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Beste BTB militant, 

Dit statutair rapport van BTB voor de periode 2013 – 
2017 ziet er helemaal anders uit dan de vorige 
edities.

Het wordt immers niet gedrukt, maar wordt electro-
nisch ter beschikking gesteld van de congressisten, 
op een congreswebsite.  We weten immers dat er 
veel dikke boeken geschreven en gedrukt worden, 
om achteraf in de onderste lade van een bureau 
terecht te komen.  Door te kiezen voor een electro-
nisch verslag sparen we bomen, en geld dat nuttiger 
besteed kan worden voor vakbondswerk.  

Het rapport is ook korter.  Niet dat we minder heb-
ben gedaan dan de vorige congresperiodes, wel 
integendeel…  Wie het verslag helemaal doorneemt 
zal onder de indruk zijn van het werk dat door de 
centrale werd verzet.  We hebben ons in dit verslag 
echter beperkt tot de hoogtepunten.  We weten 
immers dat lange teksten vaak niet gelezen worden. 
Door ons tot de essentie te beperken hopen we meer 
aandacht te krijgen voor dit rapport.

Het verslag is thematisch opgebouwd.  Geen chro-
noligische bloemlezing dit keer van wat we  met zijn 
allen gedaan hebben.  We proberen een poli-tiek-
syndicaal bilan op te maken.  We doen dit door het 
regeringbeleid onder de loupe te nemen, door het 
sociaal overleg te evalueren, door de Europese 
problematiek te bekijken, …  We willen op die manier 
een échte stand van zaken maken, eerder dan een 
feitenrelaas te schrijven.

Uit dit bilan blijkt alvast dat de voorbije jaren hard 
waren voor de werknemers in de transportsector.  
Globalisering, deregulering, liberalisering, socia-
le dumping … sloegen wereldwijd toe.  Binnen die 
context tekende de rechtse federale regering een 
anti-sociaal beleid uit.  De verhoging van de pen-
sioenleeftijd, een indexsprong, …  het waren harde 
maatregelen die we moesten incasseren.  Meer zelfs, 
deze regering viel de vakbonden, en de vakbonds-
rechten frontaal aan.

Maar van één zaak zijn we zeker.  BTB liet dit alle-
maal niet zonder slag of stoot gebeuren.  We ston-
den vooraan, op de eerste rij van het verzet.  En 
hoewel sommigen ons een “kleine” centrale binnen 
het ABVV noemen slagen we erin om meer en beter 
te mobiliseren dan andere sectoren.  Wees ervan 
overtuigd dat onze acties resultaten hadden. Zonder 
onze acties was deze regering nog harder gegaan.  
Als je ziet hoe arrogant rechts zich vandaag ge-
draagd, dan weet je dat ze ons nog meer en erger 
zouden geserveerd hebben mochten we niet in het 
verzet gegaan zijn.

BTB mag ook trots zijn: we blijven groeien.  Tot spijt 
van wie het benijdt gaat onze centrale er gestaag op 
vooruit.  Tijdens de voorbije congresperiode groeide 
ons ledencijfer met 8,4% ten opzichte van 2012.

Tot slot nog een woord van dank.  Dit is niet het 
verslag van het Uitvoerend Bestuur, of van de 
Federale Secretarissen.  Het is jullie verslag. Onze 
resultaten behaalden we dank zij jullie inzet, dank zij 
het engagement van alle militanten.  Daar hoort ook 
het personeel van de centrale bij, ook zij zijn BTB 
militanten.  Als BTB is wat het is, dan is dat dank zij 
jullie allemaal, en dat verdient een dikke merci!

FRANK MOREELS
Voorzitter
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DE SOCIALISTEN WORDEN 
UIT DE FEDERALE REGERING 

GEZET



De regering-Michel 1 werd na de federale verkiezin-
gen van 25 mei 2014 gevormd en op 11 oktober 2014 
beëdigd. Na 27 jaar deelname aan de macht door de 
socialistische partijen SPA en PS wordt voor het eerst 
een regering gevormd zonder hen. Sinds 1988 was er 
immers steeds een aanwezigheid van de socialisten 
op de verschillende beleidsniveaus.  

Al van voor de verkiezingen was duidelijk dat de 
N-VA een rechts beleid wilde voeren, en de socia-
listen in de oppositie wilde.  Ze kozen er dan ook 
voor een regering te vormen met de liberalen (open 
VLD en MR), Vlaamse christendemocraten (CD&V) 
en Franstalige humanisten (cdH). De cdH haakte 
na enige tijd echter af, waardoor de MR als enige 
Franstalige partij in de onderhandelingen bleef. Meer 
zelfs, Charles Michel van MR werd premier van een 
uitgesproken rechtse regering.  Hoewel er wat druk 
was in christelijke vakbondkringen tegen de plannen 
van de nieuwe regering, keurde het partijcongres 
van CD&V de regeringsdeelname goed.

Snel zouden de werknemers ondervinden dat een 
federale regering zonder socialisten wel degelijk een 
groot verschil uitmaakt. Terwijl de regering Di Rupo 
zich kenmerkte door veel te veel compromissen die 
voor de syndicale organisaties moeilijk lagen, kregen 
we met deze regering De Wever-Michel een uitge-
sproken rechtse, antisociale politiek.
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DE REGERING PLEEGT KIEZERSBEDROG

Het regeerakkoord betekende voor vele werknemers 
een reële aanval op diverse sociale terreinen: 

•

•

•

Eerst werd langs syndicale kant gepoogd de weg 
van het sociaal overleg te bewandelen om dit beleid 
bijgestuurd te krijgen, maar al vlug bleek dat er actie 
nodig was om een dialoog af te dwingen. 

We moeten toegeven dat de acties slechts beperkte 
resultaten opleverden, de regering hield geen reke-
ning met de standpunten van de vakbonden, maar 
enkel met die van de werkgevers. 

Het ABVV stelde actie- en communicatieplannen op 
korte, middellange en lange termijn op, zoveel mo-
gelijk in gemeenschappelijk vakbondsfront.

Het ACV in het algemeen, en ACV-Transcom in het 
bijzonder, speelde hierin een zeer dubbelzinnige rol 
en blies tegelijk warm en koud.  Stelselmatig werd 
wel kritiek geleverd op het regeringsbeleid, maar 
evenveel keer ontbrak de bereidheid om ABVV en 
BTB te volgen in acties.

Het ABVV was dan ook motor van de acties tegen de 
regering De Wever- Michel, BTB liet zich daarbij niet 
onbetuigd.

Op 21/9/2014, reeds voor de regeringsvorming, 
werden 7.000 militanten in gemeenschappelijk vak-
bondsfront in Brussel bijeengebracht. Kort nadien, 
op 6/11/2014, werd een reusachtige betoging met 
120.000 mensen georganiseerd.

Pensioenen: De pensioenleeftijd werd opge- 
trokken (66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 
2030) terwijl de verhoging van de pensioenleef-
tijd in geen enkel verkiezingsprogramma was 
aangekondigd.  De regering leverde hiermee 
dan ook een echt voorbeeld van kiezersbedrog;

Het Stelsel van Werkloosheid met bedrijfstoeslag 
(SWT, het vroegere Brugpensioen): de toegang 
tot dit stelsel werd verstrengd, zowel wat betreft 
een hogere leeftijd voor toetreding als een ver-
eiste langere loopbaan;

Werkloosheid: afschaffing anciënniteitstoeslag, 
verstrenging inschakelingsuitkering (tot 25 
i.p.v. 30 jaar), vermindering uitkering tijdelijke 
werkloosheid (65% i.p.v. 70% van het begrens-
de loon), alle werklozen moeten actief op zoek 
naar werk, verstrenging administratieve sancties 
(minimum 4 weken schorsing i.p.v. 1),… ;
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De regering legde de terechte eisen van de betogers 
echter naast zich neer, want de eerste maatregelen, 
ontwerpen van KB’s betreffende werkloosheid, tijds-
krediet en SWT, verschenen begin december. 

Een algemene staking op 15 december legde het 
land plat en dwong de regering tot onderhandelin-
gen over deze maatregelen.

Al snel werd duidelijk dat dit overleg slechts scho-
ne schijn was: de regering deed haar eigen zin en 
luisterde slechts naar het advies van de werkge-
vers, zelfs wanneer de Groep van Tien een unaniem 
advies had aangenomen. Het zal een constante zijn 
in deze federale regering.  Overleg is er slechts voor 
de schijn.  Het sociaal overleg wordt niet ernstig 
genomen.

EEN INDEXSPRONG IN 2015

Een interprofessioneel akkoord kon niet tot stand ko-
men: gesteund door de regering, hoefden de werk-
gevers zelfs niet te onderhandelen. De onderhande-
lingen werden opgestart binnen het door de regering 
uitgetekende kader van loonmatiging. Het ABVV kon 
niet akkoord gaan met het luik over loonkostontwik-
keling en moest afhaken wanneer zowel indexsprong 
als minimale loonmarge  gekoppeld werden aan de 
andere sociale akkoorden. Het sociaal overleg liep 
dus volledig vast. Regering, ACV en ACLVB voerden 
het voorakkoord uit, waardoor de loonmarge tot 
0,6% beperkt werd.

Deze indexsprong heeft een enorme impact op de 
koopkracht van de werkende bevolking.  Je levert 
niet één keer in door die gemiste index, je sleept 
dit je ganse carrière mee.  Als je bijvoorbeeld 25 
jaar was in 2015, en je verdiende 2000 € Bruto, dan 
verlies je tot meer dan 27000 € aan het einde van je 
loopbaan. 

Op 11 maart 2015 kwamen in Brussel 10.000 mensen 
bijeen op initiatief van de drie vakbonden.  De be-
doeling was de druk op de regering te zetten. Nadien 
werden de acties in het hele land verdergezet.  Er 
waren ook meer gerichte acties, namelijk tegen de 
precarisering van vrouwen en tegen de pensioen-
hervormingsplannen. Een bijeenkomst op 24 juni in 
Brussel was gericht tegen de sociale dumping op 
Europees vlak en de BTB, als belangrijke betrokken 
beroepscentrale, was hierop prominent aanwezig.
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Het onrechtvaardige fiscaal beleid en het bedrog 
van de tax shift werd aan de kaak gesteld tijdens 
de grote nationale betoging, in gemeenschappelijk 
vakbondsfront, door 100.000 mensen in Brussel op 7 
oktober 2015.

Na een oproep van de drie grote vakbonden kwamen 
80000 mensen op straat op 24 mei 2016. Het ging 
om een federale interprofessionele betoging tegen 
het Plan Peeters dat hyperflexibiliteit vooropstel-
de. In de strijd tegen dit plan volgde een algemene 
staking op 24 juni, de liberale en christelijke vakbond 
lieten echter verstek gaan zodat ABVV alleen in aktie 
moest.
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Op vele punten was het plan Peeters onaanvaard-
baar, want het voorzag:

•
•
•
•
•

De (ongelukkige) tweede verjaardag van de rege-
ring Michel werd op 29 september 2016 “gevierd” 
met een grote betoging door 70.000 mensen.  Het 
vakbondsfront functioneerde dit keer wel, de drie 
vakbonden riepen op. 

De vakbonden gaven de regering ook een lijst met 
5 punten waaraan volgens hen door deze regering 
moest gewerkt worden:

•
•
•

•
•

Het ABVV lanceerde in december 2016 een informa-
tie- en bewustmakingscampagne in verband met het 
misleidende communicatiebeleid van de regering.

Annualisering van de arbeidsduur;
Invoering van een quotum “vrijwillige” overuren;
Uitbreiding van het begrip “nachtarbeid”;
Invoeren van een systeem van loopbaan sparen;
Mogelijkheid tot “schenking” van conventioneel 
verlof,..

Meer koopkracht in plaats van hogere facturen;
Eerlijke belastingen;
Investeringen in meer en correct betaalde jobs, 
openbaar vervoer, zorg, onderwijs, Kwaliteitsvol-
le openbare diensten,…;
Minder werkdruk en beter werk;
Een menswaardig inkomen bij ziekte, werkloos-
heid en pensioen.
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VERZET TEGEN DE VRIJHANDELS-
AKKOORDEN CETA, TTIP, ...

In 2017 werden de acties op verschillende fronten 
voortgezet en zelfs opgevoerd.
Er werd gemobiliseerd tegen de trans-Atlantische 
verdragen TTIP en CETA. TTIP (Transatlantic Trade 
and Investment Partnership, tussen de V.S. en de 
E.U.) en CETA (Comprehensive Economic and Trade 
Agreement, tussen Canada en E.U.) waren vrijhan-
delsakkoorden die Europa in het grootste geheim 
wenste te sluiten. 

De CETA en TTIP akkoorden betekenden een aanval 
op onze democratie; beperkten de mogelijkheden 
van de lidstaten om regulerend op te treden en ga-
ven bedrijven de kans om wetten en cao’s naast zich 
neer te leggen via privé-rechtbanken; beschermden 
eerder de multinationals en negeerden onze sociale 
en ecologische verworvenheden.

Het Waalse parlement verleende op initiatief van Paul 
Magnette de federale regering geen bevoegdheid 
om het CETA-akkoord te ondertekenen zolang niet 
tegemoet was gekomen aan de Waalse bezwaren.

Op 24 maart 2017 waren er regionale acties en een 
bijeenkomst in Brussel tegen sociale dumping: BTB, 
die de wanpraktijken in een sociaal ongereguleerd 
Europa reeds jarenlang aan de kaak stelt, speelt in 
deze strijd tegen uitbuiting een vooraanstaande rol. 
In dit kader werd ook op 21 juni een gerichte actie 
gevoerd tegen de Europese E-dienstenkaart.
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In april en mei vond een campagne plaats onder het 
thema dat halfweg haar ambtstermijn de regering 
een slecht rapport verdient en dat een koerswijzi-
ging dringend vereist is.

24 mei 2017 was er een nieuwe betoging tegen het 
Plan Peeters met meer dan 60.000 mensen.  Een 
algemene 24-urenstaking op 24 juni betekende het 
hoogtepunt van de mobilisatie.Tegen het pensioen-
beleid werd op 30 juni en 15 september geprotes-
teerd.   

Op 29 november 2017 werd voor het grote publiek 
een nieuwe campagne gelanceerd via verschillende 
media.  Centrale slogan is: Samen kan het anders! 
Deze campagne loopt tot de verkiezingen 2019 en is 
bedoeld om de burgers te overtuigen van de drin-
gende noodzaak van beleid en dus ook van regering 
te veranderen.   
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SECTORAAL OVERLEG



UITHOLLING VAN HET LOONOVERLEG

België kent een lange traditie van sociaal overleg. 

Reeds op het einde van de 19de eeuw waren er Nij-
verheids- en Arbeidsraden , maar vooral na de eer-
ste wereldoorlog werden paritaire comités opgericht 
waarin de werknemers vertegenwoordigd werden 
door hun vakbond. 

Sinds het Sociaal Pact van april 1944 verwierven 
deze paritaire comités een wettelijk statuut met 
ruime bevoegdheden. Het institutioneel stelsel van 
onderhandelingen op verschillende niveaus (be-
drijf, sector, algemeen) tussen de sociale partners 
resulteerde in het sluiten van cao’s over de loon- en 
arbeidsvoorwaarden en het beheer van de sociale 
vrede.  CAO’s konden naargelang het niveau, bij KB 
algemeen verbindend verklaard worden voor alle 
werknemers en hun werkgevers van de betrokken 
sector en zelfs van gans het land.

De representatieve werknemers- en werkgeversor-
ganisaties sloten van dan af akkoorden waarin zij 
samen laten weten aan de regering en het parlement 
welke wetgevende of reglementaire bepalingen 
genomen moeten worden om die akkoorden ook uit 
te voeren. In de jaren ’60 en het begin van de jaren 
’70 werden belangrijke interprofessionele akkoorden 
gesloten. 

Tussen 1976 en 1986 stokte het sociaal overleg, maar 
nadien werd opnieuw aangeknoopt met de traditie 
van tweejaarlijkse akkoorden. Interprofessionele en 
sectorale akkoorden zijn van groot belang, vooral 
voor werknemers uit zwakke sectoren of sectoren 
waar de vakbonden minder sterk staan. In de trans-
portsector zijn er ook heel wat kleine bedrijven actief 
waar er geen vakbondsafgevaardigde is, en waar 
er geen overlegorganen zijn.  Voor werknemers in 
deze bedrijven zijn sectorale akkoorden cruciaal om 
sociale vooruitgang te boeken.

Hetgeen we echter in de recente jaren meemaken, is 
echter de pure negatie van het sociaal overleg dat in 
wederzijds respect tussen de sociale partners, soms 
met horten en stoten, ervoor gezorgd heeft dat de 
werknemers mee konden genieten van de economi-
sche groei en dat, door het bereiken van compro-
missen, garant stond voor sociale vrede.

Met de huidige werkgeversvriendelijke regering werd 
de decennialange traditie van sociaal overleg brutaal 
van de tafel geveegd. Deze regering koos ervoor 
haar rechtse afbraakbeleid met de grove borstel 
door te drukken, zonder inspraak van de sociale 
partners die de sociale materies tot nu toe gezamen-
lijk beheerden.

Uiteraard zitten de werkgevers met zulke regering 
in een fluwelen zetel. Zij hoeven geen toegevingen 
meer te doen, kunnen zich keihard opstellen tegen-
over de vakbonden om zich daarna in volle ver-
trouwen tot te regering te wenden. Deze kiest toch 
stelselmatig de patronale zijde bij het uitstippelen 
van haar rechtse beleid.

