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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  
info@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.



De Belgische transportsector heeft de 
laatste jaren flinke klappen gekregen. 
Daar waar de Belgische havens relatief 
goed boeren – de haven van Antwerpen 
bv. boekt jaar na jaar recordtrafieken –
zijn er in het wegvervoer ettelijke dui-
zen den jobs gesneuveld.

Je zou denken dat dit aanleiding geeft 
tot een ondersteunend beleid, waarbij 
er van overheidswege hulp komt tegen 
de oneerlijke concurrentie en de sociale 
dumping. Je zou evengoed denken dat 
werk geversorganisaties en vakbonden 
front vormen om de sector te redden. 
Niets van dit alles.

Zo voerde men in België niet één, maar 
drie kilometerheffingen in. Verschillende 
benaderingen in Brussel, Vlaanderen en 
Wallonië. Als rem op de dynamiek van 
de sector kan dat tellen!

Nog zo’n rare kronkel is dat diezelfde 
kilometerheffing niet geïnd wordt op 
lichte vrachtwagens onder de 3,5 ton. 
Dat heeft als pervers gevolg dat vrachten 
verdeeld worden over meerdere lichte 
vrachtwagens, wat vervuilender is en 
meer files veroorzaakt. Bovendien 
rijden die lichte vrachtwagens zonder 
tacho graaf. Dat zorgt voor meer over-
vermoeide chauffeurs achter het stuur 
met als gevolg onveilig verkeer. 

We weten ook allemaal hoe zwaar de 
negatieve impact van de sociale 
dumping in het wegvervoer is. Duizenden 
Bel gische chauffeurs 
verloren hun job. Het 
stuurwiel werd over  -
genomen door laag-
betaalde en vaak uit-
gebuite Oost-Euro pese 
chauffeurs. 

De reactie van de Belgische regeringen 
is ondermaats. De staats  secretaris voor 
fraude bestrijding Philippe De Backer is 
meer bezig met de jacht op uitkerings-
trekkers dan met de uitvoering van het 
Plan Eerlijke Concurrentie voor de 
sector transport. Vorig jaar organi-
seerde de regering een ‘ronde tafel-
conferentie eer lijke concurrentie in de 
transport sector’. Van de dertig maat-
regelen die werden afgesproken met de 
sociale partners is er nog geen enkele 
uitge voerd. Veel geblaat en weinig wol 
dus!

Het wordt hoog tijd dat de werkgevers-
federaties in de transportsector samen 
met de vakbonden reageren. Van de 
maatregelen die we als sociale partners 
voorstelden om zuurstof te geven aan 
de sector kwam er nog niets in huis. 
Onze voorstellen vielen bij onze 
regeringen in dovemansoren. 

Dat komt ook omdat de werkgevers van 
UPTR, TLV en Febetra blijkbaar meer 
geïnteresseerd zijn om elkaar vliegen af 

te vangen, dan om een 
vuist te vormen naar 
de overheid. In de 
bouwsector wer ken 
werk  gevers en vak-
bonden wel samen en 
wordt er alvast meer 
succes geboekt dan in 

de transportsector. Maar ook de koop-
vaardij en visserij gaven eerder al het 
goede voorbeeld. 

Het toepassen van een minimumloon 
op alle transport activiteiten op Belgisch 
grond gebied zou een zware rem kunnen 
zetten op de sociale dumping praktijken. 
Ver schillende Europese landen deden 
het reeds met succes: Frankrijk, Duits-
land, Italië, ... Waar wacht de Belgische 
overheid op om dit ook in België te doen? 
Aan de Belgische werk gevers kost dit 
niets. Ze hebben er in tegendeel alle 
belang bij dat buiten landse chauffeurs 
die in België rijden een minimum loon 
krijgen, want dat versterkt hun con-
currentie positie.

Zijn Febetra, UPTR, TLV bereid om dit 
samen te bepleiten bij de overheid?

Frank Moreels
Voorzitter BTB
1 september 2016

editoriaal

“Het wordt hoog tijd 
dat de werkgevers

federaties in de 
transportsector samen 

met de vakbonden 
reageren.”

Willen de werkgevers  
wel samenwerken om de 
transportsector te redden?
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de wereld is ons dorp

Je weet dus met andere woorden waar je aan toe 
bent. Tot voor kort bestond hierop een uit zon de-
ring voor de uitzendsector (paritair comité 322). 
Het contract moest namelijk pas twee dagen na 
de start van de opdracht getekend worden. Daar 
werd helaas veel misbruik van gemaakt: het 
contract werd aangepast als je ziek werd, er was 
discussie over het loon, je functie veranderde, … 

Het was de uitzendkracht die steeds aan het 
kortste eind trok, want die had geen bewijs in 
handen. Gelukkig komt daar nu dankzij het 
ABVV een einde aan!

Nieuw is ook dat er vanaf 1 oktober niet alleen 
de klassieke, schriftelijke contracten bestaan, 
maar eveneens elektronische contracten. Naast 

het ondertekenen met pen en papier kan je dus 
ook opteren voor deze zogenaamde e-contracten. 
Deze worden ofwel via je elektronische identi-
teits kaart, de eID, getekend ofwel via een zelf-
gekozen paswoord.

Vanaf 1 oktober 2016 moet je als uitzendkracht een arbeids over een
komst afsluiten vooraleer je effectief aan de slag gaat. Dat is belang
rijk, want een getekend contract geeft je zekerheid. Je arbeids over
eenkomst bepaalt immers de duur van je opdracht, je loon, je statuut, 
vergoedingen, …

Interim:  
eerst je contract,  
dan pas aan de slag!

Heb je graag meer informatie of wil je in een 
filmpje bekijken hoe alles precies in zijn 
werk gaat? 
Bekijk dan zeker onze website en Facebook-
pagina of surf naar www.interimcontract.be

Je kan ook altijd contact opnemen met onze 
BTB-coördinator interim Rodney Talboom: 
rodney.talboom@btb-abvv.be of 
0470/83 23 65.

“Het was de uitzendkracht die 
steeds aan het kortste eind trok, 

want die had geen bewijs in 
handen. Gelukkig komt daar nu 

dankzij het ABVV een einde aan!”
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Snel, goedkoper en milieuvriendelijk
Waarom worden steeds meer pakjes geleverd 
door fietskoeriers? Omdat het 
sneller gaat dan met een bestel-
wagen. De fietskoeriers staan 
niet in de file en hebben geen 
parkeerproblemen. Voor pakjes-
bedrijven is een fiets goedkoper 
in aan schaf en onderhoud. En 
het is nog milieu vriende lijker ook, 
geen uitstoot. Dat staat altijd 
goed, dat is onbetaalbare reclame. De fiets-
koeriers zullen in stedelijke gebieden dé belang-
rijkste leveranciers van pakjes worden, als essen-
tiële schakel in de ‘last mile logistics’. 

Fietskoerier, gezond voor lijf en leden, 
maar niet altijd voor je portemonnee
Heel wat jongeren vinden het cool om fietskoerier 
te zijn. Voor de fietsers die werken in echte 
koerierbedrijven is er binnen de functie classi-
ficatie van het goederenvervoer een duidelijk 
loon afgesproken. Daarnaast gelden uiteraard 
ook alle andere sectorale voor delen, zoals de 
hospitalisatie verzekering en het pensioenplan. 

