
Mei 2012 | 1

Onveilig
Onvoldoende
Oncomfortabel

Parkings langs de autowegen: levensgevaarlijk!
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Parkings
Het vijfde zwartbOek van de btb Over de Parkings...

Onze politieke verantwoordelijken hebben nog 

steeds niet begrepen dat het gebrek aan beleid 

inzake comfortabele rustplaatsen voor de chauf-

feurs zware gevolgen kan hebben voor de veilig-

heid op de weg.
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Sinds vijf jaar komt BTB jaarlijks terug op een 

kwestie die de transportwereld in zijn hart 

raakt. Onze politieke verantwoordelijken heb-

ben nog steeds niet begrepen dat het gebrek aan 

beleid inzake comfortabele rustplaatsen voor 

de truckers zware gevolgen kan hebben voor de 

veiligheid op de weg!

Vaak berichten de media over onverklaarbare 

ongevallen. Een vrachtwagen rijdt in op de 

staart van een file of raakt van de weg af, zonder 

aantoonbare verklaring. De reden moet echter 

elders gezocht worden. Zo is een van de oorza-

ken van ongevallen de slechte levenskwaliteit 

van vrachtwagenchauffeurs op de parkings!

Met dit nieuwe zwartboek over de parkings langs 

de autowegen zal BTB voor het vijfde opeenvol-

gende jaar de Belgische en Europese overheden 

proberen te overtuigen de juiste beslissingen te 

nemen op het gebied van wegvervoer en ver-

keersveiligheid!

Een chauffeur die met slechts enkele minuten 

zijn maximale rijtijd overschrijdt, riskeert bij een 

controle een zware bekeuring. Maar een chauf-

feur die de slaap niet kan vatten in zijn vrachtwa-

gen of die verplicht is te parkeren op een te korte 

pechstrook, vormt ongetwijfeld een veel groter 

gevaar op de weg. 

Gesterkt door de ervaringen van haar leden 

heeft onze bond begin 2012 een nieuwe enquête 

‘On The Road’ uitgevoerd op de parkings langs 

de Belgische autowegen. En eens te meer blijkt 

er een totaal gebrek aan realisme te bestaan in 

de grootse plannen op het vlak van de verkeers-

veiligheid.

inleiding
De verklaringen van de ministers van openbare 

werken in Vlaanderen en Wallonië konden onze 

verwachtingen niet inlossen. Als onze vracht-

wagenchauffeurs even snel zouden rijden als 

zij verklaringen afleggen, dan zouden ze dubbel 

zoveel ritten kunnen doen...

De situatie is ernstig, maar BTB blijft zich 

onverdroten inzetten voor het aanleggen van 

parkings die beantwoorden aan wat een vracht-

wagenchauffeur aan kwaliteit en comfort mag 

verwachten.

In tegenstelling tot de overheid die denkt dat de 

verkeersveiligheid gebaat is bij het bekeuren van 

truckers, is BTB ervan overtuigd dat de ver-

keersveiligheid begint op de parkings, met goed 

uitgeruste chauffeurs...

Dit jaar bezochten wij 156 parkings. Onze ‘en-

quêteurs’ telden in totaal 5.606 vrachtwagens 

op die parkings. Onze enquête voldoet zeker 

niet aan de wetenschappelijke normen, maar ze 

heeft wel de verdienste dat zij bestaat. Boven-

dien is het de enige enquête die verwoordt wat 

duizenden vrachtwagenchauffeurs elke avond 

beleven als ze een plaats zoeken om te parkeren 

en eindelijk enkele tientallen minuten kunnen 

uitblazen...
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vijf vaststellingen
vaststelling 1
Onvoldoende parkeerplaatsen en 
slecht aangelegde parkings!

Verkeersveiligheid begint op de parkings!

Het gebrek aan parkeerplaatsen waar een 

trucker zijn vrachtwagen kan parkeren op een 

plaats waar een goede nachtrust gegarandeerd 

wordt, beïnvloedt onvermijdelijk de verkeersvei-

ligheid. Nog steeds zijn chauffeurs verplicht op 

de pechstrook of op de aanrij- en uitrijstroken 

van een parking te parkeren, omdat er te weinig 

parkeerplaatsen op de parking zelf zijn. En wat 

meer specifiek de parkeerplaatsen voor vracht-

wagens betreft is er niets voorzien tegen lawaai-

hinder (als de chauffeur wenst te slapen) of als 

beschutting tegen de zon!

vaststelling 2
Hygiëne blijft een levensgroot 
probleem voor de chauffeurs!