Zelfs wanneer na moeizame onderhandelingen una-
nieme akkoorden of adviezen tot stand komen tus-
sen de sociale partners, betekende dit tijdens deze 
legislatuur nog geen garantie, in tegenstelling tot de 
situatie in de voorafgaande periode, dat de geplande 
regeringsmaatregelen zouden aangepast worden.

De Belgische traditie van vrije loononderhande-
lingen werd door deze regering, waarin bij gebrek 
aan socialisten de werknemersbelangen niet verde-
digd worden, ruw aan banden gelegd en dus is het 
sociaal overleg, als hoeksteen van een rechtvaardig 
beleid en als waarborg van een gedragen en duurza-
me sociale vrede, thans gedegradeerd tot een vage 
herinnering.
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INTERPROFESSIONEEL OVERLEG

INTERPROFESSIONEEL AKKOORD

2015 - 2016

In 2015 werd geen IPA gesloten. Toch werden in de 
periode eind 2014 tot eind 2015 op concrete punten 
akkoorden bereikt. De regering negeerde die echter 
in menig domein.

Na de verklaring van de Groep van Tien in december 
2014 (omtrent het eenheidsstatuut, maar vooral de 
eindeloopbaanproblematiek: stelsels van werkloos-
heid met bedrijfstoeslag, tijdskrediet, landingsbanen) 
en het tweejaarlijks rapport van de CRB in verband 
met de loonnorm, startten uiterst moeilijke onder-
handelingen binnen het opgelegde kader van de 
loonmatiging. 

De uiteindelijke ontwerptekst omvatte volgende 
luiken:

• Loonnorm: loonstop in 2015, in 2016 een maxi-
male verhoging van 0,50% bruto van de loon-
massa en een maximale verhoging van 0,30% 
netto van de loonmassa zonder bijkomende 
kosten voor de werkgever.

• Welvaartvastheid: verdeling van de enveloppe 
van 319,5 miljoen EUR op jaarbasis voor 2015 en 
627,2 miljoen EUR op jaarbasis voor 2016.

• Uitvoering van het “mini-compromis” van 
december 2014: sluiten van cao’s over SWT, tijds-
krediet en landingsbanen, verdere eenmaking 
van het statuut arbeiders-bedienden.

• Verlenging van verschillende maatregelen: 
0,10% bijdrage risicogroepen, vrijstelling start-
baanovereenkomsten, innovatiepremies, over-
heidstegemoetkoming in kosten openbaar 
vervoer in het woon-werkverkeer.

Het ABVV kon niet akkoord gaan met het luik over 
de loonkostontwikkeling, wel met de andere luiken. 
Het kon onmogelijk instemmen met een indexsprong 
en een minimale loonmarge in ruil voor de andere 
punten. Het ABVV werd daar door BTB volledig in 
gevolgd.
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INTERPROFESSIONEEL AKKOORD

2017 - 2018

Op 11 januari 2017 kon voor de periode 2017-2018  
wel een IPA gesloten worden. 
Het bestond uit 4 luiken:

• Loonnorm van 1,1%
• Beperkte welvaartsaanpassingen
• Klassieke verlengingen van lopende dossiers 

(risicogroepen, outplacement, SWT, vrijstelling 
startbaanverplichting)

• Maatschappelijke uitdagingen (burn-out, digita-
lisering en deeleconomie, mobiliteit, jongeren-
tewerkstelling, beter en sterker sociaal overleg, 
herstructureringen…)

Het ABVV keurde het IPA goed, hoewel noch het 
verhogen van het interprofessioneel minimumloon 
noch arbeidsduurvermindering erin aan bod kwa-
men. De dringende vraag van ABVV tot bijsturing 
van de wetsontwerpen in een meer evenwichtige en 
socialere richting, werd niet ingewilligd. De daarop-
volgende sectorale onderhandelingen moesten dus 
noodgedwongen plaatsvinden binnen het strenge 
carcan van de loonnorm die de regering aan de soci-
ale partners had opgedrongen.

Tot nu toe is er nog bitter weinig gerealiseerd. In 
sommige dossiers doen de werkgevers er alles aan 
om de besprekingen te dwarsbomen, bv. inzake 
herstructureringen.

ANDERE ITEMS

Begin maart 2015 tekende de Groep van Tien een 
akkoord inzake beschikbaarheid en outplacement 
en over de tarifering van de externe preventiedien-
sten. Inzake beschikbaarheid wou de regering iedere 
SWT-er en iedere werkloze tot 65 jaar beschikbaar 
maken. Met moeite kon het ABVV verzachtingen en 
overgangsperiodes bekomen, maar de regering leg-
de de voorstellen van de Groep van Tien grotendeels 
naast zich neer en voerde het concept “aangepaste 
beschikbaarheid” in.  Eén ding is echter duidelijk, 
zonder de ABVV acties was de regering nog harder 
gegaan.

Begin december 2015 raakte de Groep van Tien het 
eens over o.m. het bestrijden van overmatig gebruik 
van economische werkloosheid en over sociale 
dumping. De acties van de BTB tegen sociale dum-
ping hebben de problematiek tot op de onderhan-
delingstafel gebracht. Slechts eind 2017 werden op 
Europees vlak de detacheringsregels aangescherpt: 
voortaan zullen gedetacheerde werknemers evenveel 
loon en premies ontvangen als hun niet-gedeta-
cheerde lokale collega’s en zal de detachering maxi-
maal 12 maanden mogen duren, eventueel verleng-
baar met 6 maanden. In de praktijk zal het dus 18 
maand worden... De sociale bijdragen blijven echter 
in het land van oorsprong te betalen. De trans-
portsector is weliswaar uitgesloten van deze toch 
wel belangrijke doorbraak in de strijd tegen sociale 
dumping! Dat kunnen we als BTB niet aanvaarden.  
We zullen dan ook moeten blijven inzetten voor het 
toepassen van de richtlijn in onze sectoren.
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INTERPROFESSIONEEL OVERLEG

STAKINGSRECHT EN SYNDICALE VRIJHEDEN

In 2015 werden onderhandelingen opgestart over 
een aanpassing van het Herenakkoord uit 2002.  Dit 
Herenakkoord voorziet een aantal afspraken dewel-
ke vakbonden en werkgevers in geval van sociale 
conflicten en stakingen willen respecteren. Hierdoor 
trachtten de vakbonden destijds een regerings-
ingreep te vermijden die het stakingsrecht aan 
banden zou leggen.

Door de talrijke manifestaties, acties en stakingen 
in het begin van de legislatuur, gingen meer en 
meer stemmen op binnen de meerderheidspartijen 
om een “stakingswet” in te voeren. Daarom heeft 
het gemeenschappelijk vakbondsfront zich bereid 
verklaard het Herenakkoord te evalueren. De bespre-
kingen hierover hebben tot geen resultaat geleid, 
omdat de werkgevers geen enkele toegeving naar de 
syndicale organisaties toe wilden doen en te hoge 
eisen stelden: aanstelling door de vakbonden van 
een aansprakelijke contactpersoon, uitzendkrachten 
laten voortwerken tijdens een staking,…

Ook niet bepaald bevorderlijk voor een construc-
tieve discussie was het Open VLD-wetsvoorstel om 
de vakbonden te dwingen hun boekhouding open-
baar te maken en dus rechtspersoonlijkheid aan te 
nemen, met de duidelijk achterliggende bedoeling 
de vakbonden aansprakelijk te stellen en schade-
vergoeding te eisen. Om de vakbonden nog meer 
onder druk te zetten, dienden MR-parlementsleden 
een wetsvoorstel in “betreffende de vrijheid om te 
werken” en het “recht op toegang tot de werkplek”.  
De werkgevers hopen dat de regering nu ter zake 
een initiatief zal nemen.

Op 4 december 2015 oordeelde het Comité voor so-
ciale rechten van de Raad van Europa dat in ons land 
nog steeds procedures opgestart werden bij eenzij-
dig verzoekschrift, terwijl dit reeds in 2011 expliciet 
strijdig werd verklaard met het Europees Sociaal 
Handvest.

In mei en juli 2016 werden in het parlement hoorzit-
tingen gehouden omtrent het stakingsrecht. Eens te 
meer bleek dit een poging om de vakbonden tot wat 
meer inschikkelijkheid te bewegen.

Begin juni 2017 werd in het strafwetboek het bin-
nendringen in de havengebieden strafbaar gesteld. 
Deze bepaling, hoewel bedoeld tegen vluchtelingen/
migranten die via onze havens Groot-Brittannië 
trachten te bereiken, kan aangewend worden en 
kwalijke gevolgen hebben bij syndicale acties in het 
havengebied. Denken we maar aan het hardhandig 
politieoptreden midden 2016 tegen stakingsposten 
die de toegang tot de Antwerpse haven afsloten.

In het regeerakkoord was een “gegarandeerde” 
dienstverlening voorzien bij de Spoorwegen, het 
gevangeniswezen en de luchtverkeersleiding. Enkel 
voor de Spoorwegen kwam het tot een wetsontwerp 
dat eind oktober 2017 aangenomen werd in de Ka-
mercommissie, ondanks een vernietigend advies van 
de Raad van State op 14 juni 2017. Zulke minimale 
dienstverlening is onaanvaardbaar voor vakbonden, 
doch het risico tot uitbreiding naar andere sectoren 
is met deze regering reëel.

BTB zal zich blijven verzetten tegen elke aanval op 
het stakingsrecht, of op het beletten van het recht 
van vakbonden om acties te organiseren.  Het sta-
kingsrecht is een fundamenteel onderdeel van de 
democratische rechtsstaat.
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AANVALLEN OP HET STATUUT VAN DE 
PERSONEELSAFGEVAARDIGDEN

Hoewel het regeerakkoord hierover niets vermeldt, 
werden wetsvoorstellen door Open VLD gelanceerd 
om het statuut van de personeelsafgevaardigde 
verder af te zwakken.

Zo wou deze partij als motief voor ontslag van een 
personeelsafgevaardigde ook het “disfunctioneren” 
in de wet ingeschreven zien, evenals de bepaling dat 
de bescherming tegen ontslag slechts zou ingaan 
wanneer de werknemer officieel kandidaat is, zodat 
de zogenaamde “occulte” periode zou worden afge-
schaft. 

Dankzij weerwerk van het ABVV haalde dit voorstel 
het niet. De niet aflatende hetze en vijandelijkheden 
tegen vakbonden en hun afgevaardigden zet zich 
dus onverminderd voort Het hoeft geen betoog van-
uit welke hoek die komen: Open VLD en N-VA. 

Als laatste voorbeeld in de rij: het idee van dezelfde 
partijen om de syndicale premie voortaan als belast-
baar te beschouwen.

Tijdens de sociale verkiezingen van 2016 kregen heel 
wat kandidaten af te rekenen met ongeoorloofde 
druk door hun werkgever om hun kandidatuur in te 
trekken. 
Anderen ontvingen financiële voordelen als ze zich 
geen kandidaat stelden. Binnen de transportsector 
worden (kandidaat) afgevaardigden trouwens vaak 
“gepest” wegens hun keuze om syndicaal actief te 
worden.  Wat te denk van de carchauffeur die enkele 
nog “zwembadritjes” krijgt toegewezen omdat hij of 
zij  zich kandidaat stelt dij de sociale verkiezingen?  
Of de internationale chauffeur die enkel nog “slech-
te” jobs toegeschoven krijgt om dezelfde reden?  

Sp.a-PS hebben dan ook een wetsvoorstel ingediend 
om zulke praktijken strafbaar te stellen.

Het ABVV ijvert ook voor o.m. volgende wetsaanpas-
singen: re-integratieplicht op straffe van een dwang-
som voor werkgevers wanneer dringende, noch 
economische of technische redenen bewezen zijn, 
geen schorsing meer van de arbeidsovereenkomst 
tijdens de ontslagprocedure. 
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INTERPROFESSIONEEL OVERLEG

HET BILAN VAN DEZE REGERING IS UITGESPROKEN
NEGATIEF

De regering Michel-De Wever liet ons reeds kennis-
maken met o.m. volgende onzalige ingrepen:

PENSIOEN

• Verhoging wettelijke pensioenleeftijd naar 66 
(2025) en 67 jaar (2030);

• Verhoging vervroegde pensioenleeftijd naar 63 
jaar (2018) na 41 jaar werk;

• Versterking link tussen gepresteerde loopbaan 
en pensioen; 

• Afschaffing beperking eenheid van loopbaan 
(periodes van werkloosheid en brugpensioen 
tellen mee met een minimumbedrag);

• Herziening berekening voor periodes van werk-
loosheid en brugpensioen (tellen niet mee voor 
loopbaan langer dan 14.040 dagen);

• Aanpassing loonplafond.

WERKLOOSHEID

• Afschaffing anciënniteitstoeslag;
• Verstrenging inschakelinguitkering (tot 25 i.p.v. 

tot 30 jaar);
• Vermindering uitkeringen tijdelijke werkloosheid 

(65% i.p.v. 70% van het begrensde loon);
• Alle werklozen moeten actief op zoek naar werk;
• Verstrenging administratieve sancties (verhoging 

minimumsanctie van 1 naar 4 weken).

INKOMEN

• Indexsprong;
• Absoluut minimum als onderhandelingsmarge 

door herziene wet van ’96 op de loonnorm;
• De magere belastingkorting van de taks shift 

verdwijnt door indexsprong en hogere rege-
ringsfacturen.

JOBS

• De zware verlaging van de werkgeversbijdragen 
voorziet geen tegenprestatie op vlak van werk-
gelegenheid;

• Meer onwerkbaar werk door meer flexibiliteit op 
werkgeversmaat, flexi-jobs en nachtwerk in de 
e-commerce;

• Het werkgelegenheidsbeleid heeft geen oog 
voor volledig werklozen en onvrijwillig deeltijd-
sen, maar focust op bijverdienen door studen-
ten, gepensioneerden en werkenden.

SOCIALE BESCHERMING

• Het systematisch besparen op sociale uitgaven 
treft vele gewone mensen; de regering hakt in 
rechten en bedragen van uitkeringen ( jonge-
ren, onvrijwillig deeltijdsen, tijdelijk werklozen, 
landingsbanen, SWT,…);

• Een zware verlaging van de welvaartsvastheid 
met verlies aan inkomen voor heel veel gepensi-
oneerden, werklozen, zieken;

• Langdurig zieken worden bedreigd met sancties.

FISCALE RECHTVAARDIGHEID

• De taks shift is geen shift van belasting op ar-
beid naar belasting op kapitaal en vermogen;

• De kaaimantaks, speculatietaks en diamanttaks 
zijn enkel symbolische maatregelen;

• Elke poging tot volwaardige meerwaardebelas-
ting werd afgestopt;

• De lagere vennootschapsbelasting slaat, na de 
taks shift, een nieuw gat in de staatskas;

• Voor extreme vormen van flexibiliteit (digitale 
platformen, flexi-jobs) worden nieuwe fiscale 
gunstregimes gecreëerd.
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SOCIAL PROFIT EN OPENBARE DIENSTEN

• Zware besparing in de werkingsmiddelen van 
diensten en via niet-vervanging van overheids-
personeel;

• Eenzijdig snijden in het statuut van ambtenaren 
en onderwijzend personeel;

• Geen echt overleg met de vakbonden. 

Het is duidelijk dat deze regering zonder socialisten 
en met partijen zoals Open VLD, MR en N-VA, die 
openlijk de kant van de werkgevers kiezen, de syndi-
cale macht wil dwarsbomen en zelfs saboteren. 

Voor de vakbonden is er geen ander alternatief dan 
de strijd aan te gaan tegen een asociale regering 
die tegen overleg is dat op een hoger niveau dan 
dat van de bedrijven plaatsvindt, die tegen loonin-
dexering is, maar wel voor mini-jobs, bonuscultuur, 
volledige liberalisering van de arbeidsvoorwaarden 
met een “race to the bottom” als gevolg. 
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SECTORALE AKKOORDEN

MARITIEME SECTOREN

BINNENVAART

De Belgische binnenvaart kende een stagnatie van 
het vrachtvervoer in de crisisjaren 2012-2014. 2013 
was een absoluut crisisjaar: door de druk op de 
vrachtmarges vlagden grotere rederijen uit naar 
fiscale paradijzen zoals Luxemburg en Zwitserland/
Liechtenstein. 

Een studie van het ITB (Instituut voor Transport langs 
de Binnenwateren) legde volgende pijnpunten bloot: 
• concurrentienadeel met voornamelijk Luxemburg 

op het vlak van de loonkost,
• gebrek aan innovatie en ondernemerschap (ver-

ouderde vloot en bedrijfsmodellen).

In het licht van deze economische malaise en na het 
lobbywerk mede door BTB schoot Europa in actie:  
investeringsprojecten (North Sea Euromond, Schel-
de-Seine verbinding,..), fondsen voor het verhogen 
van de bruggen over het Albertkanaal.

Sedert 2015 is een sterke heropleving merkbaar met 
een groeipercentage van 6-7% op jaarbasis. Het 
federaal planbureau voorziet als groeiprognose een 
verdubbeling van de tonnages tegen 2030.
Als algemene tendens herontdekken steden hun bin-
nenwateren en investeren ze in nieuwe kades, met 
een logistieke omslag naar multimodaal vervoer.

Innovatieve spelers zien het levenslicht: palletboten, 
waterbussen, watertaxi’s, elektroboten,… ; de indus-
trie van de riviercruises zet zich door, evenals de 
vernieuwing van de vloot in het algemeen (minder 
schepen, maar met meer tonnage).