Helaas zijn er ook fietskoeriers die tussen twee 
stoelen invallen. Vooral de fiets koeriers die 

maal tijden leveren, zitten in een 
precair statuut. Of het zijn job-
studenten, of – en deze groep 
wordt steeds groter – ‘free-
lancers’. Zij werken niet zelden 
als (schijn)zelf standigen of ze 
krijgen opdrachten via een 
uitzendkantoor.

Een deugdelijk statuut voor alle 
fietskoeriers!
Fietskoeriers trotseren alle weeromstandig-
heden, gaande van hittegolven tot sneeuwbuien. 
Ze riske ren vaak hun leven om in een race tegen 
de klok de pakjes of maaltijden doorheen het 
vaak chaotische stadsverkeer op tijd bij de klant 
af te leveren.

Om het even welk statuut je hebt als fietskoerier, 
BTB is er voor jou.
Voor meer informatie, contacteer Rodney 
Talboom: rodney.talboom@btb-abvv.be of 
0470/83 23 65.

BTB, dé 
vakbond van 
de fietskoeriers

“De fiets koeriers zullen 
in stedelijke gebieden  

dé belangrijkste 
leveranciers van pakjes 
worden, als essentiële 
schakel in de ‘last mile 

logistics’.”

Fietskoeriers, je kan er niet naast kijken, zeker in de grote steden. Ze 
riskeren vaak lijf en leden om zo snel mogelijk pakjes te leve ren. 
Firma’s zoals Bubble Post en UPS stellen steeds meer fiets koeriers 
te werk. Daarnaast zijn er ook fiets koeriers die maal tijden leveren.
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de wereld is ons dorp

Voor sommige bedrijven zullen dit de eerste 
inter zetels zijn. Voor andere is dit een welge-
komen hervatting van de overlegmomenten. 

Steven Steyaert, propagandist 
Bus en Car: “Op de agenda staan 
onder meer samenwerking, syn
di cale onder steuning en syndi
cale reflex. De syndicale reflex is 
het inzicht op lange termijn problemen, die zich 
kunnen voordoen in de grotere groepen. Een 
goede vakbond staat of valt immers met de 
goede samenwerking tussen de afgevaardigden 
en de leden.”

Info over deze overlegmomenten kan je beko-
men bij de syndicaal afgevaardigden van de 
hierboven opgesomde bedrijven. 

Steven vult aan: “Onze delegees zijn op het werk 
het eerste aanspreekpunt. Het is dan ook 
belang rijk dat ze binnen de busgroepen goed 

samen werken en dat doen ze ook. Enkel zo 
maken we de slogan ‘samen sterk’ nog krachtiger. 
Als vakbond kunnen we, door dicht bij en tussen 

de mensen te staan, ons werk 
doen. Op de inter zetels zorgen we 
ervoor dat de afgevaar digden uit 
de verschillende bedrijven met 
elkaar over leggen om zo hun 
tussenkomsten voor te bereiden. 

De problemen in de verschillende bedrijven, 
maar ook in de sector, worden opge lijst en 
mogelijke oplossingen worden uitgewerkt. Zo 
kunnen we de nodige tussen komsten doen via 
het sociaal overleg op elk niveau waar nodig. Dit 
doen we zowel voor het geregeld, het bij zonder 
geregeld als voor het ongeregeld vervoer.”

In de maand september organiseert BTB Bus en Car verschillende 
interzetels. Dit zijn vergaderingen voor de militanten van (groepen 
van) bedrijven die vestigingen hebben in verschillende regio’s, zoals 
bijvoorbeeld Keolis, Hansea, Multiobus, Coachpartners, De Decker
Van Riet en Waaslandia.

Interzetels bussen en cars: 
verschillende vestigingen, 
één BTB-team

Wil je mee informatie over de inter zetel-
vergaderingen, neem dan contact op met 
Steven Steyaert: 0468/27 10 73 -  
steven.steyaert@btb-abvv.be

“Als vakbond kunnen 
we door dicht bij en 
tussen de mensen te 

staan sterk reageren.”

De militanten van De Decker-Van Riet verzameld voor een interzetelvergadering. (Uiterst links 
BTB-propagandist Steven Steyaert).
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In Boom werden de sloten van de toiletten aan 
het station veranderd en slechts enkele uitver ko-
renen (chauffeurs van De Lijn) kregen een sleutel. 
Ook in Hasselt was er een protest actie, omdat er 
geen tijd was om de toiletten te 
gebruiken. Om nog maar te zwijgen 
van het gebrek aan tijd om de pauze 
of lunchbreak te nemen. 

BTB wil dat dit verandert. Dat het anders kan 
bewijst het feit dat de chauffeurs van de pachters 
van de TEC (Wallonië) wél toegang hebben tot 
sanitaire faciliteiten. Ook de car chauffeurs die 
bijvoorbeeld fabriekstoeren doen hebben de 
mogelijkheid niet om de toiletten te gebruiken, 
tenzij ze de bus met passagiers achterlaten om 
900 meter verder naar het toilet te gaan. 

We zullen dan ook de druk opvoeren om de 
wetgeving inzake de persoonlijke hygiëne te 
doen naleven. BTB roept de werkgeversfederatie 
FBAA en het management van De Lijn op om 

hier werk van te maken. “Ik doe mijn 
behoefte soms in een emmertje,” was 
één van de uitspraken van een 
vrouwelijke buschauffeur. Dit kan 
niet door de beugel. De tijd van ver-

goedingen voor toiletgebruik bij privé-woningen 
is trouwens ook volledig achterhaald. Tijd voor 
actie. Misschien moeten we gewoon in naam 
van De Lijn enkele toiletten huren en plaatsen 
waar onze chauffeurs langskomen.

In maart was het zover. Daar stond ze dan in Ninove: de wccabine 
om de chauffeurs de mogelijkheid te geven om tijdens de diensturen 
naar het toilet te gaan. Want zeg nu zelf, iedereen wil 
tijdens zijn werk uren toch graag af en toe even naar het 
toilet? Niet de buschauffeurs van de pachters van De 
Lijn dus: de cabine moest weg! Buschauffeurs moeten 
de uurregeling volgen en daarin is geen sanitaire stop 
voor zien, of beter gezegd: wel voorzien, maar niet op te 
nemen. Dit is echt niet meer van deze tijd. 

Zelfs buschauffeurs 
moeten plassen

de wereld is ons dorp

“Ik doe mijn 
behoefte soms in 
een emmertje.”

Vacature: VDAB instructeur autobus-/
autocar chauffeur en vrachtwagenbestuurder
VDAB zoekt een instructeur autobus/autocarchauffeur voor het competentiecentrum in 
Herentals en een instructeur vrachtwagenbestuurder voor het competentiecentrum in 
Oostende en het aanleggen van een werfreserve. 

Wat biedt de VDAB?