Hygiëne blijft heel vaak een probleem voor de 

chauffeurs: ze moeten zich wassen met koud 

water uit een kommetje. Bovendien zijn er 

steeds meer vrouwen die een vrachtwagen be-

sturen, zodat persoonlijke hygiëne voor hen een 

extra probleem vormt. Zo hebben we vastgesteld 

dat de meeste parkings toiletten noch sanitaire 

voorzieningen hebben...
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vaststelling 3
Het leven wordt steeds duurder  
voor truckers!

Het leven onderweg wordt steeds duurder. Ook 

dit blijft niet zonder invloed op het sociale leven 

van de chauffeurs. Ze blijven liever eten in hun 

cabine dan met collega’s een goede, gezonde 

maaltijd te nemen met een frisdrankje.

De tot voor enkele jaren nog ‘verplichte’ kof-

fiepauze met de collega’s is volledig verdwenen, 

omdat een koffie te duur en te slecht van kwali-

teit is...

vaststelling 4
van veiligheid is nog steeds  
geen sprake!

Chauffeurs slapen zeker niet op hun twee oren 

als ze moeten parkeren op een parking die toe-

gankelijk is voor iedereen op gelijk welk uur van 

de nacht, met weinig of geen andere chauffeurs, 

weinig of geen verlichting, enz.

vaststelling 5
wegvervoer en verkeersveiligheid: 
europa slaat de bal mis!

De politieke verantwoordelijken hebben nog 

steeds niet begrepen dat een vermoeide chauf-

feur onderweg het risico loopt zijn concentratie 

te verliezen en dus ook een risico op ongevallen 

vormt, met alle onaangename gevolgen van dien 

voor de andere weggebruikers, de chauffeur 

zelf en de verwanten van eventuele slachtoffers, 

maar ook voor de politieagenten die de familiele-

den het slechte nieuws moeten brengen...
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Ons zwartboek over de parkings langs de 

snelwegen is het resultaat van het speurwerk 

van het BTB-team, zowel in het noorden als 

in het zuiden van het land. Zo kunnen we pre-

cies aangeven hoeveel parkeerplaatsen er 

voor vrachtwagenchauffeurs beschikbaar zijn. 

Bij onze ‘inspectie’ zijn we bijzonder grondig 

tewerk gegaan, ongeacht het land waar de 

5.606 vrachtwagens die op de parkings geteld 

werden, ingeschreven waren.

Tevens kunnen we met zeer grote nauwkeurig-

heid aangeven welke tekortkomingen de par-

kings vertonen, ten minste als de trucker er al 

een plaats vindt om zijn vrachtwagen te parke-

ren...

Onze 156 parkingbezoeken leert ons enorm veel 

over hoe de leefwereld van de chauffeurs eruit-

ziet na een lange werkdag.

De situatie kan min of meer normaal lijken, als 

de chauffeurs halt houden tussen 6 uur ’s mor-

gens en 10 uur ’s avonds, hoewel naar het einde 

van de dag toe de parkings al beginnen vol te 

lopen. In Vlaanderen beloopt de bezettingsgraad 

van de parkings overdag 83,96%, tegen 35,07% 

in Wallonië. Het is echter vooral ’s avonds en ’s 

nachts dat de parkings overvol zitten, met alle 

gevolgen van dien voor chauffeurs die dan nog 

een plaatsje willen bemachtigen omdat ze hun 

maximale rijtijd overschreden hebben (Verorde-

ning 561 van 15 maart 2006). 

In Vlaanderen is de situatie ronduit dramatisch, 

omdat de bezettingsgraad van de parkings 

er oploopt tot 175,15%. Dit wil dus zeggen dat 

75,15% van de chauffeurs geen plaats vinden om 

hun vrachtwagen veilig te parkeren. Een ronduit 

schandalig cijfer!

Tussen 6 uur ’s morgens en 10 uur ’s avonds in-

specteerden wij 59 parkings. Onze teams telden 

1.808 beschikbare plaatsen die door ‘slechts’ 

1.518 vrachtwagens bezet werden. Maar tus-

sen 22 uur en 6 uur ’s morgens bezochten we 

58 parkings met 1.988 plaatsen, terwijl wij op dat 

moment 3.482 vrachtwagens telden die zowat 

overal kriskras geparkeerd stonden!

Onze teams telden dus 1.494 vrachtwagens die 

foutief geparkeerd stonden wegens een tekort 

aan parkeerplaatsen op de parkings zelf... 

 

In Wallonië is de situatie minder dramatisch dan 

in Vlaanderen, maar dat betekent zeker niet dat 

alles er op de parkings perfect is!

11,26% van de chauffeurs vinden geen plaats op 

de parkings, waardoor ze verplicht zijn om op de 

aanrij- en uitrijstroken naar de parking of op de 

pechstrook te parkeren.

