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Inhoud

Het is geen makkelijk jaar geweest, 
maar ik ben er trots op dat we er 
samen een warm en solidair jaar 
van gemaakt hebben. Het was ook 
nodig, dat we onze stem luid lieten 
klinken en ook voor 2023 zal dat nog 
luider moeten.

 
De oorlog in Oekraïne zorgde voor een 
nieuwe crisis, terwijl de Corona-crisis nog 
niet echt achter de rug was. Zware inflatie 
zorgde voor torenhoge prijsstijgingen. 
De energierekeningen vlogen de pan uit, 
voeding werd alsmaar duurder, … en de 
lonen volgden niet echt. 

Gelukkig is er in ons land de koppeling van 
de lonen aan de index. Dat compenseert 
gedeeltelijk die prijsstijgingen. Niet volledig 
en vaak in uitgesteld relais trouwens, maar 
dankzij onze acties en druk hebben de 
socialistische partijen in de regering niet 
toegelaten dat er aan die index gemorreld 
werd! Wat de werkgevers en de liberalen 
maar al te graag wilden.

2023... wij zijn er klaar voor!

www.btb-abvv.be
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Ook sociale dumping bleef in onze 
sectoren echter een ware pest. Bij de 
sleepdiensten bijvoorbeeld moesten we 
afrekenen met ondernemingen die de cao’s 
niet toepasten en op die manier bonafide 
ondernemingen in moeilijkheden brachten. 
Bij de pakjesdiensten was de inschakeling 
van ‘schijnzelfstandigen’ dan weer schering 
en inslag. In sommige bedrijven werd zelfs 
illegale kinderarbeid vastgesteld. 

Het Europese Mobility Package, dat we door 
veel acties konden afdwingen, wordt echter 
onvoldoende toegepast, gecontroleerd … Er 
wordt nog veel te weinig vervolgd. BTB biedt 
overal waar nodig het nodige weerwerk, als 
het moet tot in de rechtbank. We gaan geen 
uitdaging of ‘lastige’ werkgever uit de weg.

Er waren ook positieve kanten  
aan 2022 … met echte syndicale 
overwinningen?

In het wegvervoer konden we na jaren 
discussie en syndicale actie eindelijk de 
nieuwe functieclassificatie - inclusief lonen 
- afronden, waardoor de meeste chauffeurs 
extra uurloon zullen krijgen. Een grote 
syndicale overwinning is dat! En ik durf hier 
zonder verpinken stellen dat het BTB was 
die aan de kar trok om deze belangrijke stap 
te kunnen zetten.

Na jaren strijd tegen Uber konden we een 
akkoord sluiten. BTB wordt erkend als 
syndicale gesprekspartner, de sociale 
dialoog is eindelijk op gang gekomen en 
hierdoor kunnen we de belangen van hun 

chauffeurs en koeriers nu verdedigen. 
Alhoewel, we blijven vechten met Uber en 
andere platformen over het statuut van hun 
personeel. Voor ons zijn dat werknemers. 
Punt aan de lijn. 

We hebben, naast behoud van index, 
van deze regering ook een aantal 
compenserende maatregelen kunnen 
afdwingen voor de op hol geslagen prijzen. 
Denken we maar aan de premie die we in 
de sectoren volgend jaar zullen kunnen 
onderhandelen, de plafonnering van de 
BTW op energie op 6%, …



Viaduct Gentbrugge: 
toeteren en mensen 
beletten te slapen is 
fout!
Sinds de Vlaamse regering besliste 
om op het viaduct van Gentbrugge 
de snelheid voor trucks terug te 
schroeven naar 70 km/u liep er een 
protest- en toeteractie. Dit tot grote 
frustratie van de omwonenden.  
BTB-ABVV nam op maandag 9 janu-
ari initiatief voor een overlegmoment 
aan de rustparking van Gentbrugge. 
Verschillende truckers, waaronder de 
initiatiefnemers van de Facebook-op-
roep tot toeteren, zijn ook effectief 
hun verhaal komen doen. 