Echter wordt de relance van de sector bemoeilijkt 
door de vele structuurhervormingen van de over-
heid.  Wat de tewerkstelling betreft, valt de instroom 
van jonge arbeidskrachten stil door het niet verlen-
gen van de sectorconvenant 2015-2017, worden de 
tewerkstellingsprojecten met o.a. Levanto stopgezet, 
vermindert de instroom via IBO en daalt het aantal 
leerlingen op de schippersschool.

De Vlaamse regering bewijst vooral lippendienst aan 
de binnenvaart en kiest vooral voor oude recepten. 
Innovatiesteun beperkt zich vaak tot dure showpro-
jecten zoals “onbemand varen”, maar hebben weinig 
te maken met de realiteit op de Vlaamse waterwe-
gen.

BTB pleit voor innovatieve retail-projecten: groen, 
sociaal en leefbaar. Ook zouden time-slots en derge-
lijke de wachttijden aan sluiscomplexen kunnen doen 
vermijden. Het is duidelijk dat bij aanwezigheid van 
socialisten zowel in het lokaal als het Vlaams bestuur 
volop in infrastructuur wordt geïnvesteerd en de bin-
nenvaart meer kansen krijgt in de logistieke keten.
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In de afgelopen periode was BTB zonder twijfel de 
motor van het sociaal overleg! Zo lag BTB aan de 
basis van de onderhandeling tot erkenning van de 
systeemvaart als ploegenarbeid, nam het de lead in 
de onderhandelingen over een nieuw sectorconve-
nant en waren we de pleitbezorgers van veilige aan- 
en afmeerkaden met gratis voorziening van water 
en elektriciteit. De cao Systeemvaart bepaalt dat op 
jaarbasis 50% gewerkt kan worden, met 50% recupe-
ratie en vakantie. In dat geval werkt men 26 weken 
met daarnaast 26 weken vrij. Periodes van 1,2, 3 of 
maximaal 4 weken achter elkaar werken worden dan 
afgewisseld door een gelijke vrije periode.

Wat de sociale akkoorden in de periode 2012-2018 
betreft, kon BTB (buiten de volledige invulling van de 
loonmarge van 1,1% in 2017-18) nog volgende items 
realiseren:
• Afdwingen van een cao-zware beroepen
• Cao’s ter versterking van vorming en innovatie
• Optrekken van de syndicale premie naar 145 

euro en de sectorale groepsverzekering van 1,25 
naar 2%

PC 139 (binnenvaart) is daarnaast het eerste PC ge-
weest dat een non-discriminatie akkoord kon sluiten, 
als model voor de andere sectoren.

Sociaal overleg was ver van eenvoudig, vermits de 
regering consequent de werkgeversagenda volgde. 
Typerend voor deze rechtse regering is de afschaf-
fing van het verbod op interim-arbeid in de binnen-
vaartsector, terwijl zelfs geen van de sociale partners 
hiervoor vragende partij was… 

Onze syndicale werking bleef constant op een hoog 
peil. BTB startte met info-standen bij de Hogere 
Zeevaartschool en bij Centflumarin. Naast de door-
lopende ledenwervingsacties, vermelden we ook de 
samenwerking met scholen rond ESF-projecten en 
de uitbouw van internationale fiscale en Europese 
sociale dienstverlening voor maritieme werknemers.

Ondanks de uitvlagging van heel wat Belgische 

binnenvaartreders, bleef het ledental stabiel tot zelfs 

een lichte stijging! Dit was voor een stuk het gevolg 

van de enorme uitbreiding van ons dienstverlenings-

pakket voor leden die gedwongen werden onder de 

vlag van een ander land te gaan werken. Zo vormen 

grensarbeid, internationale belastingservice en de 

sociale verordening 883/2004 thans een vast onder-

deel van de werking van de vakgroep. 

Uiteraard waren acties en persberichten tegen soci-

ale dumping in de sector (waarover elders meer) één 

van onze hoofdbekommernissen.

Toekomstgericht zal BTB ijveren voor een herwaar-

dering van het beroep door het oprichten van een 

technische opleiding die tot een versneld vaarbewijs 

leidt evenals van een opleiding tot binnenvaarton-

dernemer en pleiten wij voor een versterking van de 

zij-instroom door verkorte trajecten voor personen 

met vaarervaring (bagger, koopvaardij,…).

Andere streefpunten zijn o.m.:

• De systeemvaart als norm voor het arbeidsregi-

me;

• Een elektronisch sluitende registratie van de 

vaartijd

• Voldoende veilige afmeerplaatsen voor zowel 

sleepvaart als binnenvaart.
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SECTORALE AKKOORDEN

HAVENSLEEPVAART

In de afgelopen periode konden 2 cao’s onderhan-
deld worden met als resultaat vooral het behoud van 
het werksysteem, met zelfs enkele verbeteringen en 
financiële tegemoetkomingen.

De sector kende het ontstaan van de joint-ventu-
re van 2 Nederlandse bedrijven (Kotus-Smit), met 
gevolgen zowel op het beleid als op de manier van 
onderhandelen. Zo vergt de werkgeversvraag tot in-
voeren van een nieuw werksysteem reeds meer dan 
een jaar onderhandelingen.
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ZEESLEEPVAART

De zeesleepvaart heeft een moeilijke periode achter 
de rug. De offshore-business stuikte in elkaar en be-
gin 2017 reorganiseerde Boskalis. Dankzij een goed 
sociaal overleg bleef deze reorganisatie beperkt en 
vielen er geen gedwongen ontslagen. 
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SECTORALE AKKOORDEN

KOOPVAARDIJ EN BAGGERSECTOR

In 2015 trad de baggersector toe tot paritair comité 
316 (koopvaardij). Na overleg en duidelijke commu-
nicatie met de Algemene Centrale (Bouw) verliep de 
overgang naar ons paritair comité vlot. Momenteel 
zijn zo’n 300 zeevarenden tewerkgesteld in de bag-
gersector.

De klassieke koopvaardij verkeert al enkele jaren 
in crisis, maar de tewerkstelling blijft tot nu toe op 
gelijk niveau gehandhaafd. 

Door de 6de staatshervorming is de Hulp- en Voor-
zorgkas voor Zeevarenden overgegaan in de RSZ. 
BTB heeft ervoor geijverd dat de rechten van de be-
trokken werknemers gevrijwaard zouden blijven. Zo 
bekwamen we het behoud van de Pool der Zeelieden 
in Antwerpen evenals de werking van de pool-
commissie, samengesteld uit afgevaardigden van 
werknemers, reders en overheid, om maandelijks in 
paritair overleg te beslissen over schorsingen, socia-
le tegemoetkomingen, sancties,…
Ook konden we de wetgeving rond de “zee-gewen-
ningsreizen” laten aanpassen, zodat studenten van 
de Hogere Zeevaartschool het hele jaar door kunnen 
reizen en niet enkel tijdens de vakantieperiodes.

Door acties en druk uit te oefenen konden we inzake 
pensioenen een uitzonderingsregel bekomen voor 
de koopvaardij: wanneer men 240 vaardagen telt, 
mogen 3 fictieve loopbaanjaren bijgeteld worden, zo-
dat zeelieden drie jaar eerder met pensioen kunnen.
Een cao zorgde voor vereenvoudiging van het verlo-
ningssysteem, uiteraard zonder inlevering van loon. 
Voortaan omvat het loon een basisgedeelte en een 
forfaitair bedrag (“lumpsum”) waar alle componen-
ten in zijn meegerekend. Het nieuwe systeem werd 
zonder problemen ingevoerd.
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VISSERIJ

De visserijsector heeft de laatste jaren een flinke 
duw in de rug gekregen. Zowel instroom als op-
leiding naar de sector toe vormen echter wel een 
probleem. Veel te weinig mensen voelen zich voor 
dit harde beroep geroepen. Het Zeevissersfonds 
werkt aan een instroomplan waardoor de eerste 100 
vaardagen gesubsidieerd zouden worden. De tewerk-
stelling door de Vlaamse Visveiling bleef sinds het 
laatste congres wel nagenoeg constant.

Naast de gesloten loonakkoorden in het kader van 
de IPA’s werden onder impuls van BTB een aantal 
belangrijke syndicale eisen gerealiseerd op vlak van 
opleiding, preventie en bescherming en welzijn van 
de  werknemers, onder meer:
• Kwalitatieve opleiding met aflevering van attest 

als heftruckchauffeur;
• Ter beschikking stelling bij aanvang van het 

werk van aangepaste en propere persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM) en werkkledij;

• Maatregelen ter bescherming tegen koude en 
warmte;

• Vernieuwing van sociale infrastructuur zoals 
refter, sanitair, kleedkamer, opbergkast,…;

• Scheiding tussen mens en machine.

Het beschermde statuut van de vislossers/vissor-
teerders staat onder druk. Het behoud hiervan is 
een uitdaging voor de toekomst. Hierdoor en ook 
door een kwalitatieve opleiding “on the job” kan de 
moeilijke instroom van gemotiveerde arbeidskrach-
ten verholpen worden.
Meer en meer schepen komen in handen van 
buitenlandse, voornamelijk Nederlandse, rederijen. 
Hun vangsten worden voor het merendeel in Neder-
land verkocht. Strengere controles door Europa op 
prijsafspraken en kartelvorming en een strengere 
Belgische wetgeving, gekoppeld aan subsidies voor 
vaartuigen onder Belgische vlag, zouden sturend 
kunnen werken.

Een harde Brexit vormt echter het grootste gevaar 
voor de sector. Indien het Verenigd Koninkrijk de 
Visserijconventie van 1964 opzegt, mogen Europese 
vissers niet langer actief zijn binnen 6 tot 12 mijl 
van de Britse kust. Er gaan zelfs stemmen op om de 
Britse wateren af te sluiten voor vissers uit andere 
landen tot 200 mijl buiten de kust. De gevolgen voor 
ons land zouden ernstig zijn: 52% van de Belgische 
vangst komt uit Britse wateren en zelfs 59% van de 
omzet.
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VERVOER VAN PASSAGIERS - NIEUWE VAARTUIGEN

De laatste jaren merken we de aanwezigheid op van 
nieuwe vaartuigen in de binnenvaart, zoals de water-
bus en de catamaranschepen. Deze bedrijven die in 
dagvaart werken, vergen vaak specifieke cao’s. BTB 
heeft ze dadelijk gecontacteerd om in overleg een 
voor elke partij aanvaardbaar traject uit te schrijven 
tot goede loon- en arbeidsvoorwaarden. Ook hier is 
instroom een probleem.

BTB ALS GROOTSTE MARITIEME VAKBOND VAN ONS LAND

Zowel voor binnenvaart als voor koopvaardij ver-
tegenwoordigt BTB 85% van de werknemers. 100% 
inzet en het aangrijpen van elke opportuniteit blijft 
de boodschap.
Om het hoofd te kunnen bieden aan de aangekon-
digde groei is er dringend nood aan maatregelen om 
(zij)instroom te vergemakkelijken. BTB ijvert dan ook 
om een nieuwe sectorconsulent te bekomen; enkel 
mits een visie op lange termijn en de nodige bijstu-
ring kan de binnenvaart vooruit.
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HAVENSECTOR

Sedert het vorige congres werden voor iedere twee-
jaarlijkse periode sociale akkoorden gesloten: zowel 
voor 2013-2014, 2015-2016 als voor 2017-2018. 

De bekomen voordelen hadden voornamelijk betrek-
king op de verhoging van de jaarlijkse niet-recurren-
te premie (cao 90), gekoppeld aan het behalen van 
een minimum verwerkte tonnenmaat gedurende een 
driemaandelijkse referteperiode in alle Belgische ha-
vens samen, en het bestendigen van alle bestaande 
loon- en arbeidsvoorwaarden.

De leefbaarheid van de Compensatiefondsen voor 
Bestaanszekerheid met hieraan gekoppeld de 
hoegrootheid van de dagelijkse bestaanszekerheids-
vergoeding bij onvrijwillige werkloosheid blijft aldus 
verder behouden tot 31/12/2022 (uiteraard voor 
zover de overheid geen structurele saneringsmaatre-
gelen oplegt!).

Van groot belang was telkens ook het verlengen van 
het systeem van “VA” (verminderde arbeidsgeschikt-
heid), waardoor de havenarbeiders vanaf de leeftijd 
van 55 jaar na medische vaststelling vrijgesteld kun-
nen worden van prestaties. Thans is deze mogelijk-
heid gegarandeerd tot eveneens einde 2022. 

Ook het behoud van de opleidingsinspanningen ge-
financierd door de werkgevers kon telkens afgespro-
ken worden.
Door de politieke beslissingen van de rechtse rege-
ring Michel werd de toegelaten koopkrachtverhoging  
voor alle sectoren tot een minimum beperkt. Noch-
tans kon in de havensector door het akkoord 2017-
2018 de volledige marge van 1,1% als verhoging van 
het basisloon toegekend worden vanaf 1 september 
2017.

De tweejaarlijkse sociale akkoorden die op natio-
naal vlak voor alle havens samen gesloten worden, 
krijgen telkens aanvullingen op een aantal veelal 
technische punten die lokaal op het vlak van iede-
re haven afgesproken worden. Vermeldenswaard 
is de creatie in de haven van Zeebrugge van een 
overkoepelend steunpunt voor veiligheid: dit zal de 
veiligheidscultuur in de haven helpen verbeteren 
en harmoniseren, bedrijven ondersteunen in hun 
veiligheidsbeleid en een netwerk vormen voor de 
preventieadviseurs van de bedrijven.  Anders dan in 
de havens van Antwerpen en Gent, bleven de bedrij-
ven in de haven van Zeebrugge zelf verantwoordelijk 
voor de veiligheid.
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SECTORALE AKKOORDEN

De voorbije jaren werd veel tijd en energie besteed 
aan de blijkbaar voortdurende drang van een deel 
van de politieke wereld, zowel nationaal als Euro-
pees, om het statuut van onze havenarbeiders te 
“moderniseren” of te “actualiseren”. Reeds voor de 
Europese ingebrekestelling (waarover meer in een 
volgend hoofdstuk), bogen de sociale partners van 
de sector zich op initiatief van de regering over 
thema’s zoals: meer veiligheid en tewerkstelling in 
de havens en het streven naar nog meer betrouw-
bare en klantgeoriënteerde havens. Dit -moeiza-
me- overleg resulteerde op 26 maart 2014 in een 
“landingstekst”. Deze bevestigde het nut van de wet 
Major voor een arbeidsorganisatie die zowel voor de 
dokwerkers als voor de werkgevers en de economie 
tal van voordelen biedt. 

Een aantal voorstellen werden concreet vastgelegd.

In verband met veiliger werken: het opzetten van 
een uniforme veiligheidsstructuur in elke haven, het 
opstellen van een veiligheidscharter met zichtbare 
engagementen van de werkgevers, het sluiten van 
een cao inzake een roesmiddelenbeleid (zowel pre-
ventie en sensibilisering, als ingrijpen, hulpverlening 
en bijstand).

Door het veiligheidscharter, onderschreven door 
de meeste havenbedrijven (uitgezonderd KTN en 
aanverwante bedrijven!) werd een ambitieus veilig-
heidsbeleid met veiligheidsplan 2020 opgesteld met 
als doelstelling:
• Geen dodelijke arbeidsongevallen meer;
• Een halvering van het aantal arbeidsongevallen 

tegen 2020;
• Een daling van de ernstgraad van arbeidsonge-

vallen met 40% tegen 2020.

De zeven hoofdthema’s die binnen dit gemeenschap-
pelijk veiligheidsbeleid ter bespreking lagen:
• Voorzien van een propere en veilige werkomge-

ving;
• Veiligheid is de taak van iedereen;
• Optimale scheiding tussen mens en machine;
• Inzet van veilige arbeidsmiddelen;
• Nauwe samenwerking met supply chain part-

ners;
• Streven naar verwevenheid van veiligheid in de 

gemeenschap;
• Samenwerking met alle stakeholders. 

Over elk thema wordt jaarlijks een specifiek actie-
punt neergeschreven in het Comité voor Preventie 
en Bescherming.
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SECTORALE AKKOORDEN

In verband met het creëren van meer tewerkstelling: 
het uitbouwen van een geactualiseerd en leeftijds-
bewust personeelsbeleid (in eerste instantie een 
nieuw instroombeleid met de nadruk op opleiding, 
begeleiding en vorming), het onderzoek om moge-
lijke systemen van elektronische aanwerving in te 
voeren (in Antwerpen ging zulk systeem gedeeltelijk 
in voege op 18/4/2017 en wordt het midden 2018 
veralgemeend);

In verband met nog meer betrouwbare en klant-
gerichte havens: er werd geen overeenstemming 
gevonden over fundamentele wijzigingen betreffende 
de logistieke activiteiten (de werkgevers pleitten 
voor een duidelijker definitie van logistiek en een 
level playing field met soortgelijke activiteiten buiten 
de havenzones). Dit dossier maakte later deel uit van 
de Europese ingebrekestelling en werd dan ook in 
dat kader behandeld. 