• Boeiende en gevarieerde job in een team van enthousiaste collega’s
• Doorgroeimogelijkheden
• Voltijds bediendencontract
• Ploegenwerk
• Brutoloon: € 3289,40
• Extra voordelen: maaltijdcheques – gratis groeps- en hospitalisatieverzekering – gratis openbaar 

vervoer voor de woon-werkverplaatsing – fietsvergoeding

Solliciteren en meer informatie kan tot en met 14/10/2016 via volgende link 
http://vdab.be/vdab/jobs.shtml
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Stapsgewijze invoering
De invoering werd stapsgewijs gedaan, waarbij 
de chauffeurs die in september 2008 (bussen en 
cars) of september 2009 (vrachtwagens) hun rij-
bewijs al hadden, automatisch een vak be kwaam-
 heid kregen. Weliswaar mét de ver plichting om 
binnen de zeven jaar 35 uur opleiding te volgen, 
verdeeld over vijf modules. De vakbekwaam heid 
is vijf jaar geldig. Nieuwe chauffeurs dienden 
niet enkel rijbewijsexamens, maar ook examens 
inzake vakbe kwaam heid af te leggen. Deze 
examens kunnen ook gecombi-
neerd worden. Ook voor hen is 
het zo dat de vak be kwaamheid 
vijf jaar geldig is. Dus moet 
iedereen om de vijf jaar weer 35 
uur opleiding volgen.

Versplintering van 
bevoegdheden, dankzij N-VA
De Federale Overheidsdienst Mobiliteit stond in 
voor de erkenning van de opleidingsinstituten en 
voerde kwaliteitscontroles uit. Maar de zesde 
staats hervorming gooide roet in het eten. In 
tegenstrijd met de afspraken, eiste N-VA de 
bevoegdheid op om zelf voor de erkenning in te 
staan. Dit leidt nu tot de absurde situatie dat de 
Federale Overheidsdienst voor Brussel en het 
Franstalige gewest nog steeds instaat voor de 
opleidingen, maar niet langer voor Vlaanderen. 

Haalden alle chauffeurs tijdig hun 
vakbekwaamheid?
Bij de bus- en carchauffeurs haalde de overgrote 
meerderheid van de professionele chauffeurs 
tijdig zijn vakbekwaamheid. Wel werd vast-
gesteld dat veel chauffeurs van scholen gemeen-
schappen of gemeentebesturen geen lessen 
volgden voor de deadline van september 2015. 
Er waren heel wat ‘inhaalopleidingen’ vorig najaar. 
Voor de vracht wagenchauffeurs is het niet zo 
eenduidig. Heel wat kleine bedrijven stelden de 

opleiding van hun chauffeurs zo lang mogelijk 
uit, waardoor er lange wachttijden zijn. Grotere 
werkgevers waren vooruitziender en velen 
richtten zelfs een eigen opleidingsinstelling op. 

En de chauffeurs uit andere 
sectoren?
De verplichte vakbekwaamheid is er voor alle 
bus/car- en vrachtwagen chauffeurs, los van de 
sector waarin zij werken. Dus ook voor chauffeurs 
uit bijvoorbeeld de bouw-, voeding- en metaal-

sector. Er zijn uitzonderingen voor-
zien voor bijvoorbeeld chauffeurs 
die iedere morgen naar een werf 
rijden en daar dan een andere 
job uitoefenen. Maar de regel is: 
als je rijdt, moet je ook over de 
vakbekwaamheid beschikken. 

Vanaf nu ook zelf aan het stuur 
tijdens de nascholing!
In de eerste cyclus van vijf modules dienden 
enkel theoretische lessen gevolgd te worden. 
Het was zelfs toegelaten om vijf keer dezelfde 
module te volgen. Hier komt nu verandering in. 
Alle chauffeurs, zowel bus/cars als vracht-
wagens, moeten vanaf nu minstens één module 
volgen waarin ze ook zelf aan het stuur zitten. 
Dit wordt een grote uitdaging voor de opleidings-
verstrekkers én de werkgevers: theoretische 
opleidingen worden in groep gegeven, maar de 
praktische opleidingen zullen een strikte én 
tijdige planning vragen!

de wereld is ons dorp

De voorbije jaren vloeide er al heel wat inkt over de verplichte vak
bekwaamheid voor bus/car en vrachtwagenchauffeurs. De ver plichte 
vakbekwaamheid werd in heel Europa ingevoerd, eerst voor bus en 
car chauffeurs en een jaar later voor vracht wagenchauffeurs.

Vakbekwaamheid,  
een terugblik én een 
kijk op de toekomst

Wil je werkgever geen opleiding 
organiseren? Of weigert hij de 
opleidingsuren te betalen? 
Neem dan contact op met het BTB-kantoor 
in jouw buurt. Je vindt de adressen en 
openingsuren op p. 20 !

“De verplichte 
vakbekwaamheid is er 
voor alle bus/car en 

vrachtwagenchauffeurs, 
los van de sector waarin 

zij werken.”

wegwijs september 20168



WW: Noel, hoe ben jij vrachtwagenchauffeur 
geworden?
Noel: Ik behaalde mijn rijbewijs D in 1983, via de 
rijschool, maar pas in 1987 maakte ik er mijn 
beroep van. Ik begon mijn loopbaan bij Bronckaers 
in Maaseik en rijd sedert 2003 bij De Valk.

WW: En jij, Alain?
Alain: Net als Noel haalde ik mijn rijbewijs via de 
rijschool, dat was in 2002. Ik heb zowel een C als 
CE. Dat was niet goedkoop, het kostte me zowat 
€ 2500. Ik ben nu chauffeur bij XPO Logistics.

WW: Welk soort werk doen jullie?
Noel: Ik rijd hoofdzakelijk voor De Lijn, want mijn 
werkgever is een pachter.
Alain: Ik ben ADR-chauffeur en doe vooral natio-
naal vervoer. Tot voor enkele jaren reed ik nog wel 
eens langere ritten, maar door de sociale dumping 
is dat afgenomen. Nu rijd ik ‘rond de kerktoren’ 
zoals dat heet en kom ik iedere avond naar huis.

WW: Wat vinden jullie van de verplichte 
vakbekwaamheidsopleiding?
Noel: Uiteraard is dat een goed idee, zo blijf je bij. 
Want het gaat snel in de sector, het is belangrijk 
opleiding te volgen.
Alain: Opleiding is belangrijk, veiligheid staat 
steeds voorop, zeker als ADR-chauffeur.

WW: Welke modules hebben jullie gevolgd?
Noel: Nu moet ik toch even nadenken, want ik 
volgde de vijf modules verspreid over enkele 
jaren. Ik volgde onder andere een module defen-
sief rijden in een simulator en EHBO (eerste hulp 
bij ongevallen). Ook de module over de mechaniek 
van het voertuig vond ik interessant.
Alain: Mijn werkgever dacht ook aan zijn porte-

monnee (lacht). Hij organiseerde een praktijk-
cursus ‘defensief rijden’. Dit betekende een grote 
brandstof besparing. Dat was wel een interessante 
cursus. Daarnaast volgde ik ook een module rij- 
en rusttijden. En dan vergeet ik de cursussen over 
de documenten en ladingzekering nog.