Wij vragen samen met de actiegroep 
‘Toeteren op de E17’ aan alle truckers 
om dit overleg een kans te geven en 
de toeteractie stop te zetten. Onder-
tussen is het overleg met de lokale 
overheden opgestart, dus construc-
tief actievoeren loont.

Dankzij de socialistische partijen in de 
federale regering werd een historische 
doorbraak gerealiseerd rond de verhoging 
van de minimumpensioenen. Met het 
nieuwe minimumpensioen zou er in 2024 
geen enkele gepensioneerde meer onder de 
armoedegrens meer mogen leven.

En hoe kijken we nu naar 2023?

Dat we te maken zullen krijgen met 
een nulnorm om in onze sectoren te 
onderhandelen is een ware schande. 
In verschillende transportsectoren is er 
immers flink wat winst gemaakt het voorbije 
jaar. Toch is er geen enkele ruimte om 
opslag te onderhandelen door die verdomde 
wet van ‘96. 

Maar we zullen niet nalaten het onderste uit 
de kan te halen met de middelen die er zijn. 

De energiecheque, kwalitatieve eisen die al 
veel te lang verwaarloosd zijn, een cao 90 op 
bedrijfsniveau … De werkgevers zijn nog niet 
van ons af! 

Stilaan zullen we ook de campagne voor de 
sociale verkiezingen in 2024 voorbereiden. 
Hoewel we als BTB eigenlijk altijd in 
campagnemodus zijn. De mensen kiezen 
immers niet op basis van een mooie affiche 
of een leuke slogan. Wij winnen de sociale 
verkiezingen door als vakbond onze job 
te doen, elke dag opnieuw. Door goede 
diensten te verlenen, door de inzet van de 
délégués, door te onderhandelen indien 
mogelijk, maar door actie te voeren als het 
moet. 

Mijn grote wens? Laat die oorlog in Oekraïne 
stoppen. Zoals alle andere oorlogen. Het 
zijn immers de machthebbers die de oorlog 

verklaren, maar het zijn de gewone mensen 
die moeten vechten, die lijden, sterven, 
verhongeren, afzien… want elke dode, langs 
welke kant ook, is er één te veel!  
 
Het is geen makkelijk jaar geweest, maar ik 
ben er trots op dat we er samen een warm 
en solidair jaar van gemaakt hebben. Want 
dat was ook nodig, dat we onze stem luid 
lieten klinken en ook voor 2023 zal dat nog 
luider moeten.  
 
Wij zijn er klaar voor en we 
doen dat graag samen, als een 
gemeenschappelijk front.

Frank Moreels
Voorzitter BTB

Eindelijk functie-
classificatie voor 
140.03 rijdend personeel

Sinds 1 januari is de nieuwe functieclassificatie officieel van kracht,  
maar wat betekent dit nu juist? 
• De oude functieclassificatie is vervangen door een nieuwe met 4 categorieën (1 tot 4).
• De categorie waarin je valt wordt bepaald door de taken die je normaal uitvoert.
• Door het invullen van 10 vragen krijg je een categorie.
• Dit kan je ook zelf doen: www.funct14003.be.
• Deze categorie bepaalt het MINIMUM uurloon dat je moet krijgen.
• De categorie waarin je betaald wordt staat normaal op je loonbrief.

Wat verandert er voor de chauffeurS? 
• Op hun loonbrief staat de nieuwe functieclassificatie. 
• De laagste loonschalen uit de oude classificatie bestaan niet meer.
• Het hoogste loon uit de oude classificatie is nu het minimumloon voor Niveau 2 (voor 

index).
• Iedereen die aan het sectorale minimumloon werd betaald en Niveau 3 of 4 wordt krijgt 

een loonsopslag van € 0,15 of € 0,30 per uur. 
• Het wordt eenvoudiger voor een chauffeur om te vergelijken tussen jobs en vacatures en 

welk minimumloon hier tegenover staat. 

www.btb-abvv.be
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Dag van de ...
Op het einde van het jaar was het opnieuw 
de dag van de fietskoerier (1/12) en de 
vrachtwagenchauffeur (8/12). 

