk 
actie, op parkeerterreinen en bedrijven.

Logistiek, steeds belangrijker
De voorbije tien jaar is de logistieke 
sector steeds belangrijker 
geworden. Ook hier is BTB 
uitermate sterk vertegen-
woordigd. Ons standpunt 
tegen de annualisering 
wordt duidelijk gesmaakt 
op de werkvloer. Want als de annua-
lisering er komt, zal het loonzakje tot 
enkele duizenden euro’s lichter worden, 
omdat de werkgevers dan bijna geen 
overuren meer moeten betalen. 

Bussen en cars
Reeds jaren voor de verkiezingen, zette 
BTB al volop in op de sector van de 
bussen en cars. Zowel in Vlaanderen als 
Wallonië bezochten we regel matig de 
chauffeurs op de parkings, stelplaatsen. 
We bevroegen hen over wat hun job 
zwaar maakt en wat daaraan gedaan zou 
kunnen worden. Dit resulteerde in het 
eerste “Zwartboek Bus en Car”, dat 
enkele maanden geleden verscheen. De 
inspanningen werden beloond! Ook in 
deze sector winnen we duidelijk.

Bagagisten belonen BTB met 
klinkende overwinning: de 
tarmac op de luchthavens is 
rood ingekleurd!
De bagagisten hebben zware maanden 
achter de rug. De aanslagen waarbij 
colle ga’s gedood en gewond raakten, 
lieten diepe sporen na. Ze zetten zich de 
maanden daarna met hart en ziel in. En 
kregen vaak stank voor dank. Daarom 
ook orga niseerde BTB de ‘dag van de 
baga  gist’, als hart onder de riem. Een 
signaal dat op de werkvloer goed werd 

begrepen, met een klinkende over-
winning! 

Ook in de kleinere sectoren 
staat BTB pal
Alhoewel de sectoren van de verhuis, 
taxisector en handel van brandstoffen 
stukken kleiner zijn, zijn ze niet minder 
belangrijk. In deze sectoren zijn er erg 
weinig grote bedrijven, de meesten 

werken in kleine kmo’tjes 
met maar enkele werk-
nemers. Toch scoorden 
we in die enkele grote 
bedrijven goed.

Opleiding troef!
Voor iedereen die voor het eerst werd 
verkozen, begint het echte werk nu pas. 
De installatie van CPBW en OR zal bijna 
overal voor de zomer doorgaan. BTB zet 
nu in op opleiding voor alle nieuw verko-
zenen. Zij zullen opleiding volgen, zodat 
ze hun mandaat ten volle kunnen 
opnemen.

We rusten niet op onze 
lauweren, we werken verder 
Uiteraard, we hebben niet in alle bedrij-
ven een klinkende overwinning behaald. 
Niet alle kandidaten werden beloond 
voor hun keiharde en onverdroten inzet. 
Frank Moreels: “Een zware slag voor die 
kandidaten die zich jaren de naad uit het 
lijf hebben gewerkt om van deze ver kie
zingen een succes te maken! Uiteraard 
blijven we hen ondersteunen, want de 
campagne voor de volgende verkiezingen 
begint nu.”

Na de sociale verkiezingen stopt het 
uiteraard niet. Eventjes genieten, en dan 
weer keihard er tegen aan. Zoals Frank 
Moreels het zegt: “Tevreden kiezers, die 
moet je verdienen, iedere dag! We gaan 
dus verder en over vier jaar doen we nog 
beter! ”

“Geen gadgets!  
We wonnen de 

verkiezingen puur  
op de inhoud”
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Deze mannen en vrouwen kregen het de laatste weken erg zwaar te verduren. De 
aanslag, de beschuldigingen - net alsof het allemaal terro risten waren - en de 
chaos waarin ze moesten werken op de verschillende buitenstations na de 
aanslagen.

Dagelijks versleuren deze werknemers tonnen bagage en vracht. Zij werken onder 
een zeer flexi bel uurrooster, met slecht onderhouden mate riaal. De stress van de 
‘in time’-afwerking en de druk van de hoge verantwoordelijkheid valt niet te 
onderschatten.

Toen we ’s morgensvroeg op 6 mei startten met het ophangen van de affiches en 
het verdelen van de flyers, kregen we heel wat positieve en dankbare reacties.