In juni 2013 ontstond een sociaal conflict rond het 
niet respecteren van de wet betreffende de haven-
arbeid bij de firma Logisport-KTN te Antwerpen, 
waarbij de toegang ontzegd werd aan bestendig 
afgevaardigden van BTB tijdens hun controlewerk-
zaamheden. Dit conflict resulteerde in stakingsacties 
door het Gemeenschappelijk Vakbondsfront. De 
sociale inspectie van de FOD WASO stelde de over-
tredingen van de werkgever vast. Deze werd aange-
maand om niet langer met bedienden onder PC 226, 
maar wel met logistieke werknemers onder PC 301 te 
werken. De heer Huts was met KTN en aanverwante 
goederenbehandelaars de drijvende kracht achter 
de Europese procedure tegen het Belgische systeem 
van havenarbeidsorganisatie. Die veldslag is inmid-
dels gewonnen, maar de oorlog tegen Huts en KTN 
zeker nog niet!  
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SECTORALE AKKOORDEN

WEGVERVOER EN LOGISTIEK

ALGEMEEN

Reeds in 2007 werd een aanzet gegeven tot de 
hervorming van het paritair comité voor de sector 
Vervoer (PC 140.00). Uiteindelijk werden pas in 2014 
de autonome sub-comité voor de Bussen en Cars 
(140.01), de Taxi’s (140.02), de Afhandeling op de 
Luchthavens (140.04) en de Verhuizingen (140.05) 
opgericht.  In 2015 kwam hier dan nog het autonome 
sub-comité goederenvervoer en logistiek bij (140.03). 
De oprichting van deze autonome sub-comités 
maakt de praktische werking van het paritair comité 
een pak eenvoudiger. Vroeger moesten de vertegen-
woordigers van alle sub-comités, dus zowel deze van 
het goederenvoer als deze van de bussen, taxi’s en 
verhuizingen, samenkomen om bijvoorbeeld een cao 
van de taxi’s te ondertekenen. Nu kan deze cao bin-
nen het autonoom sub-comité van de taxi’s worden 
ondertekend door de sociale partners. 
Het sub-comité Handel in Brandstoffen Oost-Vlaan-
deren werd in 2016 volledig geïntegreerd in het  
overkoepelende nationaal paritaire comité van de 
Handel in Brandstoffen (PC 127).

SECTORALE AKKOORDEN

AUTOBUSSEN EN AUTOCARS

Daar waar het vroeger alleen traditie was om een 
syndicaal eisenbundel op te stellen, maken de 
werkgevers uit de sector autobussen en autocars 
er de laatste jaren ook een gewoonte van om hun 
patronaal eisenbundel voor te leggen aan de vak-
bonden. Hierin dringen zij vooral aan op verregaande 
flexibilisering van de arbeidsduur, de koppeling van 
premies en vergoedingen aan effectieve prestaties, … 

Door een standvastige houding van BTB konden flink 
wat patronale punten echter van de agenda geweerd 
worden. 

De voorbije jaren wordt in de autobus- en autocar-
sector veel aandacht besteed aan werkbaar werk. 
Onder meer met de financiële steun van het ESF 
(Europees Sociaal Fonds) wordt in 2014 een project 
uitgevoerd om de kwaliteit van de arbeid in de sector 
te onderzoeken en om de omstandigheden waarin 
de werknemers hun job uitvoeren in kaart te bren-
gen. De resultaten van dit onderzoek zouden dienen 
om acties te ontwikkelen om het welbevinden van de 
werknemers in de sector te verbeteren.
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Daar waar voor het rijdend personeel de nadruk in 
het sectoraal akkoord 2013-2014 vooral ligt op de 
toekenning van niet-recurrente bonussen, de ver-
goeding van bedrijfsanciënniteit onder de vorm van 
een bonus of de verhoging van netto-vergoedingen, 
slaagden we er ook in om voor de chauffeurs van 
het bijzonder geregeld vervoer (speciale autobus-
diensten) een akkoord af te sluiten over de vaststel-
ling van hun anciënniteit. Een terugkerend probleem 
vermits deze chauffeurs bij de aanvang van elk 
schooljaar een nieuw arbeidscontract van bepaalde 
duur aangeboden kregen en op die manier dus geen 
anciënniteit konden opbouwen. 

Begin januari 2015 openen zowel de regering als 
de raad van beheer van De Lijn de aanval op het 
vraagafhankelijk vervoer, de belbussen. De miljoe-
nenbesparingen die moeten worden doorgevoerd 
bij De Lijn worden grotendeels afgewenteld op de 
belbusdiensten. 

Verschillende belbuslijnen worden afgebouwd of 
zelfs volledig geschrapt, zonder zelfs maar het klein-
ste beetje rekening te houden met de gevolgen op 
economisch én sociaal vlak. 
De rol van De Lijn als “regisseur” van het openbaar 
vervoer wordt ook steeds meer in vraag gesteld. 
De Vlaamse regering heeft op een bepaald moment 
beslist om de regie voor het openbaar vervoer in 
Vlaanderen op sub-gewestelijk niveau zelf in handen 
te nemen in plaats van door De Lijn  te laten uitvoe-
ren. Dit resulteerde in proeftuinen in onder meer de 
provincies Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen. 
Het resultaat van de proeftuinen zal bepalend zijn 
voor het toekomstig landschap van het openbaar 
vervoer in Vlaanderen. Omdat dit ook zijn gevolgen 
zal hebben voor de tewerkstelling in de sector van 
de autobussen en autocars, volgen wij dit proeftuin-
project nauwgezet op.

Bij de TEC, de Waalse tegenhanger van De Lijn, is 
er nog geen sprake van een algemeen besparings-
beleid. Elke directie van de verschillende entiteiten 
beslist autonoom over de besparingen. Toch is ook 
hier voorzichtigheid geboden, vermits op 31.07.2019 
alle contracten van onderaannemers met de TEC af-
lopen. Dit zou ook kunnen leiden tot een (volledige) 
hertekening van het pachterlandschap.
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SECTORALE AKKOORDEN

De Europese richtlijn 2003/59 inzake de vakbe-
kwaamheid werd in 2007 reeds in Belgische wetge-
ving omgezet, maar vanaf 10.09.2015 moesten alle 
autobus- en autocarchauffeurs jaarlijks ook effectief 
35 u opleiding code 95 kunnen voorleggen om hun 
rijbewijs te blijven behouden.

In het sectorakkoord 2015-2016 was er een beperkte 
ruimte voor  verhoging van de koopkracht door de 
verhoging van zowel ARAB-vergoedingen als de uur-
lonen. Tijdens dezelfde onderhandelingen wordt voor 
het eerst in deze sector een sectorale regeling met 
betrekking tot syndicaal verlof afgedwongen. 

In navolging van het succes van VIA-SOC, het on-
afhankelijk en paritair beheerd controle-organisme 
voor de verpachte lijnen in Vlaanderen, wordt in 2015 
Edu-Check opgericht. Edu-Check is het controle-or-
gaan voor alle busdiensten voor bijzonder geregeld 
vervoer, in het bijzonder voor de schooldiensten in 
onderaanneming van De Lijn. De belangrijkste taak 
van Edu-Check is om te controleren of de lonen en 
premies correct worden uitbetaald. 
In de sociale programmatie 2017-2018 wordt de 1,1% 
marge volledig gebruikt voor de verhoging van de 
lonen van het ongeregeld en bijzonder geregeld ver-
voer. Verder wordt ook de nodige aandacht besteed 
aan maatregelen in het kader van werkbaar werk, 
zoals cao’s voor SWT en landingsbanen.

Ondanks het akkoord van de werkgeversfederatie 
FBAA in het sectorakkoord 2015-2016 om de over-
nachtingsmodaliteiten van autocarchauffeurs te 
bespreken in een werkgroep, komt er geen schot 
in de zaak. De cao-overnachtingen wordt een echt 
BTB-dossier. Wij blijven de kat de bel aanbinden 
door bij het vertrek van de pendelbussen naar de 
sneeuwbestemmingen tijdens de schoolvakanties de 
autocarchauffeurs en de passagiers op de verzamel-
plaatsen te sensibiliseren dat een uitgeruste chauf-
feur een veilige chauffeur is. 

Uiteindelijk kan de cao in oktober 2017 worden 
ondertekend. Vanaf dan is de werkgever verplicht 
om voor de autocarchauffeur die een pendeldienst 
uitvoert op de plaats van bestemming (of in de na-
bijheid ervan) een eenpersoonskamer te voorzien en 
de nodige sanitaire voorzieningen zoals een toilet en 
een douche. Deze cao lost natuurlijk niet alle proble-
men in één keer op. Er zijn werkgevers die blijven 
volharden in de boosheid en chauffeurs dwingen 
te overnachten in hun autocar of in het bezem hok 
van het hotel, maar het geeft ons wel een wettelijke 
basis om op te komen voor de rechten van de pen-
delchauffeurs.

Te vermelden is dat we in de bus en car sector twee 
federale propagandisten aangeworven hebben.  Eén 
in Vlaanderen en één in Wallonië.  Hun taak bestaat 
uit de ondersteuning van de militanten bij de uit-
bouw en uitbreiding van hun syndicale werking, dit 
in samenwerking met de gewestelijke secretarissen 
en propagandisten.
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DE WAARHEID OVER …

UBER

DOSSIERUpdate

UBER

SECTORALE AKKOORDEN

TAXI’S EN VERHUUR VAN VOERTUIGEN
MET CHAUFFEUR

In het protocolakkoord 2013-2014 zit voor de taxi-
chauffeurs weinig koopkrachtverhoging. De beschik-
bare centen werden gestoken in de verlenging van 
de cao geschenkencheques, de verhoging van de 
tussenkomst in de kosten van het rijbewijs en de 
aanvullende vergoeding van werkloosheid, …

In 2014 wordt de taxisector bruut door elkaar ge-
schud door de komst van UBER in België. Met een 
voorzichtige intrede via een Facebook-pagina lijkt 
UBER niet veel te verschillen van andere nieuwe inti-
atieven in Brussel zoals Jump, Auto-Delen, … .
Net als in andere landen maakt UBER zich onmiddel-
lijk populair bij het grote publiek door uit te pakken 
met (schijnbaar) goedkopere tarieven. Wij zien ons 
genoodzaakt om ook op de addertjes onder het gras 
te wijzen: hogere tarieven op piekmomenten, onvei-
ligheidsfactor voor de passagiers, de risico’s voor de 
chauffeurs, …
Om dit probleem wereldwijd in kaart te brengen 
organiseren wij in 2014 samen met onze overkoe-
pelende, internationale transportfederatie ITF een 
internationale UBER-conferentie in Brussel. Om ons 
standpunten tegen UBER kracht bij te zetten speelt 
BTB een actieve rol in de organisatie van internatio-
nale manifestaties tegen UBER met deelnemers uit 
België, Frankrijk en Nederland. 

Ondanks vonnissen tegen UBER zelf en zijn chauf-
feurs, breidt de maatschappij al gauw haar activi-
teitsgebied uit tot andere steden. 
Uiteindelijk wordt UBERPOP, onder de dreiging van 
grote dwangsommen, stopgezet in Brussel, maar 
UBER X blijft, weliswaar met een vergunning, maar 
niet in overeenstemming met de Brusselse limousi-
neregels, verder bestaan.

In 2015 dient BTB bij de Brusselse arbeidsrechtbank 
klacht in tegen UBER wegen schijnzelfstandigheid. 
De klacht is gebaseerd op de overeenkomst die 
bestaat tussen UBER en zijn chauffeurs. Hieruit 
blijkt namelijk dat er een ondergeschikt verband 
is, waardoor de UBER-chauffeurs moeten worden 
beschouwd als werknemers.
Om het imago van de taxisector een positieve boost 
te geven wordt in 2015 door de sociale partners 
vanuit het Sociaal Fonds Taxi’s en Taxibestelwagens 
ter promotie van de reguliere taxisector een 
imagocampagne opgestart met onder meer de lan-
cering van de Facebook-pagina taxilive.be.
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Nog steeds in 2015 organiseert Staatssecretaris 
Tommelein, bevoegd voor de Bestrijding van de 
Sociale Fraude, voor de eerste keer een rondetafel-
conferentie voor de taxisector. Niet alleen Tomme-
lein zelf, maar ook de minister van Financiën en de 
minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO’s 
neemt deel aan deze ronde tafel. Het doel is om 
op basis van een protocolakkoord gesloten met de 
bevoegde ministers, inspectiediensten, werkgevers 
en vakbonden van de sector duidelijke afspraken te 
maken om de sociale en fiscale fraude in de sector 
aan te pakken. 

Met het protocolakkoord voor de jaren 2015-2016 
worden de voorwaarden om recht te hebben op ge-
waarborgd minimum maandloon voor de taxichauf-
feurs aanzienlijk versoepeld. Zeer belangrijk voor 
de syndicale slagkracht in deze sector is bovendien 
dat er voortaan in de taxibedrijven die minimum 50 
voltijdse equivalenten tewerkstellen, een vakbonds-
afvaardiging moet worden ingericht. 

Ondertussen kondigt Brussels minister van Mobili-
teit Pascal Smet in 2015 aan dat hij aan een nieuw 
Brussels Taxiplan sleutelt, waardoor initiatieven 
zoals UBER mits randvoorwaarden wettelijk mogelijk 
worden. Hiertegen komt in gemeenschappelijk front 
veel verzet onder meer door het indienen van amen-
dementen op het plan bij de Sociaal-Economische 
Raad van Brussel, maar ook door acties in de straten 
van de hoofdstad.  In 2018 lijkt het Taxiplan Smet zo 
goed als begraven. Er werd een nieuwe ordonnantie 
opgesteld die eerst besproken zal worden binnen 
de Brusselse regering.  De belangrijkste punten van 
de nieuwe ordonnantie zijn dat het verschil tussen 
taxi en limousines verdwijnt, dat alle bestelplatfor-
men moeten werken met chauffeurs met licenties 
en dat het aantal licenties vrij is. Er wordt bovendien 
gesproken over een overgangstermijn van 7 jaar, 
maar er is nog geen duidelijkheid over de implemen-
tatiedatum. Wat belangrijker is, is dat deze nieuwe 
ordonnantie nog altijd over individuele licenties  
spreekt. Indien dit inderdaad wordt doorgevoerd, zal 
dit de doodsteek betekenen voor de chauffeurs in 
loondienst. 

Ook op Vlaams vlak rommelt het in de taxisector. 
Ben Weyts werkt al geruime tijd aan een Vlaams 
tax plan, dat de sector zal reorganiseren. Hierin 
staan onder meer voorstellen voor standplaatstaxi’s, 
straattaxi’s en digitale platformen zoals UBER. De 
analyse van dit voorstel werd in gemeenschappelijk 
vakbondsfront gemaakt en de opmerkingen van de 
vakbonden, die duidelijk alleen betrokken worden 
wanneer het niet anders kan, werden overgemaakt 
aan de minister. 

In het sectorakkoord 2017-2018 is er wel ruimte 
voor koopkrachtverhoging door de verhoging van 
de baremalonen met 0,6%. Wat echter belangrijker 
is, is dat er vanaf 01.01.2018 eindelijk een sectoraal 
pensioenplan wordt ingevoerd voor de werknemers 
van de sector.
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SECTORALE AKKOORDEN

GOEDERENVERVOER EN LOGISTIEK

Eén van de belangrijkste realisaties voor de werkne-
mers tijdens de vorige congresperiode was de invoe-
ring van een aanvullend sectoraal pensioenplan. 

Reeds in 2012 wordt de aanzet gegeven voor de 
opstelling van een nieuwe functieclassificatie voor 
zowel het rijdend personeel als het garagepersoneel 
uit de sector.  Dit project wordt begeleid door ex-
terne consultants van HayGroup, gespecialiseerd in 
deze materie. Wanneer uiteindelijk de functieclassifi-
catie volledig afgerond is, blijft enkel nog het heikel 
punt van de toekenning van lonen aan de nieuwe 
functieklassen. Bij de werkgeversfederaties blijkt er 
geen enkele bereidheid te zijn om hieraan ook lonen 
te koppelen. Bij gebrek aan akkoord worden de vroe-
gere looncategorieën dus nog steeds gebruikt. Een 
gemiste kans om ook op dit vlak de sector naar de 
21ste eeuw te brengen.

Traditioneel verlopen de onderhandelingen rond 
de protocolakkoorden in deze sector zeer moeilijk. 
Qua koopkrachtverhoging zit er zo goed als niets 
in het ondertekende akkoord voor de jaren 2013-
2014, maar dankzij BTB doen de werkgevers een 
belangrijke toezegging inzake de strijd tegen sociale 
dumping. De werkgeversfederaties verklaren zich ak-
koord met het principe “gelijk loon voor gelijk werk”, 
dit om de deloyale concurrentie in de sector in te 
perken. Enkele maanden later, midden april 2014, 
resulteert dit in de cao “gelijk werk gelijk loon”.

In het sectorakkoord voor 2015-2016 zit een kleine 
verhoging van de maaltijdcheques of ARAB-vergoe-
ding, maar ligt vooral de nadruk op de maatregelen 
voor werkbaar werk door het verlengen van de cao’s 
tijdskrediet en SWT. Belangrijk is ook dat de soci-
ale partners opnieuw hun actieve steun betuigen 
met betrekking tot het document “zuurstof voor de 
sector” en het engagement aangaan om samen te 
pleiten voor een aangepaste definitie van de vrij-
stelling van bedrijfsvoorheffing bij ploegenarbeid. 
Daarnaast bevestigen de sociale partners nogmaals  
hun intenties om enerzijds te strijden tegen illegale 
constructies, illegale cabotage en de illegale deta-
chering van werknemers om de sociale dumping de 
kop in te drukken en anderzijds de kloof tussen de  
loon- en arbeidsvoorwaarden en sociale voorwaar-
den van de EU-landen te verkleinen.