Op onze Dag van de Vrachtwagenchauffeur 
zetten we traditioneel alle vrachtwagen-
chauffeurs in de ‘picture’. Want transport 
kan niet gratis zijn! Er zit een chauffeur 
achter het stuur. En die moeten een goed 
loon krijgen, zodat ze op een veilige manier 
hun werk kunnen doen!
Fietskoeriers zijn helden, daarom gingen we 
voor hen op 1 december de straat op om 
hen te verrassen met een leuk geschenk! 

Waarom organiseert BTB-ABVV deze 
dagen? Omdat de werknemers in deze sec-
toren het verdienen om gehuldigd te worden. 
Het hele jaar door werken zij in weer en 
wind om grote en kleine leveringen overal 
te bezorgen. Van de fiets, over de bestelwa-
gen, tot de vrachtwagen ... zonder hen geen 
leveringen, zonder hen valt de economie 
stil. Zij verdienen ieders respect en kregen 
dat van BTB-ABVV dit jaar opnieuw. Met een 
kleine attentie en een dag waarop we het 
belang van hun job opnieuw in de spotlight 

CONGRES BTB HAVEN WAS EEN 
GROOT SUCCES!

De werknemers 
in de transport-
sector verdienen 
ieders respect. 
Daarom zetten 
we hen op deze 
dag extra in de 
bloemetjes.

BTB = dé vakbond voor 
Uber chauffeurs en Uber 
Eats koeriers
In uitvoering van het akkoord dat BTB-ABVV 
met Uber afsloot, startten we op 6 decem-
ber met de wekelijkse zitdag in de Uber-hub 
in Brussel. Op deze manier bieden we een 
luisterend oor aan de Uber-chauffeurs die 
op de hub ter plaatse komen. Het geeft BTB-
ABVV de kans om de chauffeurs ter plekke 
met raad en daad bij te staan. Dat onze 
zitdagen gesmaakt worden ondervinden 
we aan de vele reacties van de chauffeurs. 
We worden steeds overstelpt met syndicale 
vragen.

Ben jij een Uber-chauffeur en heb 
je vragen of problemen? Aarzel 
dan niet om contact met ons op te 
nemen. Dat kan op de Uber-hub in 
Brussel elke dinsdag van 9u tot 13u, 
via uber@btb-abvv.be, je plaatselijke 
BTB-kantoor of via onze sociale-   
mediakanalen.

Op 25 november 2022 kon eindelijk het 
Statutair Congres van BTB Haven van 
Antwerpen plaatsvinden. De coronapan-
demie had voor uitstel gezorgd. Het 
werd een mooie editie met een moderne 
aanpak. Met een compacte presentatie, 
een overzichtelijk naslagwerk en boei-
ende sprekers werd er met trots naar de 
afgelopen jaren teruggekeken, wat er 
allemaal gerealiseerd werd of waar onze 
uitdagingen lagen. Met dank aan alle 
bestuursleden in de verschillende Tech-
nische Comités, het Bestuur voor het 
Kaderpersoneel, het Uitvoerend Bestuur 
en eveneens voor de inzet van de besten-
digen en secretariaatsmedewerkers. 

Op 19/12 werd ook het nieuw Uitvoerend 
Bestuur verkozen. Dus … samen gaan we 
ook de uitdagingen van de komende vijf 
jaar aan.

www.btb-abvv.be
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Ons Belgisch havensysteem ligt helaas al 
jaren onder vuur. In 2014 startte de Europe-
se Commissie reeds een inbreukprocedure 
na een klacht van natiebaas Huts. Na 30 
moeizame overlegrondes werd een compro-
misvoorstel bereikt om het KB van 2004 aan 
te passen waardoor de Europese Commis-
sie de inbreukprocedure stopzette. Helaas 
nam Katoen Natie daar geen genoegen mee 
en trok hij op 5 september 2016 naar de 
Raad van State om het aangepaste KB nie-
tig te horen verklaren. Huts is helaas niet de 
enige die ons systeem op een helling tracht 
te plaatsen. Ook Middlegate Zeebrugge 
startte een juridische strijd en kwam terecht 
bij het Grondwettelijk Hof. 