Kris (werknemer Aviapartner) “Na 26 maart kregen wij zelfs nog geen dankjewel 
voor onze inzet op de andere luchthavens. Ik ben blij dat BTB dit wel doet en ziet hoe 
hard en flexibel wij werken. Deze kleine attentie doet ons ongelooflijk deugd.”

Onze militanten namen de tijd om te praten met de mensen die tussen twee 
vluchten binnenliepen om een kopje koffie te drinken en vlug even naar het toilet 
te gaan. Allemaal namen ze tijd om hun appreciatie te tonen, sommigen met de 
opge stoken duim, anderen kwamen het zelfs per soonlijk zeggen.

Uit de korte gesprekjes kwam al snel de vraag naar de erkenning van het zwaar 
beroep. Ismaël (werknemer Facilicom) repliceerde hier gevat op. “Die minister 
Peeters is helemaal gek geworden. Nog langere dagen, nog meer flexibiliteit! Ik nodig 
hem uit om een maand mee te draaien met ons!”

De pakkende getuigenis van Mohammed deed ons kippenvel krijgen. “Ik werk al 25 
jaar op de luchthaven, ik ben een oude Sabenien! Ik heb mijn werk altijd heel graag 
gedaan. Ik was fier wanneer ik een vlucht had afgewerkt met mijn team, alle valiezen 
aan boord, op tijd de deuren dicht. Nu heb je geen tijd meer om te genieten van je job. 
We zijn robots geworden. Ik ben 58 jaar nu. Ik was graag binnen drie jaar met 
pensioen gegaan. Mijn kin deren zijn dan afgestudeerd. Het zal niet lukken vrees ik. 
Ik weet niet of ik dit haal, ik ben fysiek op. De stress kan ik niet meer verdragen. 
Bovendien heb ik rugproblemen en ben ik al tweemaal aan mijn knie geopereerd. Als 
ik tot mijn 67 jaar moet werken ben ik kapot. Dan zal ik niet meer moeten genieten 
met mijn vrouw thuis en daar heb ik dan heel mijn leven lang en hard voor gewerkt. 
Maar weet je, vandaag ben ik weer trots dat ik bagagist ben. Dat jullie onze job eens 
in de kijker zetten en ons bedanken. Merci BTB. De vakbond op de lucht haven is 
nodig, die jonge gasten zijn al doodgewerkt als ze 50 jaar zijn. Veel te zwaar werk. 
Daar moeten we samen iets aan doen.”

“Als BTB kunnen we alleen maar ons respect voor de airporthandlers blijven 
uitroepen en er in de overlegorganen alles aan doen om het werk werkbaar te 
houden. Wij moeten ervoor zorgen dat een bagagist ook na zijn pensioen nog kan 
genieten van het leven. Laat ons 6 mei elk jaar vieren als een feestdag op de 
luchthaven,” zegt Sandra Langenus, gewestelijk secretaris BTB.

de wereld is ons dorp

BTB riep 6 mei uit als ‘dag van de bagagisten’, een dag waarop wij 
respect vroegen voor de airporthandlers.

6 mei, de dag van de bagagisten
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Onlangs werden er berichten verspreid over de straling van de On Board 
Unit die zich in iedere vrachtwagen bevindt. Klachten van chauffeurs 
over hoofdpijn, braakneigingen en slaap problemen. BTB liet onmidde-
lijk onderzoeken of deze problemen veroorzaakt kunnen worden door 
de straling van de OBU. 

Een aantal transporteurs, die zich verenigden in 
het Syndicaat der Zelfstandigen en kmo’s (SDZ), 
blijft zich met hand en tand tegen de kilo meter-
heffing verzetten. Na blokkades, gooien ze het nu 
over een andere boeg. SDZ liet metingen uit voe ren, 
die wezen op abnormale en gevaarlijke stra lingen, 
een gevaar voor de gezondheid van de chauffeurs.

Gezondheid primeert!
Voor BTB is het zonneklaar dat er geen enkel 
risico kan worden genomen met de gezondheid 
van chauffeurs. Daarom namen we onmiddellijk 
contact op met de inspectie ‘Welzijn op het Werk’ 
van de Federale Overheidsdienst Werk, Arbeid en 
Sociaal Overleg (FOD WASO). John Reynaert, 
adjunct van de federaal secretaris BTB Weg-
vervoer & Logistiek: “We vroegen de inspectie om 
uitsluitsel over de al dan niet schadelijke gevolgen 
van de OBU. Als er effectief problemen zouden 
zijn, moeten er natuurlijk onmidde llijk maatregelen 
genomen worden.”