Statutair BTB Congres 2018 - Statutair Rapport38



Vermits de Europese richtlijn 2003/59 inzake de vak-
bekwaamheid in 2007 reeds in Belgische wetgeving 
werd omgezet, moeten alle vrachtwagenchauffeurs 
vanaf 10.09.2016 jaarlijks ook effectief 35 u opleiding 
(code 95) kunnen voorleggen om hun rijbewijs te 
blijven behouden. Vermits de sector het probleem 
steeds voor zich uitduwde, veroorzaakt dit op een 
bepaald moment, zoals door ons voorspeld, een bot-
tleneck-probleem voor wat betreft de opleidingen.
In het sectorakkoord voor de jaren 2017-2018 wordt 
de volledig beschikbare marge van 1,1% koopkracht-
verhoging ingezet op de verhoging van de reële 
brutolonen. In het kader van de toenadering van het 
statuut van arbeiders en bedienden wordt het twee-
de-pijlerpensioen vanaf midden 2018 omgevormd 
naar een procentuele werkgeversbijdrage. Toch zorgt 
dit punt uit het protocolakkoord later binnen het 
paritair comité nog voor pittige discussies, vermits 
de werkgeversfederaties toch nog willen beknibbelen 
op de pensioenbijdrage voor vakantie- en gelijk-
gestelde dagen. Pas nadat er actie wordt gevoerd 
voor de deur van de nieuwjaarsreceptie van de drie 
werkgeversfederaties binden zij in en verklaren zij 
zich bereid om de afspraken, zoals vastgelegd in het 
protocolakkoord, uit te voeren.

Ondertussen blijven wij gedurende de volledige con-
gresperiode verschillende thema’s telkens opnieuw 
onder de aandacht van de sector, de media en dus 
ook het grote publiek brengen, maar steken ook 
nieuwe thema’s de kop op.

Toxische gassen in containers. Al jaren waarschuwt 
BTB voor de gevaren van toxische gassen in con-
tainers. Zo komt er in 2010 een cao ter zake, die in 
2014 wordt geüpdatet. Vanaf dan moet het thema 
toxische gassen worden opgenomen in het jaarlijks 
actieplan veiligheid van elke onderneming. Meer 
zelfs, in firma’s waar er geen syndicale afvaardiging 
of comité voor preventie en bescherming op het 
werk is, hebben de vakbondssecretarissen inzage-
recht . 

Statutair BTB Congres 2018 - Statutair Rapport 39



ONVEILIG
ONVOLDOENDE

ONCOMFORTABEL

ZWARTBOEK   BELGISCHE

AUTOSNELWEGPARKINGS
maart   2018

SECTORALE AKKOORDEN

Belgische autosnelwegparkings: onveilig, onvoldoen-
de en oncomfortabel.  Al zeven keer op rij stellen 
wij een parkingboek samen. De eerste editie dateert 
van 2007, de laatste versie dateert van 2018. Voor de 
samenstelling van de parkingboeken werden talloze 
parkings zowel overdag als ’s nachts gecontroleerd 
op veiligheid, reinheid, capaciteit en het prijs/kwa-
liteit-aanbod in zowel de shops als de restaurants. 
Telkens werden deze publicaties niet alleen in de 
pers toegelicht, maar ook overgemaakt aan de 
bevoegde instanties. Het is dan ook teleurstellend te 
moeten vaststellen dat na al die jaren de conclusies 
nog steeds dezelfde zijn. Er zijn te weinig parkings 
voor vrachtwagens, ze zijn onveilig – vooral met de 
bestaande vluchtelingenproblematiek en het pro-
bleem van de ladingdiefstallen – en ze bieden niet 
genoeg of te dure faciliteiten voor de vrachtwagen-
chauffeurs. 

Lange en zware voertuigen- LZV. Reeds in 2008 
kwam het dossier van de zogenaamde “eco-com-
bi’s” voor het eerst op tafel. In Vlaanderen werd een 
proefproject opgestart, waarin onder heel strikte 
voorwaarden en enkel op bepaalde trajecten met 
een eco-combi kan worden gereden. Slechts twee 
bedrijven voldeden aan de criteria, waarvan maar 
één bedrijf effectief een eco-combi inzet op onze 
wegen. Eén van de criteria om een eco-combi te 
mogen inzetten is een specifieke opleiding voor de 
chauffeur. Deze eis kwam er overigens nadat ze – 
door tussenkomst van BTB – werd opgenomen in het 
advies van de Vlaamse Mobiliteitsraad (MORA).
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De vergoeding voor verlies van de medische schif-
ting is ook een oud zeer. Telkens deze cao moet 
worden verlengd, gebruiken de werkgeversfederaties 
hem als pasmunt om een voordeel voor zichzelf uit 
de brand te slepen. Nochtans gaat het, op jaarbasis 
bekeken, slechts om zeer weinig werknemers die 
een beroep moeten doen op deze cao, omdat zij 
wegens gezondheidsredenen hun medische schif-
ting verliezen. De laatste keer moesten we zelfs in 
gemeenschappelijk vakbondsfront actie voeren aan 
de zetel van transportbedrijven vertegenwoordigd in 
de raad van bestuur van de werkgeversfederaties om 
zo de cao uiteindelijk ondertekend te krijgen.

De voorbije jaren kende de e-commerce een grote 
vlucht! Steeds vaker worden bestellingen geplaatst 
via het internet. Dit heeft ook zijn invloed op de 
sector. Zo zijn er bijvoorbeeld meer koerierdiensten. 
We stellen vast dat deze vaak – in onder aanneming 
– door “zelfstandigen” worden uitgeoefend. Daar-
naast wordt in 2015 door een aantal werkgeversfe-
deraties, vooral uit de distributiesector, geklaagd dat 
de bestaande cao’s e-commerce benadelen, omdat 
de arbeidsvoorwaarden in het buitenland gunstiger 
zijn en er in België onvoldoende flexibel kan ge-
werkt worden. De federale minister van Werk, Kris 
Peeters, organiseert in mei 2015 een “Ronde Tafel 
E-commerce” waarop ook de sociale partners van de 
logistiek uitgenodigd zijn. Zoals BTB vanaf het begin 
verkondigde, kan minister Peeters vaststellen dat 
er zich binnen het paritair comité 140.03 geen enkel 
probleem stelt … Reeds jaren gelden werden daar 
cao’s afgesloten die avond- en nachtarbeid regelen.
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Samen met de groei van de koerierdiensten, de 
verkeerscongestie binnen de steden, en de opkomst 
van de deeleconomie schieten ook de fietskoeriers 
als paddenstoelen uit de grond. Vermits het hier 
gaat om het vervoer van goederen over de weg, 
moeten deze werknemers, hoofdzakelijk studenten, 
volgens BTB worden betaald volgens de loon- en 
arbeidsvoorwaarden van de sector goederenvervoer 
en logistiek. In de praktijk stellen we echter vast dat 
er op dat vlak vooral voor “vrijheid, blijheid” geko-
zen wordt. BTB dringt dan ook herhaaldelijk aan op 
sociaal overleg tussen werkgevers- en werknemers-
organisaties. Het is echter ook  nog maar de vraag 
of we in het geval van deze pakjesbezorgers nog van 
werknemers kunnen spreken. Deliveroo, één van de 
grootste spelers op de Belgische fietskoeriermarkt, 
heeft immers eenzijdig beslist dat alle studenten die 
voor het bedrijf rijden dit vanaf februari 2018 met 
een zelfstandigenstatuut moeten doen. Weigeren ze 
dit, dan zullen ze niet meer voor Deliveroo kun-
nen werken. Het spreekt voor zich dat wij zowel de 
sociale inspectiediensten als de minister van Werk 
aanspreken om deze vorm van schijnzelfstandigheid 
aan te klagen. In maart 2018 geeft de FOD Sociale 
Zekerheid ons zelfs gelijk. Een koerier die in dienst 
is bij Deliveroo verricht geen zelfstandig werk. De 
voorwaarden waaraan hij werkt, wijzen duidelijk op 
de arbeidsrelatie van een werknemer. Wij volgen 
dit dossier verder van nabij op  vermits het laatste 
woord hier duidelijk nog niet over gezegd en ge-
schreven is.
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AFHANDELING LUCHTHAVENS

Het sectorakkoord voor de jaren 2013 en 2014 bevat 
vooral afspraken die werkbaar werk in de sector 
moeten bevorderen, zoals cao’s tijdskrediet, SWT, 
anciënniteitsverlof, … In dit akkoord wordt ook de 
cao functieclassificatie voorbereid. 

2013. Aviapartner haalt een nieuwe klant, Jetair 
Fly, binnen. Swissport krijgt op hetzelfde moment 
slecht nieuws. Zij verliezen Jetair Fly als klant. Het 
spreekt voor zich dat deze verschuiving een grote 
impact heeft op het personeel dat voor beide firma’s 
werkt. BTB is ervan overtuigd dat deze contractwij-
ziging geen sociaal bloedbad moet veroorzaken, als 
er creatief en op lange termijn wordt nagedacht. 
De militanten van zowel Aviapartner als Swissport 
steken de koppen bijeen en denken na over mogelij-
ke oplossingen. Overleg met de directies van beide 
bedrijven staat hoog op de agenda.
De laatste maanden en jaren worden de arbeiders 
op de luchthavens geregeld geconfronteerd met het 
doorschuiven van een contract, of een deel ervan, 
van de ene jaar de andere handler of onderaanne-
mer. Niemand schijnt zich echt te bekommeren om 
het lot van het personeel wanneer zo iets gebeurt. 
Cao 32 van de Nationale Arbeidsraad schiet hier 
vaak te kort, omdat het niet gaat om de overname 
van een bedrijf door een andere firma. In de hand-
ling is het vaak een (deel van een) activiteit of een 
contract dat doorschuift. Hiervoor is niets voorzien. 
Van bij het begin is BTB vragende partij voor een cao 
transfer of staff, onmiddellijk te ondertekenen in het 
paritair comité voor het vervoer. Maar blijkbaar is 
BTB de enige die hiervan wakker ligt …
Uiteindelijk wordt pas in het protocolakkoord 2014-
2015 het afsluiten van een cao transfer of staff 
opgenomen.

Begin 2014 kondigt ANA Aviation, de grootste 
cargoklant van Aviapartner in Oostende, de verhuis 
aan van alle trafiek van de luchthaven van Oostende 
naar deze van Liège. Onmiddellijk starten de onder-
handelingen over een sociaal plan op. In mei 2015 
keuren de werknemers het sociaal plan goed en nog 
diezelfde maand tekent Aviapartner een cao die in 
Oostende werkzekerheid garandeert tot 31.05.2015. 
Dit wordt ook mogelijk gemaakt door een financië-
le injectie van de Vlaamse Overheid. Een jaar later  
beweert de directie break-even te draaien, maar wil 
zij toch graag meer flexibiliteit invoeren om even-
tuele dips in de tewerkstelling op te vangen. Dit is 
bespreekbaar voor BTB mits bepaalde garanties 
worden gegeven.

Door tussenkomst van ITF, is Swissport bereid om 
een “Global Employment Forum”  op te richten. 
Hierin zijn voor de vakbonden wereldwijd in totaal 
tien mandaten te verdelen, waarvan vijf voor Europa. 
De vijf Europese mandaatdragers zullen eveneens 
een plaats krijgen in de Europese Ondernemings-
raad van Swissport, die in het begin zal opstarten als 
een “special negotiating body”.  In 2015 verzamelen 
de wereldwijde vakbonden actief in Swissport een 
aantal keer bij ITF, en de Europese bij ETF in Brussel.  
BTB zal één van de vijf Europese mandaten opne-
men. Het is nu wachten op de eerste bijeenkomst 
van het Global Employment Forum.

Net als de werknemers verneemt de Belgische 
directie van Swissport begin augustus 2015 via de 
krant dat Swissport is overgenomen door de Chinese 
HNA Group Co Ltd. Swissport blijft wel een autonoom 
bedrijf binnen de groep.

Het protocolakkoord voor 2015 en 2016 voorziet in 
een verhoging van de koopkracht onder de vorm 
van een verhoging van de maaltijdcheque en van de 
uurlonen.
Eén van de belangrijkste punten uit dit protocolak-
koord is echter dat er maatregelen worden genomen 
ter bestrijding van de sociale dumping en ter bevor-
dering van de werkzekerheid, zoals onder meer het 
afsluiten van een cao transfer of staff.
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De terroristische aanslag op de luchthaven van 
Zaventem op 22.03.2016 verandert het leven op de 
luchthaven voor altijd. Velen zijn fysiek en/of men-
taal getekend door deze dramatische gebeurtenis. 
De bagagehandelaars zetten zich dubbel en leveren 
ongelooflijke inspanningen om de luchthaven terug 
op te starten vanop andere locaties. Toch worden de 
extra-uren en -verplaatsingen door de werkgevers 
niet altijd naar waarde geschat; 

In 2016 organiseert BTB voor de eerste maal de “Dag 
van de Bagagist”. Deze positieve actie bestaat uit 
twee luiken. Enerzijds wordt het bagagepersoneel 
een keer in de bloemetjes gezet voor het werk dat 
zij dagdagelijks verrichten. Anderzijds wordt er naar 
de passagiers toe gevraagd om even stil te staan bij 
dit werk en om hun bagage qua gewicht te beperken 
om het werk van de bagagisten niet nog zwaarder te 
maken. De actie kent zo veel positieve feedback dat 
zij voortaan jaarlijks wordt herhaald.

Het sectorakkoord voor de jaren 2017 en 2018 zet 
opnieuw in op werkbaar werk in de sector, maar ver-
hoogt ook de koopkracht van de werknemers door 
het optrekken van de baremieke en de reële lonen. 
In het kader van de toenadering tussen arbeiders 
en bedienden, wordt de werkgeversbijdrage tot het 
tweede-pijlerpensioen ook aanzienlijk opgetrokken. 
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Het “Arrest Ryanair” zorgt in 2017 voor een de nodi-
ge opschudding. Dit arrest gaat over de bevoegdheid 
van de Ierse of Belgische rechtbank voor het dossier 
van de Ryanair-piloten. Toch is dit arrest ook voor 
ons belangrijk omdat er mogelijk juridische ele-
menten in zitten die ons kunnen bijstaan in de strijd 
tegen sociale dumping. 

De sector komt in 2017 ook zeer negatief in het 
daglicht naar aanleiding van een televisiereporta-
ge over het misbruik van interim-arbeiders bij DHL 
Aviation. Niet alleen worden de uitzendkrachten niet 
correct betaald, bovendien worden zijn ook sterk 
onder druk gezet om meer uren te presteren en 
zelfs te komen werken indien ze ziek zijn, dit alles 
onder het mom van het vooruitzicht op een vast 
arbeidscontract. De syndicale acties die volgen op 
de uitzending zorgen ervoor dat niet minder dan 
197  interim contracten bij DHL Aviation worden 
omgezet naar vaste contracten. Uiteindelijk krijgen 
ook tientallen interim-arbeiders bij andere bedrijven 
zoals Swissport, Aviapartner, DHL Global Forwarding 
en WFS een vast contract aangeboden. De beperking 
van het maximum percentage interim-arbeiders op 
het totale personeelsbestand en de afschaffing van 
in house-interimkantoren staat ook hoog bovenaan 
de BTB wensenlijst. 

In 2018 wordt er een  “tender” uitgeschreven voor 
de luchtafhandelaars. Het Koninklijk Besluit Gron-
dafhandeling, in voege getreden op 8 december 
2016, bepaalt dat er 2 afhandelaars blijven zolang er 
niet meer dan 24 miljoen passagiers per jaar zijn of 
zolang het tonnage van 140.000 ton cargo per jaar 
niet bereikt wordt. Als deze grenzen overschreden 
worden (voor beide categorieën afzonderlijk te bekij-
ken), komt er een derde afhandelaar. Het Koninklijk 
Besluit loopt voor de periode 2017-2025. Ook al wij-
zigt de situatie op het terrein, bijvoorbeeld. door een 
grote toename van het aantal passagiers, kunnen 
wijzigingen pas na 2025 worden doorgevoerd. Dit 
garandeert de huidige werkgevers stabiliteit naar de 
toekomst toe.
De tender die wordt uitgeschreven stipuleert duide-
lijk dat selfhandling niet aan de orde is en dat de cao 
trasfer of staff van toepassing zal zijn bij verschui-
ving van afhandelingscontracten.
Op basis van de tender behouden uiteindelijk Avia-
partner en Swissport hun vergunning en komt er 
voor de cargo een derde af handelaar bij, de firma 
Dnata.

Ondertussen blijven ook in 2018 de strenge ge-
luidsnormen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
voor problemen zorgen. Er worden zware boetes 
voorzien, wat vanzelfsprekend ook negatieve gevol-
gen zal hebben voor de tewerkstelling.

In deze congresperiode worden wij in deze sector 
ook regelmatig geconfronteerd met (spontane) 
stakingen, zowel bij Aviapartner als bij Swissport, 
zowel op de nationale als op de regionale luchtha-
vens. Meestal zijn deze stakingen te wijten aan het 
feit dat de directies doof zijn voor de signalen van 
de werkvloer. Beloften die worden gemaakt, worden 
even snel verlopen. Structurele onderbezetting van 
het personeel, onveilig, verouderd of onvoldoen-
de werkmateriaal, verkeerd management, te veel 
interim-arbeiders, … zijn dikwijls de oorzaken van de 
acties. De kruik gaat immers maar zo lang te water 
tot ze barst. 
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VERHUIZINGEN

Het protocolakkoord 2013-2014 bevat voor de werk-
nemers vooral elementen die moeten leiden tot meer 
werkbaar werk in de sector door het vastleggen van 
het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering, 
landingsbanen, …

Ook in deze sector doet de verplichte permante 
vorming zijn intrede vanaf 15.09.2016. Vermits de 
werkgeversfederatie BKV weigerde om de vakbe-
kwaamheid voor het rijdend personeel mee op te 
nemen in het protocolakkoord, zorgt dit voor proble-
men, vermits bedrijven hun individuele verantwoor-
delijkheid op dit vlak niet hebben genomen. 