Tussen 6 uur ’s morgens en 22 uur ’s avonds 

bezochten wij 25 parkings. Onze teams telden 

633 beschikbare plaatsen die slechts door 

222 vrachtwagens bezet werden. Maar tus-

sen 22 uur en 6 uur ’s morgens bezochten we 

14 parkings met 364 plaatsen, terwijl 41 vracht-

wagens verplicht waren buiten de parkeerzone 

te parkeren!

Het zwartboek in cijfers
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Deze cijfers hebben enkel betrekking op de 

situatie op de parkings langs de autowegen. We 

beschikken over geen cijfers van chauffeurs die 

ervoor kozen elders, weg van de autoweg, een 

rustplaats te zoeken.

Hoewel het probleem van de parkings een Euro-

pees probleem is, blijven de ministers en staats-

secretarissen die bevoegd zijn voor openbare 

werken en verkeersveiligheid verantwoordelijk 

voor de problemen op de weg en op de parkings 

in eigen land.

Tijdens onze bezoeken stelden we vast dat 

725 chauffeurs van wie de vrachtwagen in België 

ingeschreven was, geparkeerd stonden op één 

van onze parkings, op de pechstrook of op de 

parking voorzien voor personenwagens. Maar 

we telden maar liefst 4.881 in het buitenland 

ingeschreven vrachtwagens. Als de BTB stelt 

dat het probleem van de parkings een Europees 

probleem is, moet het ook duidelijk zijn dat de 

Belgische vrachtwagenchauffeurs in het buiten-

land met even slechte omstandigheden gecon-

fronteerd worden.

Samengevat kunnen we dus stellen dat er 

4.793 beschikbare parkeerplaatsen voor vracht-

wagens en tegelijkertijd 5.627 vrachtwagens 

geteld werden. Er was dus manifest een tekort 

aan parkeerplaatsen, namelijk 834!
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Deze tabel geeft het aantal vrachtwagens even-

als het land waar ze ingeschreven zijn.

We kunnen vaststellen dat de vrachtwagens 

die ingeschreven zijn in de vroegere Oostblok-

landen een niet onbelangrijk deel van het totaal 

aantal vrachtwagens vormen en daar steken de 

Poolse vrachtwagens erbovenuit met maar liefst 

828 vrachtwagens.

Hoewel die vrachtwagens in het buitenland 

ingeschreven zijn, betekent dit niet altijd dat 

ze gewoon op doortocht zijn. Heel wat van die 

vrachtwagens rijden gewoon in België rond, 

maar keren soms nooit naar hun eigen land 

terug voor de technische controle... 

LAND TOTAAL %

B 725 12,93 %

NL 650 11,59 %

LUX 132 2,35 %

D 589 10,45 %

F 297 5,30 %

GB 161 2,87 %

IRL 63 1,12 %

DK 68 1,21 %

N 31 0,55 %

S 31 0,55 %

FIN 69 1,23 %

E 254 4,53 %

P 170 3,03 %

I 94 1,68 %

GR 4 0,07 %

A 90 1,61 %

PL 828 14,77 %

SK 111 1,98 %

SLO 91 1,62 %

EST 86 1,53 %

LV 93 1,66 %

LT 175 3,12 %

H 185 3,30 %

M 10 0,18 %

CY 8 0,14 %

RO 167 2,98 %

MDK 18 0,32 %

RUS 32 0,57 %

TR 91 1,62 %

BIH 28 0,50 %

BG 29 0,52 %

BY 2 0,04 %

CZ 226 4,03 %

ANDERE 1 0,02 %



Mei 2012 | 11

Er zijn onvoldoende parkeerplaatsen langs de 

autowegen, terwijl de oplossing ook van het 

privé-initiatief kan komen. Enkele jaren geleden 

verscheen er een nieuw type beveiligde parking. 

In België heb je er een in Lummen, een andere 

in Bierset en twee andere worden momenteel 

aangelegd in Wanlin en Wetteren. 

Het probleem is dat die parkings betalend zijn. 

Enkele maanden geleden nog vroegen de werk-

geversfederaties om bewaakte parkings om 

diefstal van goederen te voorkomen. Maar on-

dertussen weten we dat hun leden werkgevers 

niet bereid zijn om voor dit soort parkings  

te betalen...

Wij van BTB vinden echter dat het niet de chauf-

feurs zijn die moeten betalen voor de beveiliging 

van de goederen die zij vervoeren... 
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vaststelling 1

Onvoldoende parkeerplaatsen 
en slecht aangelegde parkings!
verkeersveiligHeid begint OP de Parkings...