WW: Achteraf bekeken, wat vonden jullie van 
de verschillende opleidingen die jullie 
volgden? Was het de moeite waard?
Noel: Alhoewel het vaak herhaling is, steek je er 
altijd wel iets van op. Ik vind de opleidingen zeker 
positief.
Alain: In het begin, zeker bij de theoretische cur-
sussen, dacht ik vaak “hier gaan we weer”. Maar 
uiteindelijk steek je er veel van op. Het is echter 
wel frustrerend dat je in de praktijk de tijd noch 
de middelen hebt om alles te doen zoals het in de 
cursus ‘ladingzekering’ werd aangeleerd..

WW: We zijn nieuwsgierig hoe de betaling van 
de opleiding verliep! Betaalde je werkgever de 
opleidingsuren?
Noel: We kunnen niet klagen (lacht). De werkgever 
betaalde de cursussen en ook de opleidingsuren. 
Dus geen probleem.
Alain: Ik volgde de modules op zaterdag, en die 
uren werden door mijn werkgever betaald. En 
uiteraard betaalde hij ook alle opleidingskosten.

WW: Alain, jij hebt nog een boodschap?
Alain: Ja, er is iets dat me op het hart ligt. Een 
boodschap voor alle werkgevers: ze moeten ver-
der kijken dan hun neus lang is. Niet enkel het 
minimale doen, bijvoorbeeld bij de lading zeke-
ring, maar de chauffeurs tijd én materiaal geven 
om alles tot in de puntjes uit te voeren. Dat zou 
de transportsector zeker ten goede komen!

de wereld is ons dorp

Chauffeurs aan het woord
Wegwijs sprak met Noel Dautzenberg (bus chauffeur) en Alain Rox (vracht wagenchauffeur) en vroeg 
hen wat zij vonden van de vakbekwaam heidsopleiding.

Alain Rox

Noel Dautzenberg
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Wie gaat dat betalen, wie heeft 
zoveel geld?
Vanaf de invoering van de verplichte vak-
bekwaam heid was het duidelijk dat de werkgever 
zowel de opleidingskosten als de 
opleidingsuren van de chauffeur 
moest betalen. Hiervoor wer den 
met de werk gevers federaties 
duide lijke cao’s afgesloten.

Opleidingsbudget voor de 
werkgevers 
Via het Sociaal Fonds Transport en Logistiek 
(SFTL), het Fonds voor Bestaanszekerheid van 
de sector ‘transport en logistiek’ wordt sedert 
2009 jaarlijks aan iedere werkgever een ‘oplei-
dings budget’ toegekend. Dit voor de oplei ding 
van alle arbeiders, zowel chauffeurs of 
logistiekers. Om het gebruik van het budget aan 
te moedigen, werd voorzien dat de jaarlijkse 
budgetten over een periode van drie jaar konden 
worden gebruikt. Met andere woorden: pas na 
drie jaar verviel het budget van een bepaald jaar. 
Concreet: het budget dat een werkgever kreeg 
voor 2013 verviel pas eind 2015.

Werkgevers laten miljoenen euro’s 
liggen
Jaarlijks kregen alle werkgevers een overzicht 
van het budget dat aan hun firma werd toe-

gekend. Het gebruik van het opleidingsbudget 
kwam tergend traag op gang. De eerste jaren 
werd minder dan één derde van het toegekende 
budget gebruikt. Van het opleidingsbudget voor 

het jaar 2013, dat eind 2015 ver-
viel, werd twee derde opgenomen. 
Erger nog, in 2013 maakten 
slechts vier op de tien werkgevers 
gebruik van het opleidingsbudget. 
De voorbije jaren lieten de werk-

gevers maar liefst 6,6 miljoen euro schieten! En 
maar klagen dat de opleiding zo veel kost … 

Werkgevers weigerden vaak de 
opleidingsuren te betalen
BTB kwam de voorbije jaren in heel wat gevallen 
tussen bij werkgevers die de opleidingsuren, 
vaak op zaterdag, niet wilden betalen. Ook de 
kilometervergoeding van en naar het opleidings-
instituut werd vaak ‘vergeten’. 

Problemen bij gemeentebesturen
Omdat heel wat werkgevers pas de laatste 
maanden de laatste dag opleiding lieten door-
gaan, ontstond er een flessenhals bij de 
gemeentebesturen. Door de invoering van de 
nieuwe rijbewijzen is er namelijk een wachttijd: 
er dient een nieuw rijbewijs aangemaakt te 
worden dat je soms pas na tien dagen krijgt. Wie 
pas eind augustus of begin september zijn 
laatste opleidingsdag volgde en zich dan 
aanmeldde bij het gemeentebestuur, kwam in 
de problemen. 

Wie betaalt de opleiding voor 
werkloze chauffeurs?
Voor een chauffeur die werkloos is, is het hele-
maal niet vanzelfsprekend om de vak bekwaam-
heidsopleiding te volgen. Daarom wer den er 
afspraken gemaakt tussen het Sociaal Fonds en 
de VDAB, Forem en Bruxelles Formation. Zij 
voorzien de mogelijkheid dat deze chauffeurs de 
opleiding kosteloos volgen. 

10 september was Dday: de uiterlijke datum om de vakbekwaamheid 
op het rijbewijs C en C/E te laten vermelden. Tijd voor een terugblik.

Vakbekwaamheid 
vrachtwagenchauffeurs: 
werkgevers laten miljoen 
euro’s subsidie schieten!

de wereld is ons dorp

“In 2013 maakten 
slechts vier op de tien 

werkgevers gebruik van 
het opleidingsbudget.”
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In september 2015 startte de campagne rond het 
Europees Burgerinitiatief Fair Transport Europe.

Doel: het verzamelen van 1 miljoen hand teke-
ningen met alle lidstaten van de Europese Unie 
om de Europese Commissie onder druk te zetten 
het probleem van de sociale dumping en de 
oneerlijke concurrentie aan te pakken.

Hoe pakte BTB dit aan? Sinds de startdatum ben 
je BTB met onze petitie ongetwijfeld wel ergens 
tegengekomen. De militantendagen rond de 
sociale verkiezingen, een evenement rond Kom 
Op Tegen Kanker, gepensioneerdenbijeenkomsten, 
1-mei-manifestaties, de partijdag van sp.a in 
Plopsaland, de BTB-Jongerendag, vormings-
initia tieven, activiteiten van andere ABVV-
centrales, …. Onze militanten en medewerkers 
reisden het ganse land af om mensen te 
overtuigen van het nut van deze petitie.

Het gebeurde meer dan eens dat iemand 
weigerde om de petitie te tekenen, … omdat hij de 
week ervoor op een ander evenement zijn hand-
tekening al had gezet voor FTE.

Niet zonder enige trots kunnen wij dan ook 
melden dat BTB, zonder enige hulp van onze 
christelijke of liberale collega’s, ruimschoots het 

aantal benodigde handtekeningen heeft ver-
zameld. Begin juli stond de teller op 100%. Hier-
mee was België het derde land op rij dat zijn doel 
bereikte. Begin september liep het aantal hand-
tekeningen nog op tot 22.437 stuks, goed voor 
142%.

Bij deze dus: bedankt aan iedereen die meehielp 
om van de Belgische campagne een groot succes 
te maken!