Het sectorakkoord voor de jaren 2015-2016 zorgt 
voor een koopkrachtverhoging door de verhoging 
van de brutolonen, een verhoging van het tweede 
pijlerpensioen tot 0,85% op de brutoloonmassa en 
een uitbreiding van de hospitalisatieverzekering. 

Net als in andere sectoren werd op 28.09.2016 
partnerschapsovereenkomst ondertekend tussen de 
sociale partners van de sector en alle inspectiedien-
sten. Doelstelling is om meer controles op malafide 
verhuisbedrijven om zwartwerk en sociale dumping 
nog efficiënter te bestrijden.

Het sociaal akkoord voor 2017-2018 zet volledig in 
op de verhoging van de brutolonen met de beschik-
bare marge van 1,1%. Bovendien is er opnieuw een 
luik werkbaar werk voorzien door de verlenging van 
de cao’s SWT, landingsbanen en tijdskrediet. 
Bovendien zal in het kader van de strijd tegen soci-
ale dumping worden gewerkt aan een duidelijkere 
omschrijving van de bevoegdheid van dit paritair 
comité.

Tot 2018 is de sector erin geslaagd om de deur 
stevig toe te houden voor uitzendarbeid. Via het 
opleidingsinstituut Ambassador hield de sector zelf 
het heft in handen voor de opleiding van personeel 
en de instroom van laaggeschoolden in de verhuis-
bedrijven. De regering heeft echter, zonder consul-
tatie van de sector, beslist om hierin verandering te 
brengen. De sociale partners staan voor een “fait 
accompli”. BTB zal in elk geval proberen om de scha-
de zo veel mogelijk te beperken en tracht via een 
sector-cao interim arbeid te koppelen aan bepaalde 
voorwaarden. Deze cao zou in de zomer 2018 gete-
kend moeten worden.
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HANDEL IN BRANDSTOFFEN

Na jaren onderhandelen beslist Minister van Werk 
Monica De Coninck in 2013 dat het transport van 
petroleumproducten onder de bevoegdheid van het 
paritair comité van de Handel in Brandstoffen res-
sorteert. Een aantal werkgever weigeren zich neer te 
leggen bij deze beslissing en blijven opereren onder 
het paritair comité van het Goederenvervoer. Op deze 
manier doen zij hun “concullega ’s” die de wet wel 
respecteren oneerlijke concurrentie aan. De werkge-
versfederaties uit de sector goederenvervoer, UPTR 
op kop, steunen deze “burgerlijke” ongehoorzaam-
heid en helpt hiermee eigenlijk zelf sociale dumping 
te organiseren. Een misbruik dat zij zelf geregeld 
aanklagen als het over hun eigen sector gaat. 
Voor ons is het van minder belang welk paritair 
comité bevoegd is. Het zijn de loon- en arbeids-
voorwaarden van de werknemers die voor ons het 
belangrijkste zijn. 

Uiteindelijk doen slechts een beperkt aantal bedrij-
ven de overstap van het paritair comité voor het 
Vervoer naar het paritair comité van de Handel in 
Brandstoffen. De sociale inspectie wordt ingescha-
keld voor diegenen die weigeren de overstap te 
maken. Andere bedrijven doen de overstap wel en 
verliezen hierdoor een aantal klanten ten voordele 
van diegenen die in de vervoersector blijven.
Het protocolakkoord 2013-2014 voorziet vooral in 
een uitbreiding van de hospitalisatieverzekering en 
het overurenkrediet (tot 143 u) en van de modalitei-
ten in het kader van de eindeloopbaanproblematiek. 

Vanaf april 2015 vergadert de werkgroep functieclas-
sificatie over de uitwerking van een nieuwe func-
tieclassificatie. Dit project wordt begeleid door de 
externe consultant Berenschot. Op basis van input 
van de sociale partners en van interviews met zowel 
werknemers als werkgevers op het terrein wordt een 
functie-inventaris opgemaakt en worden de func-
ties gewogen. De werkzaamheden rond de nieuwe 
functieclassificatie worden in 2017 afgerond, maar er 
zijn binnen het paritair comité nog geen onderhan-
delingen opgestart om uurlonen toe te wijzen aan de 
nieuwe functieclassificatie. Zo lang dit niet gebeurd 
is, kan de functieclassificatie ook niet in de praktijk 
worden toegepast. 

De onderhandelingen rond het sectorakkoord 2015-
2016 verlopen moeilijk, dit onder meer door een 
interne herstructurering van de werkgeversfederatie 
Brafco. De volledige koopkrachtverhoging wordt toe-
gekend onder de vorm van een recurrente eco-che-
que van €250 vanaf 01.01.2016.

In het protocolakkoord 2017-2018 wordt de volledige 
marge van 1,1% toegewezen aan de verhoging van 
de minimum en reële brutolonen. Verder voorziet het 
sectorakkoord in de investering in maatregelen ter 
bevordering van werkbaar werk en tewerkstelling. We 
stellen vast dat het tweede-pijlerpensioen in deze 
sector met een werkgeversbijdrage van 3,25% van 
het brutoloon nog steeds tot de beste van het land 
behoort.
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ACTIES IN HET KADER VAN HET SOCIAAL OVERLEG

Af en toe moet er dan ook wat meer druk op de ketel 
van het sociaal overleg worden gezet, bijvoorbeeld 
door het organiseren van een actie. 

Zo kan de ludieke actie “de pot op” in de autobus- 
en autocarsector op heel wat mediabelangstelling 
rekenen. Het is in Vlaanderen een steeds terugke-
rend probleem. De chauffeurs die in onderaan-ne-
ming van De Lijn rijden hebben geen toegang tot de 
sanitaire voorzieningen die De Lijn-chauffeurs wel 
kunnen gebruiken. Dit probleem stelt zich trouwens 
niet voor de buschauffeurs die in onder aanneming 
van de TEC rijden. Zij hebben wel toegang tot de 
sanitaire faciliteiten van hun collega’s. 

In de sector goederenvervoer en logistiek wordt, 
zoals in het luik sectoraal overleg al vermeld, de cao 
medische schifting pas verlengd nadat in gemeen-
schappelijk vakbondsfront actie wordt gevoerd aan 
de bedrijven waarvan de zaakvoerder zetelt in de 
raad van bestuur van één van de drie werkgevers-
federaties. Ook de overeengekomen verhoging van 
het tweede pijlerpensioen komt er in deze sector pas 
nadat er actie wordt gevoerd tijdens de nieuwjaars-
receptie van de werkgeversorganisaties. 

Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit het aantal 
kleine spontane of grote georkestreerde acties die 
werden georganiseerd.
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DE PROCEDURE BETREFFENDE
DE HAVENARBEID

De Wet Major uit 1972 is een monument in de sociale 
geschiedenis van de havenarbeid en kan beschouwd 
worden als het beste instrument om havens op een 
efficiënte manier te organiseren. Met criteria als 
sociale vrede, veiligheid en productiviteit in het ach-
terhoofd, wordt dit systeem tot ver in het buitenland 
geprezen.

Tot tweemaal toe heeft Europa gepoogd de haven-
arbeid volledig te liberaliseren. En tot tweemaal 
toe trokken de dokwerkers en hun vakbonden via 
een open krachtmeting ten strijde tegen deze “Port 
Packages 1 en 2” en konden zij de Europese plannen 
dwarsbomen.

Hetgeen politiek niet lukte, werd op juridisch vlak 
uitgeprobeerd: naar aanleiding van een klacht bij 
de Europese Commissie ingediend door Fernand 
Huts (KTN) en verwante uitzendkantoren, ontving 
de Belgische Minister van Buitenlandse zaken Didier 
Reynders een schrijven van Europa met doelgericht 
tendentieuze en op maat van bepaalde werkgevers 
opgestelde vragen over de organisatie van de ha-
venarbeid in ons land. 

Op 28 maart 2014 werden de Belgische havenvak-
bonden officieel in kennis gesteld van de eerste fase 
van een inbreukprocedure door de Europese Com-
missie tegen ons systeem van arbeidsorganisatie 
vervat in de Wet Major. Dit systeem zou in strijd zijn 
met de Europese regelgeving inzake de vrijheid van 
vestiging. 

Meer bepaald formuleerde de Commissie volgende 
bezwaren:
• De verplichting voor de werkgevers om met 

erkende havenarbeiders te werken;
• Het poolsysteem en de beperkingen inzake vast 

dienstverband;
• Het systeem van verplichte ploegensamenstel-

ling;
• De verplichting om voor logistiek havenarbeiders 

in te zetten.

Statutair BTB Congres 2018 - Statutair Rapport50



Niet minder dan 30 moeilijke overlegrondes waren 
nodig om te vermijden dat België zou verwezen 
worden naar het Europese Hof van Justitie, met een 
mogelijke veroordeling tot het betalen van zware 
dwangsommen als gevolg.
Uiteindelijk kon een compromisvoorstel bereikt wor-
den met de werkgeversorganisaties en de Minister 
van Werk, Kris Peeters. Onze onderhandelaars heb-
ben ervoor kunnen zorgen dat de essentie van ons 
systeem, dat decennialang de hoeksteen voor de 
groei en bloei van de havens en voor een duurzame 
sociale vrede in de sector, gevrijwaard bleef. Ener-
zijds heeft dit systeem de dokwerkers opgetild van 
erbarmelijke werkomstandigheden naar een geres-
pecteerd statuut met degelijke loon- en arbeidsvoor-
waarden, anderzijds hebben de havenwerkgevers 
steeds kunnen beroep doen op goed opgeleide en 
productieve arbeidskrachten. 

De klacht die aanleiding was tot de procedure, werd 
dan ook niet gedragen door de werkgeversorgani-
satie, maar was het initiatief van één welbepaalde 
werkgever, en genoot de volle steun van bepaalde 
politieke partijen (met name Open VLD-Philippe De 
Backer en NVA-Bart De Wever) die geen gelegenheid 
onbenut laten om ons systeem verdacht te maken 
en aan te vallen.
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SECTORALE AKKOORDEN

Het compromisvoorstel werd op 15 juni 2016 met een 
grote meerderheid door de havenarbeiders goedge-
keurd. 

Het omvat volgende bepalingen:

• Parallel circuit: havenarbeid blijft voorbehouden 
aan erkende havenarbeiders. Ook havenarbei-
ders van buiten de pool kunnen tewerkgesteld 
worden, echter slechts indien ze voldoen aan 
alle bestaande erkenningsvoorwaarden. De 
werkgevers die van deze mogelijkheid wensen 
gebruik te maken, zullen alle kosten van deze 
procedure zelf dragen en een solidariteitsbij-
drage van 2,5% aan het Compensatiefonds voor 
Bestaanszekerheid van de betrokken haven 
betalen. 

• Ook werd een minimale duurtijd van de arbeids-
overeenkomst van deze havenarbeiders van 
buiten de pool vastgesteld, geleidelijk afnemend 
tot 1/7/2020, waarna eventueel ook met dag 
contracten zal mogen gewerkt worden.

• Multitasking: de indeling van havenarbeiders in 
beroepscategorieën werd ook door Europa in 
vraag gesteld. De Commissie eiste dat haven-
arbeiders in de loop van de shift verschillende 
functies moesten kunnen uitoefenen. Vanaf 
1/7/2020 zal dit toegelaten zijn voor gespecia-
liseerde beroepscategorieën en vanaf 1/1/2023 
ook voor havenarbeiders algemeen werk; deze 
nieuwigheid wordt gekoppeld aan strenge 
voorwaarden met bijzondere aandacht voor de 
veiligheid.

• Ploegensamenstelling: voornamelijk in Antwer-
pen bestaat de verplichting voor iedere soort 
goederenbehandeling een minimaal aantal 
havenarbeiders tewerk te stellen. De bestaande 
procedure om aan het Bestendig Bureau een 
vermindering van dit aantal aan te vragen, wordt 
behouden, maar de termijn wordt van 75 naar 
45 dagen herleid. Na gunstige evaluatie van 
de proefperiode van 6 maand, kan de afwijking 
definitief worden toegestaan. Oudere artikels van 
de Codex, de sector-cao voor de haven van Ant-
werpen, werden geschrapt omdat ze niet meer 
van toepassing waren.

• Nationale erkenning: de erkenning is voortaan 
geldig voor alle Belgische zeehavens, maar 
blijft uitgereikt per paritair subcomité. Tijdelijke 
tewerkstelling in een andere haven kan enkel bij 
door de VDAB vastgesteld tekort in die haven, 
definitieve mutatie met behoud van anciënniteit, 
enkel als de pool van die haven opengesteld 
wordt. 
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SECTORALE AKKOORDEN

Er zal over gewaakt worden dat de havenarbeiders 
van het parallel circuit tewerkgesteld worden aan 
dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden als die van 
de pool. Om dit te bestendigen, zullen een aantal 
hoofdstukken van de Codex algemeen verbindend 
verklaard worden.Van de belangrijkste werkgevers 
werd het schriftelijk engagement bekomen dat zij 
zullen verder werken met erkende havenarbeiders uit 
de pool.
Wat de logistiek betreft, werd als compromis over-
eengekomen dat deze werknemers op soepeler 
wijze zullen kunnen aangeworven worden, zonder 
omslachtige erkenningsprocedure maar met behoud 
van alle voorwaarden voor hen vastgesteld in Paritair 
Comité 301. Zij worden voortaan “havenwerknemers 
met veiligheidscertificaat” genoemd. Het KB dat deze 
wijzigingen bekrachtigde, werd onmiddellijk door ho-
gergenoemde werkgever aangevochten bij de Raad 
van State.

Pas op 17 mei  2017 werd de procedure van inge-
brekestelling door de Europese commissie stopge-
zet. De Minister van Werk zal wel regelmatig op de 
hoogte gehouden worden van de evolutie van het 
sociaal overleg.      

De stopzetting van de procedure viel niet bij ieder-
een in goede aarde: nieuwe aanvallen op het statuut 
van de havenarbeiders werden kort nadien gelan-
ceerd. N-VA-parlementsleden stelden vragen aan de 
Minister over het zogenaamd verplicht lidmaatschap 
bij een vakbond om havenarbeider te worden en 
over zijn plannen tot verdere hervorming van de 
logistiek en de e-commerce in de havengebieden.
Open VLD-Kamerleden dienden op hun beurt een 
wetsvoorstel in teneinde logistiek en e-commerce 
uit te sluiten uit het toepassingsgebied van de Wet 
Major. 
 

We moeten dus vaststellen dat open VLD en N-VA, 
gedreven door malafide werkgevers, sterke vakbon-
den zullen blijven aanvallen. Blijkbaar laten ze zich 
liever leiden door Fernand Huts, die zijn geld op de 
Bahama’s parkeert, dan door de havenarbeiders die 
zorgen voor de bloei van de havens! 

In het kader van de evaluatie van de havenarbeid 
met de sociale partners, heeft het kabinet een vra-
genlijst opgesteld met een vijftiental te bespreken 
thema’s. Komen hierin aan bod: de havenarbeiders 
gerecruteerd buiten de pool, werkzekerheid in een 
meer geautomatiseerde omgeving, de rol van de 
werknemers- en werkgeversorganisaties, de definitie 
van logistiek in de havens, de omschrijving van de 
havengebieden, interimarbeid, verlenging van de 
loopbaan,… De bespreking van al deze punten is nog 
volop aan de gang. Ook heeft een N-VA-parlements-
lid  5 vragen gesteld aan de Minister over de concre-
te uitvoering van het vorig jaar bereikte akkoord. De 
achterliggende boodschap is dat zowel van rege-
ringszijde als van werkgeverszijde blijvende druk zal 
uitgeoefend worden om het havenarbeidersstatuut 
te verzwakken. Waakzaamheid van onze organisatie 
blijft dus geboden!  
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SOCIALE DUMPING IN HET WEGVERVOER 
EN IN DE MARITIEME SECTOREN

IN HET WEGVERVOER

De sociale dumping blijft de transportsector zeer 
hard treffen. De voorbije jaren stellen we vast dat, na 
eerst het echt internationale wegtransport, nu ook 
het binnenlands vervoer  wordt getroffen. Belgische 
transporteurs zetten steeds vaker Oost-Europese 
chauffeurs in voor ”kort vervoer”. De chauffeurs ver-
blijven maandenlang in het Westen, maar toch rijden 
ze voornamelijk in België… Er was de voorbije jaren 
heel wat werk aan de winkel. BTB nam  verschillende 
initiatieven, alleen, en vaak ook in Europees verband.
In 2010 publiceerde BTB haar eerste zwartboek over 
sociale dumping. In 2012 volgde de tweede editie. 

Eind 2014 werd, in samenwerking met UAntwerpen 
en ABVV een witboek voorgesteld : “25 maatregelen 
tegen sociale dumping”, met voorstellen op zowel 
nationaal als Europees vlak.  
Na een lange voorbereiding, verscheen in 2016 de 
brochure “Jouw rechten in België als chauffeur in 
een internationale context”.  De brochure is opge-
steld in maar liefst 10 talen : Engels, Nederlands, 
Frans, Duits, Bulgaars, Hongaars, Pools, Roemeens, 
Russisch en Slovaaks. In deze handige brochure in 
zakformaat vinden vrachtwagenchauffeurs allerhan-
de informatie betreffende hun rechten in België zoals 
loon, ziekte, arbeidsongeval, rij- en rusttijden,…

In 2017 verscheen het derde zwartboek over sociale 
dumping : “De Slovakije-route”. Na maanden voor-
bereiding vertrok een BTB-onderzoeksteam naar 
Bratislava. Ze gingen er aankloppen bij tientallen 
“transport”-bedrijven die we kunnen linken aan Bel-
gische transporteurs. Vaak echte postbussen, soms 
gewoon een kantoortje met niet meer  dan tafel, 
stoel en laptop… In dit zwartboek wordt ook uit de 
doeken gedaan hoe transportbedrijven beroep doen 
op consultancybureaus, die vaak ook eigendom zijn 
van Belgische transporteurs…
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SOCIALE DUMPING IN HET WEGVERVOER 
EN IN DE MARITIEME SECTOREN

De voorbije jaren nam BTB in België steeds het 
voortouw in de strijd tegen sociale dumping. Onze 
niet-aflatende oproep kende succes. Na lange on-
derhandelingen ondertekenden de sociale partners 
van de transportsector in 2016 een  protocolakkoord 
inzake eerlijke concurrentie. Hierin worden 30 maat-
regelen opgesomd gaande van nationale, tot Benelux 
en Europese. 