Beide dossiers passeerden verschillende 
instanties en mondden uit bij het Europees 
Hof van Justitie dat zich uiteindelijk op 
11 februari 2021 uitsprak. Het Hof zag 
problemen in o.m. de samenstelling van de 
administratieve commissies in de schoot 
van het Paritair Comité Havenbedrijf. 

De uitspraak door het Grondwettelijk Hof 
volgde redelijk snel: op 25 november 2021 
kwam het verlossende nieuws dat  
Middlegate in het ongelijk werd gesteld. 
Het was echter langer wachten op de 
uitspraak door de Raad van State omtrent 
het aangepaste KB van 2016, dat pas op 
26 oktober 2022 volgde. Onze vrees werd 
werkelijkheid: het KB werd vernietigd. 

In deze onzekere 
periode bleven we  
geen moment bij de 
pakken zitten.  
Marc Loridan, voorzitter BTB Haven

We waren gelukkig goed voorbereid en 
gingen proactief in overleg met alle werkne-
mers- en werkgeversorganisaties, de mede-
werkers van de FOD-WASO en het kabinet 
van minister van Werk Dermagne. 
In deze onzekere periode bleven we geen 
moment bij de pakken zitten. We kwamen 
met een nieuw ontwerp van KB dat ter advies 
werd voorgelegd aan het Paritair Comité 
Havenbedrijf en aan de Raad van State zelf, 
waarna nog een aantal aanpassingen werden 
doorgevoerd. Dit resulteerde uiteindelijk in 
het nieuwe KB van 21 december 2022 dat 
op 6 januari 2023 in het Belgisch Staatsblad 
werd gepubliceerd.

Marc Loridan, voorzitter BTB Haven, is 
verheugd met het resultaat: “Wij zijn 
bijzonder opgetogen dat we ons systeem 
steeds kunnen beschermen en bedanken de 
medewerkers van het kabinet van minister 
Dermagne en van de FOD-WASO voor de 
extra inspanningen die werden geleverd om 
het KB op zulke korte tijd rond te krijgen. 
Samen sterker!”

ABVV-BTB Vakgroep 
Binnenvaart pleit voor 
een speciale erkenning 
interimarbeid in de 
binnenvaart
Sociale dumping in de transportsector is 
een oud zeer. Ook onze Belgische trans-
portsector gaat ernstig gebukt onder 
sociale dumping. Dat is in de binnenvaart 
dus niet anders. De klassieke instroom 
van nieuwe werkkrachten via vader op 
zoon is al jaren stilgevallen en het binnen-
vaartonderwijs brengt niet genoeg nieuwe 
professionals aan. Om die reden bedienen 
binnenvaartrederijen zich van bedenkelijke 
crewing-agentschappen die Oost-Europese 
matrozen aanbrengen. Deze mensen werken 
dan aan loon- en arbeidsvoorwaarden uit 
hun eigen land. Ook hun sociale zeker-
heidsbijdragen betalen zij in hun land van 
oorsprong.  
We hoeven geen arbeidseconoom te zijn 
om in te zien dat het verschil in loonkost 
daardoor heel groot wordt, al aangenomen 
dat alles netjes wordt betaald en geïnd. 

Dit versterkt enkel de onaantrekkelijkheid 
van het beroep. Bovendien zijn postbusbe-
drijven recentelijk een echte plaag gewor-
den. Ze bedienen zich van Cypriotische 
ondernemingsconstructies om dan Filipijnse 
binnenvaartmatrozen aan te leveren die dan 
aan boord moeten werken en wonen. Dit 
vormt een ernstig veiligheidsrisico op onze 
vaarwegen. Toen de ‘Wet Peeters’ het ver-
bod op uitzendarbeid in de binnenvaartsec-
tor afschafte, hebben alle sociale partners in 
de binnenvaart onder impuls van BTB-ABVV 
Vakgroep Binnenvaart ervoor gepleit dat de 
interimkantoren actief in deze sector een 
aparte erkenning zouden verwerven. 
De SERV heeft dit op die manier ook zo 
geadviseerd aan de Vlaamse Minister voor 
Werk, Jo Brouns. 

