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Wil je meer weten? Wil je lid 
worden? Contacteer ons: 

BTB Midden & Z.W.- Vlaanderen 
Zuidpand 22 - 8800 Roeselare 
051 26 00 84 

BTB N.W.- Vlaanderen 
Heiststraat 3 - 8380 Zeebrugge 
050 54 47 15 
Nieuwpoortsesteenweg 98 - 8400 Oostende 
059 55 60 85 

BTB Oost- Vlaanderen 
Oostakkerdorp 24 - 9041 Gent 
09 218 79 80 

BTB Antwerpen Waasland 
Paardenmarkt 66 - 2000 Antwerpen 
03 224 34 35 

BTB Mechelen Kempen 
Grote Markt 48 - 2300 Turnhout
014 40 03 70

BTB Brussel & Vlaams- Brabant 
Zwedenstraat 45 - 1060 Brussel 
02 511 87 68 

BTB Provincie Luik & Luxemburg 
Place Saint-Paul 9 - 4000 Liège 
04 221 96 50 

BTB Provincie Henegouwen & Waals- Brabant 
Rue Du Crampon 12 A - 7500 Tournai 
069 53 27 92 
Blvd. Devreux 36 - 6000 Charleroi 
071 64 13 05 
Rue Du Val 3 - 7700 Mouscron 
056 85 33 44 

Federaal Secretariaat BTB 
Paardenmarkt 66 - 2000 Antwerpen 
03 224 34 34 

Kiezen voor een job als vrachtwagen-
chauffeur is een goede keuze. 

Aansluiten bij een vakbond  
is een betere keuze. 

Kiezen voor BTB-ABVV  
Transport & Logistiek  
is de BESTE keuze.
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Wat doet BTB-ABVV voor jou?
Bij onze diensten kan je terecht voor professioneel advies 
inzake loon-en arbeidsvoorwaarden uit de transportsector.

Wij informeren jou en onderhandelen voor jou op nationaal 
en op ondernemingsniveau.

Wij verdedigen jouw rechten ten opzichte van je werkgever 
en/of andere instanties.
 
Heb je een probleem met je werkgever? Wij proberen 
het conflict op te lossen door te bemiddelen en/of te 
onderhandelen. Indien het conflict moet beslecht worden 
voor de arbeidsrechtbank geven wij jou gratis juridische 
bijstand.

Wij behandelen eveneens jouw dossier inzake loon-
berekening, loontekort, faillissement van je werkgever en 
ontslag maar ook bij ziekte, arbeidsongeval, (tijdelijke) 
werkloosheid, brugpensioen …

Indien je aangesloten bent bij BTB krijg je per jaar een 
syndicale premie van 130 euro.

Er zijn 3 soorten 
verblijfsvergoedingen:
De A-vergoeding (grote nacht) is € 34,9580 netto en 
wordt betaald indien je meer dan 24u uithuizig bent en 
meer dan 8u diensttijd hebt. 
De B-vergoeding (kleine nacht) is € 14,1700 netto en 
wordt betaald indien je minder dan 24u uithuizig bent en 
meer dan 8u diensttijd hebt.
De C-vergoeding (vast verblijf) is € 9,5045 netto en 
wordt altijd samen met de A-vergoeding betaald bovenop 
de 8u arbeidstijd indien je meer dan 24 u stilstaat.

Onder bepaalde voorwaarden heb je op het einde van  
het kalenderjaar recht op een eindejaarspremie (5% van 
het bruto jaarloon).

Al deze uurlonen en vergoedingen worden wettelijk 
vastgelegd in een Nationaal Paritair Comité. BTB zit hier 
mee aan tafel en waakt dus over jouw centen!

Bovendien zijn er nog een aantal extra sociale voordelen: 
(pensioenfonds, hospitalisatie ver ze ke ring …) die via het 
sociaal fonds geregeld worden.

Jouw verloning
Een vrachtwagenchauffeur wordt betaald op basis van een 
uurloon, een ARAB-vergoeding, een anciënniteitstoeslag en een 
verblijfsvergoeding.

Bij prestaties op zon- en feestdagen komen daar nog de 
wettelijk voorziene toeslagen bij.

Bij nachtarbeid komt er voor chauffeurs jonger dan 50 jaar  
€ 1,1025/u bij, bij chauffeurs ouder dan 50 jaar is dit € 1,3780/u.

De ARAB-vergoeding wordt betaald op de arbeidstijd en 
beschik baarheidstijd en bedraagt € 1,2500/u netto
Beschik baarheidstijd wordt betaald aan 99% van het uurloon. 

Na 1 jaar dienst in de firma bedraagt de anciënniteitstoeslag 
€ 0,05/u. Ook na 3, 5, 8, 10, 15 en 20 jaar dienst komt er een 
bijkomende anciënniteitstrap bij.