De federale regering engageert zich er toe om meer 
middelen in te zetten in de strijd tegen sociale 
dumping. Dit resulteerde in de loop van 2017 in heel 
wat invallen bij Belgische transporteurs, vaak ook 
in samenwerking met inspectiediensten uit andere 
landen. Er werd ook herhaaldelijk aangekondigd dat 
er honderd extra inspecteurs zouden worden aange-
worven in de strijd tegen sociale fraude. We moeten 
echter vaststellen dat dit niet meer is dan een loze 
belofte.

De inspectiediensten actief in de strijd tegen sociale 
dumping zelf geven namelijk aan dat er ze er net in 
slagen het verloop op te vangen, maar dat er géén 
sprake is van extra inspecteurs.  Hiermee rekening 
houdend zijn de vele inspecties van de laatste twee 
jaar echt indrukwekkend. Voor het eerst belandde 
een transporteur twee keer in voorhechtenis tijdens 
het onderzoek. Een zeer belangrijk signaal.
Maar toch is er nog veel werk aan de winkel.  In 2012 
overleden bij de firma Krismar twee Poolse arbeiders 
in een brand. 

Enkele maanden na de herdenkingsactie die BTB or-
ganiseerde naar aanleiding van de vijfde verjaardag 
van dit trieste gebeuren, stierf er wéér een chauffeur 
bij deze firma.

BTB maakt er een erezaak van zoveel mogelijk 
gevallen van sociale dumping te melden aan de 
inspectiediensten. Het in 2015 opgerichte “Meldpunt 
voor Eerlijke Concurrentie” ontving vele tientallen 
dossiers van BTB. Als de beloofde extra inspecteurs 
er effectief waren geweest, hadden er nog veel meer 
inspecties kunnen doorgaan.
Ook binnen het ABVV staat BTB vooraan op de barri-
caden in de strijd tegen sociale dumping.

Op onze vraag wordt er nu jaarlijks een actiedag 
tegen sociale dumping georganiseerd. In 2018, op 
de tweede editie, voerde BTB acties in het hele 
land, gaande van sensibiliseringsacties gericht op 
chauffeurs, tot acties aan bedrijven die werken met 
postbusconstructies.
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In 2015 stuurde BTB een klacht naar Marianne Thys-
sen, de Europese Commissaris van Werk in verband 
met postbusbedrijven in de Slovaakse transportsec-
tor. Met de vraag om dringend de Europese richtlijn 
inzake postbusbedrijven te laten naleven. Meer dan 
een jaar later kregen we antwoord van Violeta Bulc, 
Europees Commissaris bevoegd voor Mobiliteit. Ze 
schreef dat de Slovaakse autoriteiten perfect hun 
werk uitvoerden, en heel wat firma’s onder de loep 
hadden genomen. Ze meldde ook dat van 1 bedrijf 
werd de transportvergunning werd ingetrokken. Uit 
het BTB-onderzoek van 2017, waarin een team naar 
Slovakije op onderzoek trok, bleek dat er nog heel 
wat postbusfirma’s met Belgische roots actief zijn… 
Op onze snelwegen en de parkings zien we steeds 
vaker kleinere vrachtwagens, met een maximum 
gewicht van 3,5 ton. Hiervoor is geen rijbewijs C 
nodig, en de chauffeurs  volgen ook de speciale 
lessen niet inzake vakbekwaamheidsopleiding die 
professionele vrachtwagenchauffeurs iedere vijf jaar 
moeten volgen. Daarboven hebben ze geen tacho-
graaf en ontsnappen ze ook aan de kilometerheffing 
voor vrachtwagens. De chauffeurs rijden soms dagen 
aan één stuk, zonder rust: een aanfluiting van de 
verkeersveiligheid.  

De Europese leiders bereikten een akkoord over 
de detachering van werknemers naar een andere 
lidstaat. Dit akkoord is een eerste stap in de goe-
de richting, echter  gelden de afspraken voor alle 
sectoren, maar niet voor de transportsector. Hierover 
was geen overeenstemming mogelijk. Er dient nu, in 
overleg tussen Europese Commissie, Parlement en 
Raad een trialoog opgestart te worden om te komen 
tot regelgeving voor de transportsector, de zoge-
naamde “lex specialis”. 

2018 wordt een sleuteljaar voor de Europese re-
gelgeving in de transportsector, want de Europese 
Commissarissen Bulc en Thyssen legden het Mobility 
en Road Package voor. Belangrijk hierin zijn vooral 
de rij- en rusttijden, detachering, cabotage en de 
regels op postbusbedrijven. Wat  BTB betreft dient 
er zeker opgenomen te worden dat een bedrijf in 
het land van oorsprong ook transportactiviteit dient 
te hebben, want dit is nu totaal niet het geval … Op 
dit ogenblik is het onduidelijk wanneer er voor ieder 
dossier een regeling zal getroffen worden. Er zijn 
namelijk twee commissies bij betrokken, “Werk” en 
“Transport”.

In maart 2017 werd door BTB een info punt voor 
Poolse chauffeurs gelanceerd : zowel via mail als 
gsm kunnen Poolse chauffeurs met  BTB contact 
opnemen. Want er werken steeds meer Poolse 
chauffeurs. Sommigen zelfs met een Belgische 
arbeidsovereenkomst, zoals het hoort. Een aantal 
onder hen zijn al lid van onze vakbond. Op het info 
punt kunnen die Poolse chauffeurs terecht met al 
hun vragen over werk en sociale zekerheid. Maar we 
helpen ook graag bij vragen over tijdelijke en volle-
dige werkloosheid, faillissement, belastingaangifte, 
…. En vergeet niet: wie in België werkt, heeft recht 
op een Belgisch loon. Het infopunt wordt bemand 
door een eerstelijnsmedewerker van BTB.  Gezien 
haar Poolse afkomst, staat zij in voor de dienstverle-
ning naar onze Poolse leden. Indien nodig ook in het 
Pools uiteraard.
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SOCIALE DUMPING IN HET WEGVERVOER 
EN IN DE MARITIEME SECTOREN

Reeds enkele jaren zijn er nauwe contacten tussen 
BTB en SLT (voluit : SINDICATUL LUCRĂTORILOR DIN 
TRANSPORT), een Roemeense truckersvakbond. 
Zo kwamen regelmatig medewerkers van SLT naar 
België om samen met BTB parkingbezoeken te doen, 
waarbij Roemeense chauffeurs geïnformeerd werden 
over hun rechten. 
De samenwerking werd in oktober 2017 verder 
gestructureerd. Samen met EFT, en de Deense en 
Zweedse vakbond, tekende BTB een samenwerkings-
akkoord. Zo kan SLT verder professionaliseren. 

Er wordt niet alleen financiële, maar ook logistieke 
ondersteuning geboden. Dankzij de hulp werd een 
permanent kantoor geopend in de stad Targu Mures, 
in de streek van waaruit tienduizenden chauffeurs 
komen om in het Westen te rijden.

Het Europees burgerinitiatief is een uniek en inno-
vatief middel waarmee iedereen Europa vorm kan 
geven door de Europese Commissie op te roepen 
een wetgevingsvoorstel te doen. Onder de koepel 
van ETF werd in september 2015 de campagne “Fair 
Transport Europe” opgestart. Dit door middel van 
een online petitie. Daarvoor werd Als er voor een 
burgerinitiatief binnen 1 jaar 1 miljoen handtekenin-
gen zijn verzameld, moet de Commissie aangeven 
welke stappen zij zal ondernemen. Onder de koepel 
per land een quorum vooropgesteld, en als alle 
landen dit haalden, zou het nodige miljoen handte-
keningen gehaald worden. Vanuit BTB werd de ‘Fair 
Transport Europe” campagne maandenlang op de 
agenda gezet van de syndicale werking. Echter, in 
september 2016 haalden slechts vier landen het te 
bereiken quorum, waaronder België. Denemarken, 
Zweden en Finland. In België bedroeg het quorum 
15.750 handtekeningen, er werden er maar liefst 
25.282 opgehaald, dus 161 % van het vooropgestelde 
doel. Belangrijk hierbij is dat dankzij de grote inzet 
van BTB de overgrote meerderheid van de Belgische 
handtekeningen er kwam dankzij onze inzet. De inzet 
van ACV transcom en van andere aangesloten bon-
den beperkte zich hoofdzakelijk tot lippendienst.  Zo-
als vaak als er syndicaal actie moet gevoerd worden.

Vanuit de opgedane ervaringen werd “Fair Transport 
Europe 2.0” opgestart. Dit keer geen burgerinitiatief 
zoals vorige keer, maar wel acties in alle landen.
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Een belangrijke tendens in Europa is de tweedeling 
“oost” tegen “west”. De Oost-Europese landen, ook 
de linkse partijen, oordelen dat het Westen aan een 
vorm van protectionisme doet voor de sector, en 
sluiten hierbij hun ogen voor de mensonwaardige 
werk- en leefomstandigheden van vele tienduizen-
den vrachtwagenchauffeurs. We mogen echter niet 
in deze val trappen.  De strijd tegen sociale dumping 
is er geen van West- tegen Oost-Europa. Het is een 
strijd voor faire arbeidsomstandigheden en loon-
voorwaarden voor alle transportarbeiders.  Voor de 
komende jaren wordt dit een belangrijke uitdaging 
binnen vakbondsmiddens, met name in ETF. 

BTB nam steeds deel aan alle acties van ETF. Vorig 
jaar was er in november een grote actieweek, waar-
bij we er bij de Europese politici en parlementsleden 
aandacht op vestigden op het belang van het Road 
& Mobility Package. BTB nam deel aan een grens-
overschrijdende actie met de Franse vakbonden, aan 
de grens in Rekkem.  Daarnaast waren er ook nog 10 
acties op de verschillende snelwegparkings in heel 
het land.
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BTB nam ook actief deel aan de “bus & car”-actie-
week in april 2018. Er liggen in het Europese Par-
lement namelijk amendementen op tafel die er toe 
zouden kunnen leiden dat bus- en carchauffeurs 
slechts 2 dagen rust zouden hebben op een perio-
de van twintig dagen. En ze zouden per week twee 
dagen van 16 uur “mogen” presteren. Dit is onaan-
vaardbaar.

BTB nam dan ook deel aan de Europese manifestatie 
die, onder de ETF-koepel wordt opgezet, aan het 
Europees Parlement in Straatsburg op 29 mei 2018.
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SOCIALE DUMPING IN HET WEGVERVOER 
EN IN DE MARITIEME SECTOREN

De sociale dumping in de transportsector is niet 
enkel zaak van transporteurs. Ook de opdrachtgevers 
hebben een grote verantwoordelijkheid. Zij zetten 
transporteurs vaak onder druk om goedkoper te 
werken. Zo schrijven zij tenders uit, die ze blinde-
lings aan de goedkoopste intekenaar toekennen. 
Zonder ook maar rekening te houden met sociale 
aspecten. IKEA is hiervan een schoolvoorbeeld. 
Wereldwijd hanteren zij dezelfde techniek : zij scher-
men met hun interne iWay-code, die alle onderaan-
nemers dienen te respecteren. Deze code is echter 
tot totaal niet van toepassing op de transportsec-
tor. Daarom zijn er reeds sinds enkele jaren, onder 
aanvoering van de International Transportworkers’ 
Federation (ITF) acties doorgegaan aan IKEA-ves-
tigingen over de hele wereld. Dit heeft IKEA er toe 
aan gezet om toch met ITF aan tafel te gaan zitten. 
BTB speelde in dit proces een belangrijke rol. Door 
herhaalde acties aan IKEA-vestigingen en deelname 
aan overlegmeetings met het IKEA-topmanagement. 
2018 wordt een cruciaal jaar voor IKEA!

SOCIALE DUMPING IN HET WEGVERVOER 
EN IN DE MARITIEME SECTOREN

Vanuit ITF, samen met de Amerikaanse Teamsters, is 
nu ook een netwerk opgezet rond de firma XPO.

In België was dit vooral Norbert Dentressangle, 
aangevuld met Menlo Logistics. XPO blijft echter 
overnames doen, en doet er alles aan de vakbonden 
zo veel mogelijk buiten de deur te houden. In België 
zijn we echter sterk vertegenwoordigd, maar in de 
Verenigde Staten is het per vestiging een gevecht 
om tot erkenning te komen. De uitwisseling tussen 
de vakbonden wereldwijd die binnen XPO actief zijn, 
is zeer leerrijk en zal er toe leiden dat  we een geza-
menlijke strategie ontwikkelen.

Statutair BTB Congres 2018 - Statutair Rapport60



SOCIALE DUMPING IN HET WEGVERVOER 
EN IN DE MARITIEME SECTOREN

IN DE MARITIEME SECTOREN

Sociale dumping is ook in de binnenvaartsector bin-
nengeslopen. De regel is dat werknemers die in een 
andere lidstaat worden tewerkgesteld, onder dezelf-
de sociale voorwaarden en regels van het gastland 
moeten vallen, bv. wat betreft maximale werktijd, 
vakantie, minimumloon,…

De binnenvaartsector vormt daarop een uitzonde-
ring. De Rijnoeverstaten (waaronder België) hebben 
afgesproken dat de sociale wetgeving van kracht is 
van het land waar de rederij haar activiteiten uit-
voert. Een Belgische rederij die veel de Rijn op- en 
afvoert, kan dus zijn personeel in België inschrijven, 
ook al vaart het schip weinig of omzeggens niet in 
Belgische binnenvaartwateren. Deze uitzondering is 
dus van kracht op de 6 Rijnoeverstaten. De andere 
Europese landen zijn hierdoor evenwel niet gebon-
den. Bepaalde rederijen laten zich bv. in Zwitserland 
registreren en werven via “crewing-agentschappen” 
op bv. Malta of Cyprus Oost-Europese matrozen 
en schippers aan die aan de voorwaarden van het 
thuisland werken.

Niet alleen worden deze werknemers uitgebuit 
omdat ze voor hetzelfde werk veel minder verdie-
nen, maar ook kunnen de firma’s zelf onder de prijs 
werken omdat hun werkkrachten goedkoper zijn en 
doen dus de bedrijven die het spel wel eerlijk willen 
spelen enorme concurrentie aan.

De “river cruises business” is een bloeiende sector 
in gans Europa. De lonen zijn echter zo laag en de 
arbeidsomstandigheden zo slecht, dat de werkne-
mers zelfs na negen maanden ononderbroken hard 
werken, met werkdagen tot 14 uur, nog afhanke-
lijk zijn van fooien om een fatsoenlijk inkomen te 
verwerven. Vooral arbeidskrachten uit de voormalige 
Oostbloklanden worden op die wijze uitgebuit. Rede-
rijen hanteren verschillende lonen naargelang de na-
tionaliteit. Er is bovendien een schrijnend gebrek aan 
medische en andere sociale voorzieningen. Tenslotte 
stellen de bedrijven steeds minder personeel te werk 
die steeds meer passagiers moeten bedienen. 
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SOCIALE DUMPING IN HET WEGVERVOER 
EN IN DE MARITIEME SECTOREN

BTB was samen met vakbonden uit heel Europa 
aanwezig op 24 maart 2015 in Amsterdam op een 
protestactie tegen Viking River Cruises, die zonder 
enig overleg een loon vermindering met 13% wou 
toepassen! Ontevreden werknemers werden ontsla-
gen… ETF blijft de werkgever oproepen tot normaal 
overleg over de arbeidsvoorwaarden en dringt aan 
op het terug in dienst nemen van de ontslagen 
werknemers.

Op 3 augustus 2017 voerde BTB actie in Antwerpen 
door een scheepsbezoek en een verdeling van een 
folder aan het personeel. Indien de werkgevers van 
deze sector weigeren rond de tafel te zitten voor 
sociaal overleg met ETF, zullen hardere acties en 
controles door de sociale inspectiediensten volgen. 
Ook de passagiers moeten bewust gemaakt worden 
van de malafide praktijken in deze sector.