Fair Transport Europe: 
BTB behaalt ruimschoots 
quota voor België
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“Eigenlijk ga je een beetje mee op reis. Ja, 
akkoord, je bent wel aan het werk, maar bij korte 
reizen blijven we ook op de 
locatie of alvast in de buurt 
ervan. Dan hebben we tijd om 
te recupe re ren of om zelf een 
stad te bezoeken. Als er 
uitstappen gedaan worden 
zijn er twee moge  lijkheden. 
Een lokale bus  firma doet het vervoer voor de 
uitstap of wij rijden zelf met onze bus en ver
zorgen deze excursie. Het leuke hier aan is dat 
we bijna altijd mee kunnen om de beziens
waardigheden te bekijken én we krijgen er nog 
een lekkere maaltijd bovenop. Dat is toch een 
mooie job.”

Bij De Polder hebben we Peter en Marc, al jaren 
ervaren carchauffeurs die perfect weten wat de 
job inhoudt. “Tuurlijk moeten wij werken tijdens 
de vakantie, maar de waardering is dan ook 
meestal groot. Of dit nu gaat over sportkampen, 
scoutskampen, citytrips of zelfs meerdaagse 

reizen, het is altijd ambiance. Als chauffeur 
moet je gewoon sociaal zijn en situaties kunnen 

inschatten. Sommigen stappen 
met schrik op de bus, maar 
deze mensen stellen wij snel 
gerust met een vriendelijk 
woord en een grapje.”

Marc Verschueren vertelt: “Ik 
stel me bij elke reis voor aan de mensen, 
tenslotte ben je ook uren met hen op de baan. 
Buitenlandse ritten spreken ons zeker aan, 
omdat we zo wat van de wereld zien. Natuurlijk 
is het niet enkel rozen geur en manenschijn. 
Tegenwoordig stellen we bij sommige jongeren 
enorme gedrags proble men vast. Vuilnis op de 
bus achter laten, drankjes en eten morsen, …. 
Het is toch niet de job van de chauffeur om dit 
op te kuisen?”

Peter Van Bastelaer vult Marc aan: “In het 
buitenland is er op de autosnelweg meer respect 
voor autocarchauffeurs dan in België en hier 
moeten we iets aan doen. Ik rijd dikwijls buiten
landse ritten en het valt op hoe de weggebruikers 
daar rekening houden met de bussen, vooral in 
Oostenrijk en Duitsland. Wer ken tijdens de 
vakantie heeft het voordeel dat je dan meer 
kans hebt om een buiten landse reis met een 
verre bestemming te doen.”

Zowel Marc als Peter stellen dat veiligheid prio-
ritair is. “Je bent met mensen op de baan en je 
hebt dus de verantwoordelijkheid over deze 
passagiers, alsook over die enorme bus, die toch 
al gauw € 300.000 kost. Als actieve vakbonds
militanten waken we samen met de collega’s 
over de veiligheid en werksfeer, want dit is een 
belangrijke pijler en basis voor onze job.”

Eigenlijk start het verhaal reeds in juni, wanneer het seizoen van 
de schoolreizen naadloos overgaat in de vele vakantiereizen 
tijdens de maanden juli en augustus. Voor sommige chauffeurs 
een dubbel gevoel en voor anderen dan weer een echte roeping. 
BTB ging op pad om te luisteren naar de ervaringen van deze 
chauffeurs. Hoe voelen zij zich als ze vertrekken naar zo een lekker 
warme bestemming?

Zij werkten (nog harder) terwijl u met vakantie was

“Buitenlandse ritten spreken 
ons zeker aan, omdat we zo 

wat van de wereld zien. 
Natuurlijk is het niet enkel 

rozengeur en manenschijn.”

Peter Van Bastelaer en Marc Verschueren
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Zij werkten (nog harder) terwijl u met vakantie was

Roger Collin Sven GoossensSandra Langenus

Sandra Langenus, BTB-secretaris Brussel en 
Vlaams-Brabant: “Het was een moeilijke start 
van het seizoen bij de afhan
delaars dit jaar. Na de ramp 
van 22 maart werden er 
inschattings fouten gemaakt 
met betrekking tot de aan
wervingen voor de zomer en 
de werkgevers hebben even 
getracht om na deze ver schrikke lijke datum hun 
besparingsronde te blijven uitbuiten.” 

Roger Collin, BTB-afgevaardigde bij Swissport, 
kan dit enkel beamen: “Het was een harde 
zomer. Eéntje die na 20 jaren op de luchthaven 
uniek was. Begin juli hebben we bij de werk

gever nog even aan de alarmbel getrokken om 
extra handjes. Maar met plezier hebben we 

de koffers, surfplanken, golf
tassen, buggy’s, … aan boord 
gebracht voor de passagiers, 
zodat zij van hun verdiende 
vakantie konden genieten.”

“Het voorjaar was zwaar bij 
Aviapartner, maar de zomer zelf is eigenlijk goed 
verlopen. De team geest op de tarmac maakt het 
werk lichter, zelfs bij 30° C. We moeten alert 
blijven en voortdurend inzetten op voldoende 
personeel en materiaal om in veilige omstandig
heden te werken”, aldus Sven Goossens, BTB-
afgevaardigde bij Avia partner.

de wereld is ons dorp

Terwijl kinderen terug naar school gaan en voor velen de zomer
vakantie voorbij is, hebben onze bagagisten nog een zware septem
ber maand voor de boeg. De lijnvluchten die zich hernemen, de 
vakantie bestemmingen die nog worden aangevlogen en de job
studenten die opnieuw richting schoolbanken trekken maken dat 
‘onze mannen’ sep tem ber moeten doorspartelen met een minimum 
aan personeels bezetting

“We moeten alert blijven en 
voortdurend inzetten op vol

doende personeel en materiaal 
om in veilige omstandig heden 

te kunnen werken.”
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Katrien Timmermans, 
consulente bij het SFAL.

Het Sociaal Fonds voor Afhandeling op Luchthavens (SFAL) is een 
relatief nieuwe speler in de wereld van de sociale fondsen. Dit Sociaal 
Fonds werd door de sociale partners, dus ook door BTB, opgericht in 
december 2009. Het is het Fonds voor Bestaans zeker heid voor de 
ondernemingen die behoren tot de RSZcategorie 283 (paritair 
comité 140.04) en is enkel bevoegd voor de arbeiders. We spraken 
met Katrien Timmermans, consulente bij het SFAL.

Powertools

spierkracht voor nodig. Er zijn 17 firma’s, waarvan 
maar liefst 9 in Vlaams-Brabant. De grootste zijn 
– in alfabetische volgorde – Aviapartner, DHL 
Aviation en Swissport. De grootste hebben ook 
dochterfirma’s, soms per luchthaven, waardoor 
het eigenlijke aantal firma’s lager ligt. 

WW: Hoe wordt het SFAL gefinancieerd?
KT: Met een werkgeversbijdrage van 0,55 %, die 
berekend wordt op de lonen van de arbeiders. 

WW: In de inleiding vermeldden we al dat BTB 
ook mede-oprichter is. Wie is er nog meer ?
KT:De raad van bestuur van het sociaal fonds is 
paritair samengesteld. Er zetelen vertegen woor-
digers van werkgevers (Febetra en UPTR) en 
werk nemers (BTB en Transcom) in. 