Precies om de sociale dumpingpraktijken 
tegen te gaan. Achter de rug van de sociale 
partners om, zijn enkele malafide beroepsor-
ganisaties bij de minister gaan bepleiten om 
deze aparte erkenning niet in te voeren. Dit 
vinden alle BTB-ABVV Maritieme sectoren 
laakbaar en het is een regelrechte aanval op 
het sociaal overleg, dat in deze materie met 
een unaniem advies naar buiten is gekomen. 
Wie denkt dat de wilde liberalisering van de 
arbeidsmarkt in de binnenvaart het  
crewing-probleem zal oplossen, dwaalt en  
heeft het met de sector niet goed voor.

Met dit dossier finaal in de laatste rechte lijn, 
hopen we dat de minister de adviezen ter 
harte neemt en de resultaten van het sociaal 
overleg respecteert. 

Nieuw koninklijk besluit rond havenarbeid van kracht.
BTB Haven zat mee aan de ontwerptafel.
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Vrijdag 16 december 2022

Manifestatie Brussel
We kwamen op vrijdag 16/12 op straat voor 
het behoud van de index, want zonder onze 
indexaanpassingen gaan we erop achteruit!
Volgens de huidige loonnormwet mogen 
onze lonen de komende twee jaar helemaal 
niet stijgen (bovenop de index). We vragen al 
jaren: bevrijd het sociaal overleg en geef de 
sociale partners weer onderhandelingsruim-
te in de sectoren waar de financiële marge 
er is. De ‘consumptiecheque’ is immers een 
eenmalige pleister op de wonde.
Daarom zijn en blijven wij als ABVV-Metaal 
en BTB de behoeders van de index, noem 
ons gerust de ‘Guardians of the index’!

Woensdag 9 november 2022

Algemene staking
Op woensdag 9 november stonden de 
militanten van de BTB in de frontlijn op 
de algemene stakingsdag. Zij deden het 
voor: de verdediging van de index, voor een 
verhoging van onze koopkracht, voor het be-
grenzen van de energiefactuur en tegen de 
wet van ‘96. Als vakbond vragen we respect 
voor het sociaal overleg. Het is begrijpelijk 
dat veel bedrijven, in de huidige crisis, een 
beperkte marge hebben om de lonen te 
verhogen bovenop de index. Maar het is 
aan de vakbonden en de werkgevers in de 
sectoren om daarover te onderhandelen en 
aan niemand anders. 

BTB IN ACTIE

Bovendien moet we ook in tijden van crisis 
de kans krijgen om over opslag te onderhan-
delen in bedrijven waar die ruimte er wél is.
We zijn trots op al onze BTB’ers die hun 
stem hebben laten horen!

Maandag 5 december 2022

Nationaal Comité
Maandag 5 december was er opnieuw een 
Nationaal Comité van Metaal/Transport. 
Collega’s uit onze beide organisaties 
verzamelden in Antwerpen om samen de 
neuzen in dezelfde richting te krijgen. We 
ontvingen ook Miranda Ulens, Algemeen 
Secretaris ABVV. Zij kwam het federaal 
standpunt toelichten rond het loonakkoord 
en de komende nationale acties. Voer voor 
gezonde en broodnodige discussie! 

Vrijdag 25 november 2022

Black Friday
Op Black Friday zetten we de chauffeurs die 
onze pakjes elke dag opnieuw afleveren in 
de bloemetjes. Want zij zorgen dag-in dag-
uit dat het pakje dat wij online bestelden zo 
snel mogelijk bij ons geleverd wordt. 
Daarom krijgen ze aan de verschillende de-
pots waar ze vertrekken van BTB-ABVV een 
verrassingspakketje én de belofte dat we 
zullen blijven strijden voor correcte werk- en 
loonvoorwaarden!

Bezoek onze 
website

www.btb-abvv.be
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