Geen risico voor de gezondheid
Dr. Maurits De Ridder (Algemene Directie ‘Huma-
nisering van de Arbeid’ FOD WASO) werd belast 
met het onderzoek. We kregen een zeer uitgebreid 
antwoord. Kort samengevat: de straling van een 
OBU is vergelijkbaar met die van een gsm. Een 

belangrijk verschil is dat je een gsm dicht bij je 
hoofd houdt bij het bellen. De OBU bevindt zich 
verder van het lichaam van de chauffeur. Doordat 
de stralingssterkte afhankelijk is van de afstand 
van de OBU of gsm met de chauffeur, is de bloot-
stelling een stuk lager dan wanneer hij of zij met 
de gsm belt. Dr. De Ridder liet ons ook weten dat 
er qua straling géén enkel probleem is, aangezien 
de gemeten straling veel lager is dan de wettelijke 
normen die gelden voor de algemene bevolking 
(inclusief personen met pacemaker of zwangere 
vrouwen). Dr. De Ridder is formeel: “De klachten 
zoals duizeligheid, slaapstoornissen en braak
neigingen hebben niks te maken met de OBU.” 

Misleiding door het Syndicaat der 
Zelfstandigen en kmo’s
Dr. De Ridder wijst er ook fijntjes op dat de 
metingen die werden uitgevoerd in opdracht van 
het SDZ en kmo’s géén enkele waarde hebben. Ze 
werden namelijk niet uitgevoerd door een erkend 
labo maar door Teslabel, een actiegroep die zich 
verzet tegen alle vormen van elektromagnetische 
straling (gsm, Wifi, hoog spanningslijnen, …). 
Teslabel hanteert eigen normen die absurd laag 
en onwetenschappelijk zijn. Er is dus absoluut 
geen stralingsprobleem met de apparatuur die 
wordt gebruikt voor de kilometer heffing.

Kilometerheffing vrachtwagens: geen 
schadelijke straling door de On Board Unit

Nationale manifestatie 24 mei

de wereld is ons dorp

BTB was met een grote delegatie in Brussel aanwezig om te protesteren tegen de wet Peeters.
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Op 3 mei lanceerde BTB Bus en Car het eerste zwartboek voor 
Vlaanderen. In de bussector werken er meer dan 8.000 mensen die 
dagelijks passagiers op de juiste bestemming brengen.

Tijdens de voorbereiding van het zwartboek werkten we met vijf 
prioriteiten waarover een bevraging werd georganiseerd. Het doel van de 
enquête was een representatief resultaat en een duidelijk overzicht van 
de problemen in de sector.

Het resultaat van de enquête is gebruikt voor het realiseren van dit 
zwartboek Bus en Car van BTB - ABVV. Christopher Otten, militant bij 
Cintra Landen: “Het is belangrijk te weten wat er onder de chauffeurs leeft, 
als vakbondsman dicht bij de mensen te staan en naar hen te luisteren.”

Het zwartboek, dat nu verspreid wordt onder de buschauffeurs, werd ook 
aan de werkgevers federatie overhandigd. De volgende stap is samen zoeken naar oplossingen voor de 
problemen en naar manieren om de job van bus- en carchauffeur aangenamer maken. 

Wil je zelf ook een exemplaar van het zwartboek? Stuur een mail naar steven.steyaert@btb-abvv.be
Christopher Otten

Bus en car on the road,  
we komen opnieuw naar jou toe
Wie dacht dat we de ‘bus en car on the road’ enkel deden in het jaar van de sociale verkiezingen komt 
bedrogen uit. Sinds augustus 2015 gaan we wekelijks op pad om de chauffeurs te zien, met hen te 
praten, maar vooral om te luisteren wat er leeft bij de chauffeurs. Na het geregeld vervoer en bijzonder 
geregeld vervoer zijn we nu ook gestart bij met de toerismechauffeurs. Dicht bij de chauffeurs, daar is 
de plaats van BTB Bus en Car. Beter dan anderen weten we op deze manier wat leeft en heerst in de 
sector. 