WW: Op welke vlakken is het SFAL actief?
KT: Er is een strikte wetgeving op de sociale 
fondsen, waardoor alle fondsen dezelfde basis-
opdrachten hebben: aanvullende sociale voor-
delen aan de arbeiders toekennen, de permanente 
vorming stimuleren en knelpunten in de sector op 
het vlak van werkgelegenheid en bestaans zeker-
heid wegwerken.

WW: Kun je iets concreter zijn? Het lijkt wel 
Chinees!
KT: We zullen beginnen met het leukste voor 
jullie: het SFAL verstuurt de formulieren waarmee 
jullie leden de syndicale premie krijgen van BTB. 
Ook met tijdskrediet zijn we bezig: aan de werk-
gevers storten we een deel van de premie terug 
die betaald werd aan deeltijdse werk nemers. 
Hiervoor zorgen de administratieve krachten van 
SFAL. Ik ben vooral bezig met opleidingen. Eerst 
en vooral het opleidingsbudget, dat aan iedere 
werkgever wordt toegekend. In 2015 was er een 
budget van € 64.000,-, verdeeld over de bedrijven, 
concreet een kleine € 30,- per arbeider dus. Dit 
moet uiteraard niet per persoon uitgegeven wor-
den. Er is ook de peter- en meterschaps opleiding, 

WW: Wie is Katrien Timmermans en wat doet 
zij?
KT: Ik ben dus Katrien en ik werk al 15 jaar bij het 
Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL). Ik 
volgde eigenlijk alle opleidingen en bedrijven in 
de provincie Vlaams-Brabant en zo kwam ik ook 
vaak in de afhandeling op luchthavens terecht. 
Na de oprichting van het SFAL werd ik aangesteld 
om specifieke acties op te zetten, zoals instroom 
op opleiding. Ik wil niet te veel in detail gaan, maar 
dit is eigenlijk in het kader van een samen-
werkings  overeenkomst met de overheid, ook 
convenant genoemd.

WW: Wat doet het SFAL zoal?
KT: Ik wil het eerst hebben over de sector zelf. Er 
zijn in totaal 2.203 arbeiders in de sector, waarvan 
de helft in Vlaams-Brabant, 1.173 om precies te 
zijn. Velen hiervan werken op de luchthaven van 
Zaventem. Helaas zijn er maar 89 vrouwen. Een 
typisch mannelijk beroep dus, je hebt er heel wat 

Het Sociaal Fonds voor Afhandeling op  
Luchthavens, meer dan opleidingen alleen

Ramphandlers van Aviapartner en Swissport volgden een peter schaps-
opleiding om jongeren beter te kunnen begeleiden.

powertools
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waarvoor ik samenwerk met SFTL. In 2015 werd 
voor het eerst een oplei ding gegeven voor 
begeleiders van behan delaars luchtvracht en 
bagage (ramp handlers). 

WW: Dat is interessant. Wat houdt die 
opleiding precies in?
KT:De opleiding is gericht op inzichten, technieken 
en know-how op het vlak van begeleidings-
vaardigheden. Ze wordt op een praktijkgerichte 
en interactieve manier gegeven. Deelnemers 
leren niet alleen hoe ze een vertrouwensband 
met hun nieuwe collega’s kunnen opbouwen, 
maar ook hoe ze moeten evalueren, feedback 
geven en met conflicten omgaan. De opleiding 
duurt twee dagen en stelt begeleiders beter in 
staat om nieuwkomers op te vangen, in te werken 
en aan boord te houden. 

WW: Vertel eens wat je verder nog allemaal 
doet?
KT: Sinds het schooljaar 2015-2016 is er in 
samenwerking met bedrijven uit de sector (DHL 
Aviation, Aviapartner en Swissport) een opleiding 
‘behandelaar luchtvracht en bagage’ gestart in 
het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs 
(Centrum Leren en Werken Castor) te Vilvoorde. In 
het kader hiervan werd trouwens de peterschaps-
opleiding georganiseerd, zodat de jongeren opti-
maal zullen worden opgevangen op de werkvloer. 
Momenteel is er helaas nog geen duidelijkheid of 
deze opleiding kan worden verdergezet en dat 
baart mij zorgen.

WW: Bezoek jij ook de firma’s?
KT: Uiteraard! Alleen al in het kader van de 
opvolging van de schoolopleiding ga ik vaak op 
bedrijfsbezoek. Zowel in het kader van prospectie, 
als om concrete projecten uit te werken. Daar-
naast worden ook de andere bedrijven bezocht. 
Die krijgen van mij een volledig overzicht van alles 
wat het SFAL te bieden heeft. Ik bezoek niet alleen 
firma’s, maar bouw een concreet netwerk uit van 
alle actoren rond de afhandeling op luchthavens. 
Zoals de VDAB bijvoorbeeld. En binnenkort gaat 
SFAL namens de sociale partners zetelen in het 
Brussels Airport House, dat nu nog in oprichting 
is.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de 
website: www.sfal.be.

Derde luchtafhandelaar op Zaventem
Op Brussels Airport zijn er momenteel twee bagage-afhandelaars: 
Aviapartner en Swissport. Bij het uitschrijven van de tenders is er steeds 
weer onrust bij de toekenning van contracten. Dit zorgt onnodig voor 
sociale onrust, want uiteindelijk blijft de hoeveelheid werk hetzelfde. BTB 
ligt dan ook aan de basis van de cao ‘transfer of staff’, waarbij voorzien is 
dat er voorrang wordt gegeven aan personeel dat al in de sector werkt als 
er contracten verschuiven. Sommigen willen nog meer con currentie, 
omdat ze denken dat de prijzen nog lager kunnen. Ze willen de markt onder 
drie afhandelaars verdelen. BTB is hier tegen! Dit zal de werkdruk nog 
hoger maken en leiden tot onveiligheid.

powertools
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Op 2 september viel de hemel op het hoofd van 
de werknemers van Caterpillar, toen aan-
gekondigd werd dat de site van Gosselies in de 
streek van Charleroi in het voorjaar van 2017 zou 
sluiten. Het is een publiek 
geheim dat het sinds jaren niet 
goed gaat met deze fabriek, 
ondanks de door het personeel 
geleverde inspanningen. Het 
hoeft dan ook niet gezegd dat 
de verbijstering en de ont-
gooche ling groot waren als je op die brutale 
manier verneemt dat je over enkele maanden 
zonder baan zult vallen. Wie sprak er weer van 
respect? 

Alsof dit sociale drama nog niet volstond, 2.000 
werk nemers verliezen hun baan, zal de sluiting 
ook nog de onderaannemers die voor deze multi-
national werken, hard treffen. Er werden al cijfers 
geciteerd, maar die stroken niet met de werke-
lijkheid. Voor elke werknemer bij Cater pillar zijn 
er drie werknemers bij onder aan nemers. Elke 
dag komen er nieuwe bedrijven bij die slachtoffer 
zijn van deze slachting. Nu al weten we dat 
Yusen (Logistiek) en Eutraco (Logis  tiek en 
Wegvervoer) getroffen zullen worden. 

Sabrina Lossignol, propagandist BTB: “Gezien de 
ontreddering van onze leden stellen wij alles in 
het werk om oplossingen voor dit sociale drama 
te zoeken. Werkgroepen werden opgericht om de 
luttele ‘vertrouwelijke’ informatie waar over we 
beschikken, uit te wisselen. Eén zaak is zeker: 
BTB is vastbesloten om de rechten van de werk
nemers van de onderaannemers met hand en 
tand te verdedigen.” 