De toename van het aantal vrachtwagens op 

de Belgische en de Europese (snel)wegen is al 

jaren geleden voorspeld. Er rijden steeds meer 

vrachtwagens op onze wegen, maar het aantal 

parkeerplaatsen voor vrachtwagens is hetzelfde 

gebleven. Of is soms zelfs afgenomen! Bijvoor-

beeld bij de renovatie van tankstations. 

Het dramatische gevolg is dat tal van chauffeurs 

dan ’s nachts maar op de pechstrook van een te 

kleine parking moeten staan. Door de lawaai-

hinder op de vlakbij gelegen autoweg slapen ze 

slecht en ’s morgens moeten ze weer de weg op, 

zonder te kunnen douchen, zonder een koffie 

te kunnen drinken en vooral zonder een stevig 

ontbijt...

Maar voor de chauffeur die toch een parkeer-

plaats vindt, is het evenmin rozengeur en 

maneschijn. Vaak bevinden de parkings zich 

maar op enkele tientallen meters afstand van 

de autoweg zelf. De auto’s die ’s nachts voorbij 

razen, houden de chauffeurs vaak uit hun slaap. 

Bovendien zijn er ook koelwagens waarvan de 

thermische motor van de koeling om de 4 à 5 

minuten weer aanslaat. Als je naast een derge-

lijke wagen geparkeerd staat, is het onmogelijk 

om de slaap te vatten. Idem dito als je naast een 

transportwagen staat met 210 varkens die maar 

niet willen slapen.
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Bij de renovatie van de parkings wordt geen 

enkele studie verricht naar het verband tussen 

de stand van de zon in de maanden juni, juli en 

augustus en de parkeerplaatsen voor vracht-

wagens. Als de vrachtwagen in de volle zon 

geparkeerd staat, wordt de cabine al snel een 

broeierige oven waar je pas de slaap kunt vat-

ten als het buiten enigszins begint af te koelen. 

Het is ook niet met een zeil te leggen dat je de 

hitte kan buitenhouden. Daarom laten chauf-

feurs soms hun motor draaien om de airco in de 

cabine aan te zetten, maar dat maakt natuurlijk 

ook lawaai voor de andere chauffeurs. Het ideaal 

zou zijn dat Europa een beslissing neemt om 

de lawaai- en de milieuhinder te weren door de 

constructeurs van vrachtwagens te verplichten 

alle vrachtwagens met een slaapplaats te voor-

zien van elektrische airconditioning. 

BTB wil dat bij het aanleggen van parkings reke-

ning gehouden wordt met de vrachtwagenchauf-

feurs en hun levenskwaliteit. Want zij verdienen 

meer respect.

Veel chauffeurs spreken van een ‘zwart gat’ 

tijdens het rijden met hun vrachtwagen. Uit 

ons onderzoek en onze interviews blijkt dat er 

een probleem qua verkeersveiligheid bestaat. 

Vrachtwagens die op de staart van een file inrij-

den of van de weg af geraken zonder dat daar-

voor een plausibele verklaring bestaat, zijn ‘faits 

divers’ geworden in de pers. Dit verschijnsel is 

algemeen gekend in het wegvervoer, maar bij 

onze politieke verantwoordelijken is dat kenne-

lijk niet het geval!

De slechte kwaliteit van het leven en van de 

voeding, het gebrek aan slaap van de chauffeurs 

en de stress van het verkeer of de stress veroor-

zaakt door de routeplanner voor wie het nooit 

snel genoeg kan gaan, plus de vrees voor de 

politie of voor geldboetes, maken deel uit van het 

leven van de chauffeurs. Dit alles kan oorzaak 

zijn van concentratieverlies aan het stuur. Over 

het algemeen doet dit zich voor op momenten 

waarvan de chauffeur zich achteraf niets meer 

herinnert. Vaak zal een chauffeur die op een 

file inrijdt, zeggen dat hij niets gezien heeft (als 

hij nog in leven is). Je zat aan het stuur van je 

vrachtwagen en je hebt de wagens voor jou niet 

zien stoppen...

btb en het verlies aan concentratie bij chauffeurs 

De erbarmelijke kwaliteit van de Europese par-

kings is levensgevaarlijk voor de mensen op de 

weg, maar het is natuurlijk veel gemakkelijker te 

zeggen: “’t is weer een camion”, dan maatrege-

len te nemen om de kwaliteit van het leven van 

de vrachtwagenchauffeurs te verbeteren.

Een chauffeur gewoon de gelegenheid tot een 

goede nachtrust geven, zou al een eerste stap 

naar meer verkeersveiligheid kunnen beteke-

nen. De chauffeur de gelegenheid geven tot enig 

sociaal leven na een lange werkdag, kan even-

eens het risico op verkeersongevallen, die onge-

mak voor iedereen meebrengen, verkleinen. 