Zo waren we de voorbije maanden onder meer op bezoek bij Coach Partners in Oost-Vlaanderen. We 
ontmoetten daar Stef Antoniewicz. Zijn verhaal: “In de aanloop naar de sociale ver kiezingen 2016 was 
het heel tof toen Steven en Bart vroegen of ik de Roadshow in eigen streek/buurt op bezoek wou. Hier heb 
ik geen drie keer over moeten nadenken. Het was een extra motivatie voor mezelf, maar ook voor de 
collega’s van de firma Coach Partners OostVlaanderen! Veel positieve reacties van collega's, die dat ook 
met een welgemeende dank je wel (en stem) beantwoordden. Langs deze weg nog eens een dikke merci 
aan onze kiezers!“ 

We bezochten ook Bronckaers in Limburg. We ontmoetten daar een groep enthousiaste mili tanten en 
delegees die voor dag en dauw klaar stonden om hun collega’s te verwelkomen. Tussen deze 
enthousiaste militanten ook Stephanie Vranken, jongere en eerste maal kandidaat voor de sociale 
verkiezingen. “Samen met ons BTBteam was het een geweldige ochtend. We ontvingen elke chauffeur 
met een lach, een babbel én een lekkere koffie! Mijn ervaring was zeer positief. Ik hoop op nog veel meer 
van deze toffe en interessante momenten. Samen sterk!”

Begin juni waren we in Plopsaland om de carchauffeurs te ontmoeten. We werden er hartelijk onthaald 
en staken opnieuw veel op van de gesprekken over de ervaringen van de chauffeurs. 

Wil je weten waar we in de toekomst te vinden zijn? Volg ons op Facebook en breng een bezoekje tijdens 
onze volgende bus en car on the road.

Eerste zwartboek Bus en Car gepubliceerd!

Stephanie Vranken

Stef Antoniewicz
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Ik ben geboren in 1984 en groeide op in een rood 
nest in Hemiksem. Van kindsaf ging ik mee naar 
de 1 mei-vieringen en de activiteiten van de 
socia listische zuil. Het engagement kreeg ik dus 
met de paplepel mee. Samen met enkele goede 
vrienden die ik kende van bij de Rode Valken blies 
ik opnieuw leven in de JongSocialisten en 
richtten we zelfs een jeugdhuis op. Mede hierdoor 
werd ik verkozen in de gemeenteraad. Momenteel 
ben ik drie jaar voorzitter van sp.a-Hemiksem. 
Met een jonge, dynamische en gedreven ploeg 
proberen we de Rode Rupel alle eer aan te doen. 
Als ik een keertje niet in het Volkshuis ben, dan 
kan je me waarschijnlijk vinden aan de zijlijn bij 
Rupel Boom. 

Het is duidelijk dat je als jongeling al sociaal 
geëngageerd was, maar hoe ben je uiteindelijk 
bij de vakbond terecht gekomen?
Nadat ik eerder twee jaar vakantiewerk had 
gedaan bij de Juridische Dienst van ABVV Ant-
werpen, kon ik in 2007 meteen na mijn studies 
(ik ben een bachelor in de Taal & Letterkunde 
met een minor Geschiedenis) beginnen bij ABVV 
Horval Antwerpen als dossierbeheerder. Zo 
leerde ik de structuren van het ABVV nog beter 
kennen, maar kon ik vooral van mijn grote passie, 

het helpen van mensen die het moeilijk hebben 
en het streven naar meer rechtvaardigheid, mijn 
beroep maken.

Na 9 jaar bij Horval maak je nu de overstap 
naar de BTB. Wat zijn jouw verwachtingen?
Als zoon van een dokwerker en rasechte Hemik-
sem naar ben ik vooral bijzonder fier om de 
rangen van BTB te mogen versterken. De strijd-
bare cen trale die BTB is, heeft altijd al een aan-
trekkings kracht op mij uitgeoefend. Bijzon der 
positief aan BTB vind ik eveneens de maat-
schappelijke verantwoordelijkheid die zij 
opneemt. Naast het aankaarten van problemen 
probeert BTB steeds alternatieve oplossingen 
voor te stellen. Denk maar aan de aanbevelingen 
om de sociale dumping in de transportsector 
aan te pakken, het ijveren voor betere en veiligere 
parkeerplaatsen en de bekommernis om opko-
mende deeleconomieën.