Sabrina is geschokt door het gedrag van de 
directie van Caterpillar: “Heel snel kwam soli
dariteit tot stand onder de logistieke werknemers. 

Personeelsvergaderingen, ontmoetingen met de 
directie … jammer genoeg kunnen we nog niet 
echt concrete antwoorden geven. Er is geen 
informatie, de grote leiders van dit Amerikaans 
concern vinden het beneden hun waardigheid om 
te communiceren. We hebben de grootste moeite 
van de wereld om concrete informatie op de kop 
te tikken. Het is zelfs niet mogelijk te weten te 
komen wat er in de contracten staat tussen 
Cater pillar en de logistieke onder nemingen bij 
gebrek aan teksten of handtekeningen. Op het 
ogenblik dat we deze tekst schrijven (woensdag 5 
septem ber) was er nog geen enkel contract opge
zegd met die onder nemingen die tot het paritair 
comité transport en logistiek behoren!

Een ongeluk komt nooit alleen, 
zegt men. Die werk  nemers van 
de onderaannemers die al 
maanden en zelfs jaren met 
economische werk loosheid te 
maken krijgen, zullen nu op 

vraag van hun werkgever werkloos heids uit ke
ringen wegens overmacht van de RVA moeten 
krijgen. Dat komt erop neer dat ze nog maar 70 % 
van hun loon zullen trekken, een stuk lager dan 
het gewaar borgd minimumloon!”

De BTB, de transportcentrale van het 
ABVV, gooit zich voor 100% in die strijd. 
Onze prioriteiten zijn de volgende: 
• Het belang van de werknemers uit trans port 

& logistiek in het kader van een lange termijn
strategie vrijwaren.

• De werkgevers verplichten hun 
verantwoorde lijkheid te nemen. 

• De rechten van de werknemers uit transport 
& logistiek doen respecteren.

Deze lijst is lang niet volledig en bevat nog een 
aantal andere punten …

Voor meer info: BTB-propagandist  
Sabrina Lossignol 0473/97 39 67 -  
sabrina.lossignol@btb-abvv.be

Yusen, Eutraco en vele 
andere ... slachtoffer van 
de sluiting van Caterpillar

“Gezien de ontreddering 
van onze leden stellen wij 

alles in het werk om 
oplossingen voor dit 

sociale drama te zoeken.”
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Jurgen Theunissen

Jurgen Theunissen: “Begin december, wanneer 
de eerste winterprik zich laat voelen, palmt 
Curieus Gent in voor het vierde Festival van de 
Gelijkheid. Een divers Festival, dat gelijkheid in 
alle vormen in de kijker zet: debat, literatuur, 
expo, interview, muziek, performance, theater, 
docu men taire, urban art, boekenruil, poetry slam 
… en een vurig feest. Drie dagen en nachten lang 
streeft het Festival van de Gelijkheid naar gelijk
heid, vrijheid en verbondenheid. We doen dat dit 
jaar niet alleen in Vooruit. Ook in het Backstay 
Hostel, Sphinx Cinema, het Geuzenhuis, Triodos 
Bank en de Zebrastraat kan je ons vinden.”

Strijd mee voor kinderrechten met Kim Gevaert 
en Kristel Verbeke. Haal je pen boven bij de 
schrijfmarathon van Amnesty International. Ga in 
debat met Rudi Vranckx en Laila Ben Allal over 
terrorisme. Laat je gloednieuwe roman signeren 
door Abdelkader Benali. Diep een miskoop op uit 
je kleerkast en schenk hem aan de Empty Shop. 
Deel je liefde voor het woord in de poetry slam, 
voorleesmarathon en boekenclub. Word opstan-
dig van de documentaire ‘Demain’. Laat je 
ontroeren door de straffe theatermakers van het 

KIP. Word even stil door de kwetsbare getuigenis 
van Eva Daeleman en Luc Nilis. Droom samen 
met onze straffe Jonge Denkers over een 
maatschappij waar mensen meer op gelijke voet 
leven dan vandaag. Laat je ontroeren door de 
chemie tussen Junior Bauwens en Walter Van 
Steenbrugge. Overtuig onze jury om jouw ver-
zachtende idee voor een mildere samenleving te 
ondersteunen. Krijg kippenvel bij de breekbare 
portretten van de Italiaanse Gabriele Galimberti. 
En dans de benen van onder je lijf op de beste 
Prince-schijven.

Vier mee onze verschillen op  
het Festival van de Gelijkheid

Al drie jaar warmt Curieus de winter op met haar Festival van de 
Gelijk heid. Op 1, 2 en 3 december 2016 strijkt het Festival opnieuw 
neer in Gent voor de vierde editie. We spraken kort met Jurgen 
Theunissen (nationaal coördinator van Curieus), één van de drijvende 
krachten achter het Festival.

BTB-ABVV ondersteunt het 
Festival van de Gelijkheid 
Op donderdag 1 december kan je om 13u00 in 
Vooruit terecht voor een debat over ‘sociale 
dumping’, met onder andere Frank Moreels en 
Ferdi De Ville (UGent). Het panel is nog in volle 
opbouw. Hou de website in de gaten en ontdek 
als eerste wie er nog in debat gaat met onze 
voorzitter.
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… Uit een enquête van het BIVV (Belgisch Insti-
tuut voor Verkeersveiligheid) over het gebruik van 
de smartphone achter het stuur blijkt dat 23% 
van de bestuurders jonger dan 34 jaar minstens 
één keer per rit zijn smartphone gebruikt. Voor de 
bestuurders ouder dan 55 jaar ligt dit percentage 
op 8%, terwijl van de categorie tussen de 35 en de 
54 jaar toch ook 20% van de chauffeurs toegeeft 
de smartphone te gebruiken terwijl zij achter het 
stuur zitten. De meest populaire apps zijn 
Facebook, Whatsapp en in mindere mate 
Instagram en Snapchat. Het BIVV wil dan ook met 
de nationale campagne ‘Smart Phones, Smart 
Drivers’ de bestuurders attent maken op het 
probleem van afleiding door smartphones.

… In 2015 kwamen er 15 motorrijders meer om 
in het verkeer dan in het vorige jaar (100 in plaats 
van 85 in 2014). Dit blijkt uit cijfergegevens van de 
FOD Economie. Niet alleen motorrijders werden 
meer het slachtoffer van dodelijke verkeers
ongevallen. Globaal genomen overleden er in 
2015 732 mensen in een verkeersongeval. Dat is 
een stijging van 0,7% tegenover 2014. De daling 
van het aantal ongevallen gaat dus vreemd 
genoeg gepaard met een stijging van het aantal 
verkeersdoden in België. Deze stijging maakt het 
nog moeilijker om de doelstelling tegen 2020 te 
bereiken (maximum 420 verkeersdoden).