Gezien het gebrek aan beleid voor comfortabele 

rustplaatsen voor truckers is het duidelijk dat 

Europa dit probleem niet onderkent. Of gebrui-

ken onze politici misschien enkel de verkeers-

veiligheid om geld in de Staatskas te brengen? Al 

meer dan vijf jaar klaagt BTB de situatie van de 

parkings aan, maar ondertussen neemt nie-

mand maatregelen, zodat alles bij het oude blijft.

Zeker, de perfecte wereld bestaat niet, maar 

BTB doet er wel alles aan om de wereld te ver-

beteren!
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De meeste douches staan vol schimmel. Over 

de laatste vijf jaar stelden wij geen verbetering 

van de netheid in de douches vast. We zijn er 

trouwens niet zeker van dat de meeste douches 

effectief ontsmet worden. Eén zaak staat vast:  

’s avonds, als de chauffeurs de parking oprijden, 

is er niemand meer om de douches schoon te 

maken, zodat het daar al snel een smerige boel 

wordt. 

Parkings met meerdere douches zijn een zeld-

zaamheid. Over het algemeen is er slechts één 

douche per tankstation of restaurant. Bij onze 

inspectietocht stelden we opnieuw vast dat par-

kings zonder tankstation, evenmin over douches, 

toiletten, sanitaire voorzieningen beschikken.

Ondanks de torenhoge winsten van de petroleum-

maatschappijen en de hoge opbrengsten van 

de verhuur van infrastructuur aan die bedrij-

ven, moet je voor een douche doorgaans 3 euro 

betalen, terwijl dit twee jaar geleden nog maar 

2 euro was. Een chauffeur moet dus betalen voor 

een faciliteit die elke andere fabrieksarbeider 

gratis aangeboden krijgt van zijn werkgever!

Onze inspecteurs stelden vaak ook geurhinder 

vast. Bovendien werd ons op bepaalde plaatsen 

ronduit geweigerd foto’s of video-opnames te 

maken. Herhaaldelijk moesten onze mensen 

hun werk doen, vergezeld van de verantwoorde-

lijke van het tankstation. 

vaststelling 2

Hygiëne blijft een levensgroot 
probleem voor de chauffeurs!
verkeersveiligHeid begint OP de Parkings...
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De toiletten zijn er ook niet properder op gewor-

den in vergelijking met vorig jaar en met twee 

jaar geleden. Je moet echt veel moed hebben om 

op een WC-bril te gaan zitten. 

Er is nog altijd een tekort aan douches: in som-

mige parkings zijn er gewoon geen douches. 

Er is een tekort aan toiletten: in het Waalse Ge-

west werd op sommige parkings een toiletcabine 

gezet en dat is uiteraard beter dan niets. Maar 

over de plaats ervan werd niet nagedacht, want 

de cabine staat niet onder de verlichting van de 

parking zodat er ’s nachts in de cabine zelf geen 

licht is. 

In het Vlaams Gewest hebben parkings zonder 

snack of tankstation, gewoonweg geen toilet.

De persoonlijke intimiteit van vrouwen en man-

nen wordt niet gerespecteerd: al te vaak moe-

ten vrouwelijke chauffeurs douchen in dezelfde 

ruimte als hun mannelijke collega’s. Aparte 

douches voor mannen en vrouwen zijn er niet!

In sommige douches is er alleen koud of lauw 

water: douches met warm stromend water zijn 

de uitzondering.

Ook recent in gebruik genomen installaties zijn niet 

altijd proper en sommige zagen er echt vies uit, hoe-

wel het om volledig nieuwe installaties ging.

Een van de grootste problemen op het gebied 

van netheid van de installaties is dat het onder-

houdspersoneel vaak mensen met een zelfstan-

digenstatuut zijn!

Deze mensen moeten zelf het toiletpapier, de 

zeep, de handdoeken, ... aankopen en soms wil-

len ze daarop misschien besparen, maar dan wel 

ten koste van het welzijn van anderen!

De sanitaire voorzieningen zijn niet zo gebouwd dat 

schimmel en geurhinder voorkomen kunnen wor-

den. Veelal is er geen verluchting in de washokjes. 

En als er al een douche is, dan wordt die werkelijk 

de situatie is dus omzeggens niet veranderd,  
ondanks de vele beloften van onze politieke verkozenen.

bestormd door de chauffeurs die niet elke dag een 

douche kunnen nemen. Daardoor verslijten de 

sanitaire voorzieningen veel sneller...