Ik ga dan ook mijn uiterste best doen om mij zo 
snel mogelijk in te werken in de soms complexe 
materies en sectoren. Ik vind het een eer om 
samen met jullie en voor jullie te mogen werken. 
Op mijn engagement kunnen jullie rekenen! 
Samen sterk, meer dan ooit.

Enthousiast en energiek
Rodney Talboom is de nieuwe propagandist logistiek op het federaal 
secretariaat Wegvervoer en Logistiek.  
Kan je je even kort voorstellen, Rodney?

de wereld is ons dorp

Rodney Talboom

Bijzonder geregeld vervoer
Een hele titel voor het schoolvervoer. Deze busdiensten zorgen er 
onder meer voor dat alle kinderen van het bijzonder onderwijs 
tijdig op hun school geraken en proberen ook altijd volgens de 
noden van het kind en de school de beste service te geven. 

Recent kwam het schoolvervoer verschillende malen in het 
nieuws. De kinderen moeten te lang op de bus zitten. Daarom 
wordt meer en meer gestart met bushubs om de tijd dat de 
kinderen op de bus zitten zo kort mogelijk te houden. Het is echter 
ook hoog tijd dat er voor de buschauffeurs, die deze diensten 
verzorgen tijdens het school jaar, een oplossing komt voor de 
school vakanties. Belangrijk is dat zij ook hier hun rechten kennen, 
bv. voor wat betreft minimumuren, anciënniteit, uurloon, enz. BTB 
bezocht intussen verschillende bushubs en nam tijd om ook naar 
deze chauffeurs te luisteren en hun bekommernissen op te lijsten. 
Meer info kan je krijgen via je gewestelijk BTB-secretariaat.
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maatregel voorzien: zij moeten tegen 10 septem-
ber 2016 de verplichte opleiding van 35 uur 
gevolgd te hebben. Wie geen opleiding volgde, 
mag dan niet meer rijden als professioneel 
chauffeur! Buschauffeurs moesten vorig jaar in 
september al hun vakbekwaam heidsopleidingen 
gevolgd te hebben. Omdat de sector zelf 
opleidingen organiseert, via FCBO vzw (Formation 
Car Bus Opleiding), stelden er zich bijna geen 
problemen! Werkgevers buiten de sector, zoals 
bijvoorbeeld openbare besturen of scholen-
gemeen schappen, vergaten wel dat hun bus-
chauffeurs opleidingen dienden te volgen. Maar 
dit werd binnen enkele weken opgelost. Zal dit 
echter ook wel lukken voor de vrachtwagen-
chauffeurs?

Wie betaalt de opleiding? En de uren, 
worden die vergoed?
BTB zorgde er uiteraard voor dat de werkgevers 
hun verantwoordelijkheid niet konden ontlopen. 
Bij cao werd vastgelegd dat zij de opleidingen 
moeten organiseren én betalen. Meer zelfs: ook 
de uren dat jij als chauffeur de opleiding volgt, 
moeten worden betaald. Vanuit het Sociaal Fonds 
Transport en Logistiek wordt aan alle werkgevers 
uit de transportsector een opleidingsbudget ter 
beschikking gesteld. Toch zijn er nog heel wat 
werkgevers die nog niet of laattijdig gestart zijn 
met de organisatie van de opleiding. Of die de 
verantwoordelijkheid én het kostenplaatje volle-
dig bij hun chauffeur leggen. Dit is onaan vaard-
baar.

Deed je werkgever nog niks? 
Contacteer dan BTB!
Als je werkgever nog geen enkele stap zette om 
de opleiding te organiseren, wordt het hoog tijd 
dat je in actie schiet! Want als je geen opleiding 
volgde, mag jij niet meer rijden! 

Weigert je werkgever pertinent om oplei-
dingen aan te bieden? Of weigert hij de uren 
te be talen? Neem dan contact op met je 
plaatse lijke BTB-afdeling.  
Je vindt de contact gegevens op pagina 16. 