… Tegen 2018 zouden alle nieuwe types voer-
tuigen standaard uitgerust moeten zijn met 
ECall, een noodoproepsysteem dat automatisch 
de hulpdiensten verwittigt als er zich een ongeval 
voordoet. Dit nieuwe systeem zou dan opera-
tioneel moeten zijn in heel Europa. De Europese 
Commissie hoopt dat niet alleen het aantal 
dodelijke verkeersongevallen hierdoor zal dalen 
met 1 tot 5%, maar ook dat het aantal file-uren 
hierdoor kan worden teruggedrongen, doordat de 
hulpdiensten sneller en gerichter kunnen ingrij-
pen. Er zullen tegen 2018 toch nog een aantal 
grote problemen moeten worden opgelost. Bv. 
Wie gaat in België de grote telefooncentrale 
financieren die nodig is voor de automatisering 
en de werking van ECall?

… Uit ‘Traffic Scorecard’ een onderzoek van 
een internationale marktleider in realtime-
verkeers informatie blijkt dat je alleen in de 
Verenigde Staten langer in de file staat dan in 
België. In 2015 stonden we in België gemiddeld 
44 uur in de file (nog 58 u in 2013). We doen het 
aanzienlijk slechter dan bijvoorbeeld onze buur-
landen Duitsland (38 u), Frankrijk (28 u) en 

Nederland (39 u). In de top tien van steden met 
de meeste file-uren vinden we trouwens twee 
Belgische ‘toppers’. Op nummer 3 Antwerpen met 
gemiddeld 71 file-uren en op nummer 5 Brussel 
met een gemiddelde van 70 uren vertraging.

… Alhoewel Nederland beter scoort dan België 
blijkt dat de filezwaarte gedurende de eerste drie 
maanden van het jaar daar met niet minder dan 
56% is toegenomen ten overstaan van dezelfde 
periode in 2015. Onderzoek wees bovendien uit 
dat de ochtendspits het drukst is op maandag en 
dinsdag, terwijl in de avondspits van donderdag 
de files het langst zijn.

… Drugs in het verkeer: welke procedure wordt 
er gevolgd? Bij een controle beslist de politie aan 
de hand van een checklist met externe tekenen 
van drugsgebruik of de bestuurder een speeksel-
test moet ondergaan. Tijdens de speekseltest 
schraapt de bestuurder een paar keer met zijn 
tong over een toestel, dat aangeeft of er drugs 
werden gebruikt. Is het resultaat positief, dan 
geef het toestel tegelijkertijd aan om welke 
soort drugs het gaat. Is het resultaat van de 
speeksel test positief, dan moet de bestuurder 
ook nog een speekselanalyse ondergaan. Een 
laboratorium analyseert dan uitgebreid welk 
soort drugs werd gebruikt.

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
madiwodo : 08.3012.00 / 13.0017.00 | vrij :08.3012.00
btb.antwerpen@btbabvv.be
2300 Turnhout – Grote Markt 48
tel. : 014 40 03 70 | fax : 014 42 28 87
wo : 09.0012.30 | do : 09.0012.30 / 13.3016.30 | vrij : op afspraak
btb.turnhout@btbabvv.be
2800 Mechelen – Zakstraat 16
tel. : 015 29 90 48  014 40 03 70 | fax : 014 42 28 87
ma & do : 09.0012.30 / 13.3016.30 | di 09.0012.30 | vrij : op afspraak
btb.mechelen@btbabvv.be
Secretaris Carine Dierckx | carine.dierckx@btbabvv.be
Propagandist Wim De Jonghe | wim.de.jonghe@btbabvv.be

PROVINCIE LIMBURG
3500 Hasselt – Gouverneur Roppesingel 55
tel. : 011 22 27 91 | fax : 011 23 37 94
madovrij : 08.3012.00 | di : 08.3012.00 / 13.0016.00
btb.limburg@btbabvv.be
Secretaris Tom Peeters | tom.peeters@btbabvv.be

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
9041 Oostakker – Oostakkerdorp 24
tel. : 09 218 79 80 | fax : 09 218 79 81
ma : 08.0012.30 / 13.3017.00 | diwodo : 08.0012.30 / 13.3016.30 |
vrij : 08.0012.30
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 :08.3012.00
btb.aalst@btbabvv.be
9600 Ronse – Stationstraat 21
tel. : 055 21 33 79 | fax : 055 21 81 06
madiwodovrij : 09.0012.00 | di : 14.0017.00 | do : 14.0018.30
btb.ronse@btbabvv.be
9660 Brakel – Marktplein 12
do : 09.0012.00
9900 Eeklo – Oostveldstraat 19
ma : 15.0017.00
9060 Zelzate – Marktstraat 4
ma : 09.0012.00
9800 Deinze – Stationstraat 4
do : 15.0018.30
9500 Geraardsbergen – Oudenberg 6
ma : 09.0012.00
9400 Ninove – Onderwijslaan 33a
ma : 15.0017.00
9620 Zottegem – Arthur Scheirisstraat 16
di : 09.0012.00
9470 Denderleeuw – Sportstraat 1
di : 15.0017.00
9230 Wetteren – Beernaertsplein 65
di : 09.0012.00
9240 Zele – Markt 6 A
wo : 09.0012.00
9220 Hamme – Achterhof 90
vrij : 09.0012.00
9700 Oudenaarde – Baarstraat 67/3
do : 09.0012.00
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
do : 08.3012.00 / 13.0016.00
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 : 08.3012.00 | ma & do : 13.0017.00
btb.brussel@btbabvv.be
1800 Vilvoorde – Mechelsestraat 6
tel. : 02 253 94 44 – 02 511 87 68 | fax : 02 253 44 41
wo & vrij : 09.0012.00
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 : 09.0012.00 / 13.0018.15
3290 Diest – Paanhuisstraat 3 De Kaai
tel. : en fax : 013 33 68 74
ma, wo & do : 09.3012.00 / 13.0018.15
3300 Tienen – Leuvensestraat 17
tel. : 016 81 13 84 | Fax : 016 81 13 85
di & vrij : 09.3012.00 / 13.0018.15
1500 Halle – Edingensesteenweg 16
tel. : 02 356 38 16
di, wo & vrij : 08.3012.00 | di : 13.0017.00 | do : 13.0018.00
1770 Liedekerke – Gemeenteplaats 8
tel. : 053 66 19 75
ma, di & vrij : 08.3012.00 | di : 12.3018.00 | do : 13.0017.30
1755 Leerbeek – Edingensesteenweg 202
tel. : 02 454 54 28
ma : 08.3012.00
1570 Tollembeek – Café Pallieter Plaats 11
tel. : 054 58 08 54
ma : 16.0018.00
1930 Zaventem – Stationstraat 109
tel. : 02 721 53 49
do : 09.0012.00
Secretaris Sandra Langenus | sandra.langenus@btbabvv.be

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
8380 Zeebrugge – Heiststraat 3
tel. : 050 54 47 15 | fax : 050 54 42 53
madiwodovrij : 08.3012.00 | madi : 12.4517.00
btb.zeebrugge@btbabvv.be
8800 Roeselare – Zuidpand 22 B 22
tel. : 051 26 00 84 | fax : 051 24 27 69
madovrij : 09.0012.00 | ma & do : 14.0017.00
btb.roeselare@btbabvv.be
8400 Oostende – J. Peurquaetstraat 27
tel. : 059 55 60 85 | fax : 059 70 51 33
madiwodovrij : 09.0012.00 | madido 14.0017.30
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