In Frankrijk bestaan er parkings die speciaal 

bestemd zijn om het leven van de chauffeur toch 

wat aangenamer te maken. Ze zijn ruim met 

verscheidene douchezalen voor de truckers. Er 

is permanent iemand aanwezig om de douches 

schoon te maken en zolang dit niet gebeurd is, 

mag je de douche niet in. Na het schoonmaken 

van de douche wordt nog even een ontsmet-

tingsmiddel in de wateropvangbak gedaan. Het 

werk is zo georganiseerd dat er steeds iemand 

aanwezig is, zodat chauffeurs die langskomen 

steeds ‘schoon’ kunnen douchen. Chauffeurs 

die op dergelijke parkings halt houden, blijven er 

ook om te consumeren omdat ze zeker zijn van 

de kwaliteit en de netheid...

In deze parkings is de chauffeur er zeker van 

dat hij geen schimmel of andere huidziektes zal 

oplopen. 
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Welke vrachtwagenchauffeur heeft al ’s geen 

conservenblikje als avondeten geopend?

Enkele conservenblikjes in voorraad hebben in 

geval van nood, behoort tot het dagelijks leven 

van de chauffeur. Maar vandaag eten meer en 

meer chauffeurs uit conservenblikken in hun 

vrachtwagen. De reden ligt voor de hand! 

De gemiddelde prijs van een maaltijd in een 

autowegrestaurant bedraagt ongeveer € 18,70 

en een blikje cola kost al vlug € 2,50 voor een 

halve liter, dus € 5 per liter. Wie zei ook weer dat 

brandstof het zwarte goud was?

Met € 2 voor een banaan en enkele druiven of 

€ 3,75 voor een voorverpakt broodje, kan men 

vaststelling 3

Het leven wordt steeds  
duurder voor truckers!
verkeersveiligHeid begint OP de Parkings...

zich afvragen hoeveel winst de bedrijven die een 

tankstation uitbaten wel niet moeten maken.

Als de prijs van spuitwater min of meer sta-

biel gebleven is in vergelijking met onze vorige 

enquête van 2010 (1,20 à € 1,30), dan kan dat niet 

gezegd worden van andere frisdranken waarvan 

de prijs gestegen is van € 1,20 naar € 1,30 in 2010 

en van € 1,75 tot € 1,90 in april 2012.

Steeds meer chauffeurs mijden de wegrestau-

rants of de shops omdat ze weten hoeveel dat 

allemaal kost. Gezien de financiële crisis die de 

speculanten veroorzaakt hebben en de massale 

toevloed van chauffeurs uit Oost-Europa, zijn de 

lonen ook niet meer wat ze geweest zijn. Aan de 
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ene kant stijgen de prijzen in wegrestaurants en 

shops, aan de andere kant dalen de lonen...

Volgens BTB is ook dit een bom onder het 

wegvervoer en de verkeersveiligheid. De achter-

uitgang van de levenskwaliteit van de truckers 

blijft niet zonder gevolgen voor de veiligheid op 

de weg. Rekeningen die betaald moeten wor-

den, het leven dat steeds duurder wordt, en 

het gebrek aan RESPECT voor de werknemers 

zorgen ervoor dat men nog weinig zin heeft om 

in die omstandigheden te blijven werken. Maar 

vandaag de dag overschakelen naar een ander 

beroep ligt niet voor de hand, zodat de chauf-

feurs moeten blijven rijden, maar de motivatie is 

wel verdwenen...

Het btb-personeel bezocht  
156 parkings langs de belgische autowegen

getuigenissen 

“Ik rijd al meer dan 35 jaar en ken bijna alle 

wegen in Europa. Ik zou willen getuigen over 

mijn leven als vrachtwagenchauffeur. Een 

beroep dat ik altijd met passie uitgeoefend 

heb, hoewel het erg veeleisend is. Ik herinner 

me nog goed de ‘geïmproviseerde pauzes’ 

met de collega’s van toen. We gingen een 

koffie drinken in de shop van het tankstation. 

In die tijd werd de koffie nog vaak aangebo-

den. Vandaag tank je vol, maar niemand zegt 

nog ‘merci’. En de koffie, natuurlijk kan je er 

één krijgen, maar je betaalt er wel 1,10 tot 

1,50 euro voor, en dan nog in een kartonnen 

bekertje...”
David R.

“Ik rijd nog maar twee jaar, maar van tank-

stations weet ik intussen alles af. In het begin 

nam ik ’s morgens een broodje en een choco-

melk als ontbijt. Al vlug stelde ik vast dat dit 

een behoorlijke hap uit mijn loon nam. Ik heb 

dan maar besloten het anders te doen. Ik heb 

nu de gewoonte aangenomen om ’s morgens 

vóór ik vertrek zelf mijn boterhammen klaar 

te maken. In tegenstelling tot vele anderen 

heb ik het geluk dat ik ’s avonds nog steeds 

naar huis terug kan.”
Philippe B.