Code 95
De vakbekwaamheid voor vrachtwagen chauffeurs, 
beter bekend als ‘code 95’, werd in 2007 in België 
ingevoerd. Vanaf september 2009 volstaat het 
niet langer om een rijbewijs C of CE te hebben om 
professioneel vrachtwagenchauffeur te zijn. 
Sedert dan dienen nieuwe chauffeurs zowel 
examens voor het rijbewijs als voor de vak-
bekwaamheid af te leggen. Daarna moet per vijf 
jaar in totaal 35 uur opleiding gevolgd worden. 
Voor de chauffeurs die vóór september 2009 hun 
rijbewijs C of CE haalden, werd een overgangs-

Ben jij in september nog 
vrachtwagenchauffeur?

powertools

Vrachtwagenchauffeurs, opgelet! Misschien is dit wel je laatste 
zomer als chauffeur! Want op 10 september is het zover: wie geen of 
onvoldoende vakbekwaamheidsopleiding volgde, mag niet langer 
rijden als professioneel chauffeur. 

“Wie geen of 
onvoldoende vak
bekwaam heids

opleiding volgde, mag 
niet langer rijden als 

professioneel 
chauffeur.”
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Vrachtwagenchauffeurs worden 
door werkgeversfederatie UPTR 
bij het huisvuil gezet
In tegenstelling tot Febetra en TLV blijft werk-
gevers federatie UPTR reeds maandenlang wei-
geren om de cao te verlengen waarin bepaald is 
dat voor deze vrachtwagen chauffeurs een 
oplossing wordt gezocht: ofwel 
een andere job bij hun werkgever, 
ofwel een finan ciële tege moet-
koming tot € 5.000 als een 
andere job niet moge lijk is en de 
chauffeurs worden ontslagen. 

John Reynaert: “De voorbije jaren ging het jaar
lijks slechts om een twintigtal chauffeurs. Voor 
werkgevers dus geen on overkomelijk pro bleem, 
maar voor de chauffeurs zelf wel het verschil 
tussen werkzekerheid en een respectloze 
dumping. Bovendien zijn de meesten onder hen 
55plussers, die het vandaag de dag al zo moeilijk 
hebben op de arbeidsmarkt.” 

Op maandag 13 juni heeft BTB een flyeractie 
onder   nomen bij Transport Gheys in Mol. De 
chauffeurs werden geïnfor meerd over het feit 
dat UPTR, de werk geversfederatie waarbij Gheys 

is aangesloten, vracht wagen -
chauffeurs met het vuil wil 
weggooien. 

Een delegatie van de vakbonden 
werd op de firma ontvangen. 
John Reynaert legde klaar en 

duidelijk de grieven van BTB uit. De personeels-
verant woor de lijke begreep ons ongenoegen en 
beloofde de boodschap door te geven aan zowel 
de CEO van Gheys als aan UPTR.

In Wallonië bracht een BTB-delegatie een bezoek 
aan het UPTR-kantoor in Herstal.

Net als buschauffeurs moeten ook vracht wagen chauffeurs aan 
strenge medische eisen voldoen. Dat is goed, want in het belang van 
de veiligheid. Maar als ze plotsklaps, bij een medisch onder zoek, te 
horen krijgen dat ze niet meer voldoen aan die normen en hun 
rijbewijs verliezen, is dat een zware klap. 

BTB-delegatie bezoekt het UPTR-kantoor in 
Herstal.

Pamflettenactie aan Transport Gheys om de 
chauffeurs te informeren.

Wim De Jonghe (links) en John Reynaert (tweede van links) in gesprek met de perso neels-
verantwoordelijke van Transport Gheys.

UPTR, de werk gevers
federatie waarbij Gheys 

is aangesloten, wil 
vrachtwagenchauffeurs 
met het vuil weggooien.
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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 Carine Dierckx | carine.dierckx@btbabvv.be
Propagandist Wim De Jonghe | wim.de.jonghe@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 Carine Dierckx | carine.dierckx@btbabvv.be
Propagandist Wim De Jonghe | wim.de.jonghe@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
Propagandist Logistiek federaal secretariaat: Rodney Talboom |  
rodney.talboom@btbabvv.be

Wilt u ook de permanenties van onze Waalse kan toren kennen  ? 
Telefoneer naar 03/224 34 11 of mail naar ons federaal 
secretariaat: info@btbabvv.be