“Soms ben ik voor twee of drie weken van huis 

weg. Ik houd van het truckersleven, maar toe-

gegeven, het is niet meer zoals vroeger en de 

(over)levensomstandigheden worden alsmaar 

erbarmelijker omwille van een hele reeks zaken, 

waaronder de voedingswaren die we wel moeten 

kopen om in leven te blijven...”
Daniel L.

“Vroeger ging ik tweemaal per week op restau-

rant. Vandaag nog slechts eenmaal per maand. 

Daar kan ik echt van genieten. Je zult zeggen, 

eenmaal per maand, dat is weinig, maar ik kan 

het me niet permitteren regelmatig 30 euro van 

mijn zuurverdiende loon uit te geven!”
Yann B.

De chauffeurs vermijden het meer en meer een wegrestaurant binnen te gaan!
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vaststelling 4

van veiligheid is nog steeds 
geen sprake!
verkeersveiligHeid begint OP de Parkings...

Voor BTB is de veiligheid van de chauffeurs van 

primordiaal belang. Als de chauffeur halt moet 

houden op een parking waar er geen sociale 

contacten mogelijk zijn, zal hij niet gemak-

kelijk in slaap geraken. Het aantal vrachtwa-

gens waarvan het dekzeil met een cuttermes 

kapotgesneden wordt, bewijst hoe gevaarlijk 

het ’s nachts op dergelijke parkings is. Overal 

in Europa zijn dieven op stap om ladingen te 

stelen. Sommige chauffeurs werden aan hun 

vrachtwagen vastgebonden, terwijl dieven 

de oplegger leegroofden. Anderen werden in 

slaap gedaan met een gas dat in de stuurcabine 

gespoten wordt. Toen ze wakker werden, waren 

hun lading en/of hun persoonlijke bezittingen 

verdwenen!

BTB vraagt al meer dan vijf jaar dat de parkings 

gecontroleerd worden door de politie of door 

bewakingsagenten. We vragen tevens dat de 

parkings goed verlicht worden en dat de verlich-

ting zo aangebracht wordt dat ze de chauffeurs 

niet hindert tijdens hun slaap. Al meer dan vijf 

jaar vraagt BTB dat in de voor vrachtwagens 

bestemde parkeerzones camera’s geïnstalleerd 

worden. Maar momenteel worden enkel de ben-

zinepompen van de tankstations met camera’s 

beveiligd.

Om diefstal van lading tegen te gaan, vroegen de 

Belgische en Europese werkgeversfederaties 

met aandrang dat er bewaakte parkings aange-

legd zouden worden, want hun leden wilden dat 
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er nu eindelijk eens werk van gemaakt werd.

Maar wat wij voorspeld hadden komt uit: het zijn 

de chauffeurs die ervoor moeten betalen als ze 

veilig willen slapen, want veel werkgevers willen 

zelf niet voor die kosten opdraaien. Maar ze wil-

len wel dat hun chauffeurs van deze beveiligde 

betaalparkings gebruik maken om hun lading te 

beschermen...

BTB wil niet dat de chauffeur moet betalen 

voor de beveiliging van de lading die hij met de 

vrachtwagen van zijn werkgever vervoert!

In het Vlaamse Gewest wordt er momenteel een 

dergelijke beveiligde parking aangelegd in Wet-

teren in de provincie Oost-Vlaanderen. Een deel 

van deze parking zal betalend zijn, terwijl deze 

parking al overvol was. Zal men de chauffeurs  

doorverwijzen naar de pechstrook, zoals van-

daag al het geval is, of naar andere parkings die 

’s avonds eveneens volzet zijn?

nieuwe inspectieronde

Uit onze nieuwe inspectieronde van de parkings 

blijkt dat het gebrek aan parkeerplaatsen ook 

voor bandenproblemen zorgt. De chauffeurs 

worden verplicht te parkeren waar er plaats is 

en niet daar waar ze zouden willen parkeren. 

Soms rijden ze dan over een borduur of over an-

dere hindernissen, met alle schadelijke gevolgen 

van dien voor hun banden. In Europa zijn 160.000 

verkeersongevallen het gevolg van beschadigde 

of onvoldoende opgeblazen banden. BTB kaart 

dus ook de gebrekkige staat van de wegen en 

van de infrastructuur aan, omdat zij de banden 

kunnen beschadigen. En in geval van klapband 

vooraan eindigt de vrachtwagen meestal op de 

derde rijstrook of in de berm...

De gebrekkige staat van wegen en infrastruc-

tuur is slecht voor de banden...

Het is op meerdere plaatsen duidelijk dat er on-

voldoende ruimte is voor een vrachtwagen om te 

passeren zonder de infrastructuur en soms ook 

zijn eigen banden te beschadigen.

De actie van BTB voor comfortabelere parkings 

is niet enkel bedoeld om het ‘comfort’ van de 

chauffeur te verhogen, maar ook om daardoor 

de veiligheid op de Belgische en Europese we-

gen te verbeteren. 

Niet enkel het gevoel van onveiligheid, maar ook 

de reële onveiligheid op de parkings zorgt ervoor 

dat chauffeurs ’s nachts vaak wakker liggen. 

Het zijn korte nachten op parkings waar er geen 

enkele vorm van controle bestaat, waar er geen 

verlichting is, waar er geen sociale contacten 

zijn.
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vaststelling 5

wegvervoer en verkeers-
veiligheid:  
europa slaat de bal mis
Heel vaak worden chauffeurs bekeurd omdat 

ze de maximale rijtijd (bepaald in Verordening 

561 van 15 maart 2006) met enkele minuten 

overschrijden, terwijl andere chauffeurs geen 

bekeuring krijgen omdat ze de grens van 9 of 

van 10 uur gerespecteerd hebben, hoewel ze 

geen oog dicht gedaan hebben omdat ze op de 

pechstrook nabij een te kleine parking gepar-

keerd stonden.

De transportwereld is erg veranderd. Met de 

komst van de ingebouwde informaticasystemen 

kan inderdaad een veel strenger toezicht op de 

prestaties van de truckers verwacht worden. 

In sommige bedrijven worden de vrachtwagens 

dan ook met dergelijke computersystemen op 

de voet gevolgd. Sommige chauffeurs worden 

verplicht hun maximumtijd te rijden voordat ze 

halt mogen houden. Als ze hun maximale rijtijd 

bereiken en de parking overvol is, hebben ze 

geen andere keuze dan te slapen langs de auto-

weg, op de pechstrook...

Als BTB stelt dat Europa de bal misslaat op het 

vlak van het wegvervoer en de verkeersveilig-

heid, dan is dat niet voor ons plezier, maar om 

tal van absurde situaties op het gebied van de 

veiligheid op de weg aan te klagen. Hoe vaak 

wordt de verkeersveiligheid niet afgedwongen 

met flitstoestellen, bekeuringen, allerhande 

controles, maar jammer genoeg volstaat dat 

allemaal niet!
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BTB zegt duidelijk dat een chauffeur die wei-

nig of niet slaapt, een groter gevaar op de weg 

vormt dan een chauffeur die zijn maximale 

rijtijd met tien minuten overschrijdt. 

Maar zolang chauffeurs in een broeierige oven 

moeten slapen, omdat hun vrachtwagen in de 

volle zon staat, maar niet beschikt over een ge-

luidsloze, elektrische luchtafkoeling. Zolang ze 

moeten slapen op de pechstrook omdat er geen 

vrachtwagens meer bij kunnen op de parking. 

Zolang men de chauffeurs maar beschouwt als 

de goederen die ze vervoeren, in plaats van als 

mensen die een dienst leveren aan de bevol-

king. Zolang men het wegvervoer blijft zien als 

een kost in plaats van een toegevoegde waarde 

bij de vervoerde producten. Zolang chauffeurs 

moeten proberen te slapen op een lawaaierige 

parking zonder enige verlichting, zolang... zal 

er niets veranderen! Ja, wij zijn niet bang te 

stellen dat de verkeersveiligheid begint met 

goede parkings...

Europa slaat de bal mis als het steeds meer 

vrachtwagens de weg opstuurt, maar de 

lidstaten niet de financiële middelen geeft om 

echte ‘oases van rust’ aan te leggen waar onze 

truckers enkele uren in comfortabele, veilige 

omstandigheden kunnen rusten, om daarna 

opnieuw uitgerust de weg op te gaan. Europa 

draagt dan ook een verantwoordelijkheid in 

de ongevallen waar vrachtwagens bij betrok-

ken zijn, gewoon omdat het sociale Europa nog 

steeds niet bestaat.

Al meer dan vijf jaar vraagt BTB aan de politie-

ke verantwoordelijken om eindelijk de handen 

uit de mouwen te steken en iets te doen aan 

de verkeersveiligheid. Maar al jaren wijst men 

steeds weer de vrachtwagenchauffeurs met 

de vinger als ze bij een ongeval betrokken zijn, 

alsof zij ‘wegpiraten’ zijn. 



22 | Zwartboek Parkings



Belgische Transportarbeidersbond
Paardenmarkt 66
2000 Antwerpen
www.btb-abvv.be
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www.btb-abvv.be