SOCIALE DUMPING IN HET WEGVERVOER 
EN IN DE MARITIEME SECTOREN

Wat de koopvaardij betreft, wordt de sociale dum-
ping bestreden door het Verdrag betreffende mari-
tieme arbeid (MLC), aangenomen door de Internati-
onale Arbeidsconferentie in Genève op 23 februari 
2006. Dit verdrag trad in werking op 20 augustus 
2013 na bekrachtiging door meer dan 30 landen, 
die samen meer dan de helft van de tonnenmaat 
van de wereldvloot vertegenwoordigen. Wat België 
betreft, trad het verdrag één jaar later in werking, op 
21 augustus 2014. Het verdrag is een mijlpaal in de 
maritieme geschiedenis en bracht concrete antwoor-
den op de uitdagingen van de mondialisering. Het 
heeft er vooral toe bijgedragen dat de wereldwijde 
loon- en arbeidsvoorwaarden van de bijna anderhalf 
miljoen zeevarenden verbeterd zijn.
Op 11 april 2014 werden twee amendementen aan dit 
MLC goedgekeurd: voortaan worden de reders ver-
plicht een financiële buffer van drie maanden loon 
aan te leggen en een verzekering af te sluiten tegen 
een eventueel faillissement. Hierdoor kunnen matro-
zen gerepatrieerd worden wanneer het schip ergens 
ter wereld achtergelaten wordt door de eigenaar.
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De twee BTB-inspecteurs (Marc Van Noten en Rino 
Huysmans) controleren dagelijks in naam van ITF 
de naleving van de loon- en arbeidsvoorwaarden 
aan boord van zeeschepen. Vaak wordt vastgesteld 
dat overuren niet of onvoldoende betaald worden. 
Ook leefomstandigheden, voedselvoorraden en 
de kwaliteit van het voedsel, werkkledij,…worden 
geïnspecteerd. Het aantal inspecties zit in de lift: 
van 215 scheepsbezoeken in 2014 naar 273 in 2016. 
Gelet op de omvangrijke bedragen aan achterstalli-
ge lonen die gerecupereerd worden (opmerkelijk en 
significant is de daling van 48 naar 26 miljoen USD 
tussen beide voormelde jaren), wordt het nut van de 
ITF/BTB-controles afdoend bewezen. De druk moet 
echter aangehouden worden om besparingen op de 
kap van de zeelieden te voorkomen.
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#FairTransport

op   mensenmaat

HOOFDSTUK 4

NIEUWE KLEMTONEN IN HET 
BTB-BELEID

https://www.btb-abvv.be/wegwijs-wordt-be-motion


COMMUNICATIE

HYPER-COMMUNICATIE VRAAGT EEN 
SYNDICAAL ANTWOORD

We leven in een hyper-communicatieve wereld. 
Niet alleen de jeugd, maar vrijwel iedereen maakt 
thans gebruik van totaal andere dan de traditionele 
manieren om met elkaar in contact te treden. Sneller, 
flitsender en efficiënter. Als vakbond kunnen we ons 
niet veroorloven om achter te blijven.

BE-MOTION : VAN VAKGROEP-BLAD NAAR
LEDEN-BLAD

Het trimestriële magazine “Wegwijs” van de vakgroep 
BTB – Wegvervoer en Logistiek werd in 2016 volle-
dig gerestyled tot een modern, eigentijds blad en 
opengetrokken naar alle vakgroepen. Het laat toe om 
de leden van die vakgroepen te informeren over wat 
er in de andere vakgroepen reilt en zeilt. Het nieuwe 
magazine werd “Be motion” gedoopt en valt elke drie 
maanden in de bus.

De leden die dit wensen, kunnen de uitgave elek-
tronisch verkrijgen. Be motion wordt trouwens ook 
elektronisch verstuurd naar externen zoals werkge-
vers, voorzitters van paritaire comités, journalisten,… 
om hen over de BTB-standpunten te informeren. Het 
is dus zeker niet alleen een intern, maar ook een 
belangrijk extern communicatiemiddel geworden.

COMMUNICATIE

Daarom heeft de BTB de laatste jaren de bewus-
te keuze gemaakt om hierin volop te investeren. 
Resoluut werden nieuwe kanalen aangeboord om 
onze syndicale opdracht nog beter te vervullen: onze 
leden beter informeren en motiveren en onze acties 
naar de buitenwereld toe beter in de verf te zetten.

Ondertussen zijn er 6 nummers van dit nieuwe ma-
gazine verschenen. Naast onderwerpen die de vak-
groepen aanbelangen, komen ook vakgroep-over-
schrijdende en internationale topics aan bod, net 
als de actualiteit en verslagen van ronde tafels. Ook 
worden het Europees vakbondswerk en de werking 
van de Europese instanties toegelicht en worden 
vakbondsacties met sprekende foto’s in beeld ge-
bracht. De nummers van Be motion zijn steeds terug 
te vinden op de BTB-website.

Enkele van de belangrijkste thema’s die behandeld 
werden:
• De ITF-inspecteurs, Robin Hoods op het water!
• Sociale dumping: het rapport
• Uitbuiting en geweld op zee: een onwaarschijn-

lijk verhaal
• Havenvrouwen: wie zijn ze, wat doen ze en wat 

drijft hen?
• Samenwerking West- en Oost-Europese vakbon-

den
• Dossier technologie: stelen robots onze jobs?
• Innovaties: transportsector in stroomversnelling
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COMMUNICATIE

SOCIALE MEDIA :
BTB OP DE KAART ZETTEN

De komst van online en sociale media heeft onze 
manier van communiceren de afgelopen jaren gron-
dig veranderd. Het internet heeft ontelbare manieren 
voortgebracht om met elkaar in contact te komen en 
te blijven. Net zoals vele andere organisaties was het 
voor BTB dus ook belangrijk om een online aanwe-
zigheid uit te bouwen en op die manier onze inter-
actie met onze leden eenvoudiger te maken en onze 
visie verder uit te dragen.

Naast de website zijn we ook op verschillende soci-
ale media actief: Facebook, Twitter en ondertussen 
zelfs op Instagram.

Onze Facebook-fanpagina wordt aangewend om 
berichtgeving van de eigen website, campagnes en 
relevant nieuws uit andere media of andere Face-
book-pagina’s te delen. 

BTB Transport & Logistiek
BTB Vakgroep Haven van Antwerpen
BTB Maritieme Sectoren
BTB Oost-Vlaanderen
BTB Antwerpen-Waasland
BTB Brussel Vlaams-Brabant
BTB Youth Movement Antwerp Dockers
UBT Transport & Logistique
UBT Linalux
UBT Hainaut Brabant-Wallon

COMMUNICATIE

De laagdrempeligheid van Facebook verhoogt de 
communicatie met onze leden, maar ook met niet-le-
den aanzienlijk. Het is een snel en goedkoop kanaal 
om efficiënt informatie te verspreiden naar de bui-
tenwereld toe. De vakgroep Wegvervoer en Logistiek 
publiceert bijvoorbeeld alle nieuwsbrieven auto-
matisch op Facebook. De video’s scoren het beste, 
samen met de berichten over sociale dumping.

Naast de verschillende vakgroepen, hebben ook een 
aantal BTB-gewesten een eigen Facebook-pagina.
Op de Twitter-account worden berichten van de ei-
gen websites gedeeld, maar ook relevant nieuws uit 
andere media of andere Twitter-accounts. Ook hier 
wordt veelvuldig gecommuniceerd, indien mogelijk 
met passende beelden en gaan we de interactie aan 
met de “twitteraars”.

Nieuw is de aanwezigheid van BTB op Instagram. Via 
Instagram bereiken we meer jongeren en het biedt 
een andere kijk op onze syndicale actualiteit: het 
beeldend aspect is hier belangrijker dan de omkade-
rende uitleg en woorden.

@BTB_ABVV
@BTB_YMA_Dockers
@UBT_FGTB

btb_ubt
BTB.ANTWERPDOCKERS.YM
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EEN NIEUWE WEBSITE VOOR BTB

Onze website werd grondig vernieuwd en gemo-
derniseerd en ging begin 2017 online. Een jaar later 
kunnen we vaststellen dat de website een meer dan 
behoorlijk aantal bezoekers heeft mogen ontvangen. 
Tijdens het eerste kwartaal 2018 was er 23.689 keer 
een gebruiker actief op onze website, waarvan 17.175 
of 83,4% unieke gebruikers. Het totaal aantal unieke 
paginaweergaven kwam op 50.450, wat wil zeggen 
dat per bezoek/sessie gemiddeld 2,13 pagina’s wor-
den bekeken.

In vergelijking met vorige kwartalen, blijven we po-
sitief evolueren, zowel wat betreft aantal bezoekers, 
als aantal unieke bezoekers en paginaweergaven. 
De meeste bezoekers komen op onze pagina terecht 
via het doorklikken op onze posts op onze sociale 
media, wat het belang hiervan onderstreept. 
We zitten nu aan een gemiddelde van 300 bezoeken 
per dag.

EEN PRESENTATIEFILM OVER BTB

In 2016 produceerden we ook een presentatiefilm 
over BTB. Deze video legt op een korte en duidelijke 
manier uit wie we zijn, wat we doen en waar we voor 
staan. Deze video werd in drie talen gemaakt (Neder-
lands, Frans en Engels) en is beschikbaar op onze 
website.
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JONGEREN EN VROUWEN

VROUWEN

Buiten onze zeer actieve bijdrage aan alle acties en 
campagnes die georganiseerd worden door ETF en 
ITF in verband met de tewerkstelling van vrouwen in 
de verschillende transportsectoren, participeert BTB 
eveneens aan initiatieven van het federaal ABVV.

Op 12 september 2017 vond de Dag van de vrouwe-
lijke verkozenen plaats. Deze grote militantenmeet-
ing had drie doelstellingen: vrouwelijke vakbond-
safgevaardigden ondersteunen in hun strijd voor 
gelijkheid, internationale solidariteit betuigen met 
vakbondsvrouwen overal ter wereld en de ontevre-
denheid met het beleid van de regering-Michel tot 
uiting brengen. Meer dan 600 vrouwen, militanten en 
nationale en internationale politica verzamelden zich 
om praktijkervaringen en visies uit te wisselen.

JONGEREN EN VROUWEN

De transportsector is een sector waarin traditioneel 
minder vrouwen tewerkgesteld zijn. De BTB ijvert 
voor maatregelen om de beroepen in deze sector 
aantrekkelijker te maken voor vrouwen, o.m. door 
middel van een leefbaar pensioen.

Onze overwegend mannelijke sector is bv. wat de 
havenarbeid betreft, fysiek minder zwaar geworden 
waardoor meer vrouwen moeten gemotiveerd wor-
den om in de havens aan de slag te gaan. Om dit te 
realiseren is de nodige ruggensteun van de manne-
lijke collega’s essentieel.

Al onze vakgroepen doen hun uiterste best om 
vrouwen de kansen te geven waarop ze recht heb-
ben.
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JONGEREN

De vakbond bereikt de jongeren niet! Hoe dikwijls 
wordt deze stelling niet geponeerd, als een vast-
staand feit waartegen weinig of niets te ondernemen 
valt…. Het is een fatalistische uitspraak die boven-
dien niet klopt.  We hebben bij BTB immers flink wat 
jonge leden.  Nu komt het erop aan om jonge leden 
actiever bij de vakbond te betrekken. Ze kansen te 
geven.

Sinds verscheidene jaren probeert BTB - met succes 
overigens - het doemdenken te doorbreken. Hoewel 
de gemiddelde leeftijd van onze militanten aan de 
hoge kant ligt, beseffen wij maar al te goed dat de 
toekomst in handen van de jongere generatie ligt 
en dat dus bij het uittekenen van de toekomst naar 
hen en hun specifieke problemen moet geluisterd 
worden.

De laatste jaren organiseert BTB, samen met 
ABVV-Metaal en Horval, een jongerendag.

Via netwerking wordt gepraat over de raakpunten als 
jongeren: dagelijkse ervaringen, hobby’s, werk, com-
binatie tussen werk en gezin, vakbondswerking,… 
Komen ook aan bod: de wijze van actievoeren, de 
informatiedoorstroming, het luisteren en rekening 
houden met alle groepen,…

Ook staan bedrijfsbezoeken aan de agenda, om 
elkaars leefwereld beter te leren kennen. 
De conclusie die na enkele jongerendagen getrokken 
kan worden, is dat jongeren meer kansen moeten 
krijgen, o.m. door te fungeren als afgevaardigde, en 
dat de vakbond een positiever imago moet krijgen 
door jongeren meer in beeld te brengen. 

Het syndicaal onthaal is eveneens voor de jonge-
ren een belangrijk item: het eerste contact, bv. met 
de delegee als sterk geëngageerd persoon binnen 
het bedrijf, creëert vertrouwen in de vakbond. Veel 
jongeren hebben maar een vaag besef van hetgeen 
vakbondswerk echt inhoudt. Begrippen zoals gelijk-
heid, solidariteit, rechtvaardigheid worden voor hen 
plots relevant wanneer ze in concreto naar praktijk-
situaties op de werkvloer vertaald worden. Opkomen 
voor zwakkere collega’s, het belang van een sterke 
vakbond binnen het bedrijf,… worden dan telkens 
motiverende factoren voor  jongeren die al te vaak 
– ten onrechte - als individualisten afgeschilderd 
worden. 

De jongerendagen waren steeds succesvolle ervarin-
gen voor de deelnemers. Zij bevestigen en verster-
ken onze visie dat jongeren een belangrijke plaats 
hebben in onze organisatie en haar structuren en dat 
hun stem gehoord moet worden!
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BTB YOUTH MOVEMENT ANTWERP DOCKERS

In 2016 heeft onze vakgroep “Haven van Antwerpen” 
het initiatief genomen om een specifieke jongeren-
werking op te starten: het “BTB Youth Movement 
Antwerp Dockers”. Een jaaractieplan werd opgesteld, 
verscheidene bijeenkomsten hadden plaats met de 
bestuursleden van minder dan 35 jaar, een logo en 
T-shirt werden door hen ontworpen. Een vertegen-
woordiger van deze groep werd reeds verkozen als 
lid van het ETF Youth Committee en het Uitvoerend 
Comité van de ETF!

De vakgroep ondersteunt ten volle dit initiatief ten-
einde jonge mensen te integreren in de vakbonds-
structuren en zo samen te werken aan hun vakbond 
voor de toekomst.

Statutair BTB Congres 2018 - Statutair Rapport70



#FairTransport

op   mensenmaat

HOOFDSTUK 5

INTERNATIONALE 
SAMENWERKING



KENIA

Sinds 1 januari 2015 werkt de BTB samen met enkele 
vakbonden in Kenia: de Dock Workers Union (DWU) 
en de Kenyan Long Distance Truck Drivers Union 
(KLDTDU). Dit project kadert in het programma van 
het ABVV rond internationale syndicale samenwer-
king. Ook de Afrikaanse tak van de ITF speelt een 
belangrijke rol.

De bedoeling van dit project is dat de werknemers 
zich beter kunnen organiseren (en dus lid worden 
van de vakbond) om zo hun rechten te laten gel-
den via sociaal overleg en de werkomstandigheden 
duurzaam te verbeteren. Andere doelstellingen zijn 
meer vrouwen te betrekken in de vakbondswerking 
op alle niveaus en de werknemers te sensibiliseren 
over de risico’s van HIV. Dit laatste gaat ter plaatse 
vaak samen met een algemeen verhaal over meer 
veiligheid op het werk.

JONGEREN EN VROUWEN

De informatie van de werknemers over hun rechten 
gebeurt via “study circles”: er wordt na het einde van 
de werkdag telkens een uur gewerkt rond concrete 
werksituaties, waarna in groep naar een oplossing 
voor het probleem wordt gezocht.
Ook in Kenia stellen we vast dat de bedrijven de 
vakbonden liever buiten houden… Nochtans ga-
randeert de lokale wetgeving de vrijheid van de 
werknemers om zich bij een vakbond aan te sluiten. 
Dit belet bedrijven niet om werknemers te intimide-
ren, zelfs met geweld en bedreigingen zoals bij het 
bedrijf Agility Logistics. De BTB voerde hiertegen een 
solidariteitsactie, zowel in België als ter plaatse, en 
steunde de werknemers in hun rechtvaardige strijd 
voor betere werkomstandigheden en de erkenning 
van hun vakbond.

De betrokken plaatselijke vakbonden beschouwen 
dit project als het hunne: ze voelen er zich verant-
woordelijk voor. Een transparant financieel beheer 
versterkt het vertrouwen van de partners. Zelfred-
zaamheid en autonomie van de partners is in dit 
verband zeer belangrijk: een steeds groter deel van 
de financiering dient in de toekomst te gebeuren 
door de ledenbijdragen en minder vanuit de project-
subsidies.
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JONGEREN EN VROUWEN

De leiding van de twee partner-vakbonden beheren 
thans hun organisatie op basis van duidelijke be-
leidslijnen, een goede communicatie en een transpa-
rante financiële planning.

Goed opgeleide vakbondsafgevaardigden zijn in 
staat om werknemers te rekruteren en te sensibilise-
ren omtrent hun rechten en de veiligheid en gezond-
heid op het werk. 
Een team van pleiters behandelt rechtszaken voor 
de vakbond en diens leden, met een daling van het 
aantal rechtszaken en een aanzienlijke besparing 
van kosten als gevolg.

Een Keniaanse delegatie werd van 24 tot 28 april 
2017 in België uitgenodigd door de BTB om kennis te 
maken met de manier van werken en de organisatie 
van onze centrale.

Het project heeft reeds stevige fundamenten gelegd 
die stilaan vruchten afwerpen. Nog zeker tot 2021 
gaan dezelfde partners er tegenaan om de vakbon-
den in Kenia te versterken.
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ITF

De Internationale Transportarbeiders Federatie is een 
internationale koepelorganisatie voor 781 vakbon-
den en vakcentrales die de belangen behartigen van 
werknemers uit de transportsector in 155 landen.
De organisatie werd opgericht in 1896 en is geves-
tigd in Londen.

In totaal vertegenwoordigt de ITF zo’n 19,7 miljoen 
werknemers. De ITF werkt nauw samen met het 
Internationaal Vakverbond ITUC.  BTB is één van de 
oprichters van ITF, en speelde steeds een actieve rol 
in de organisatie.

EXECUTIVE BOARD

De Executive Board is samengesteld uit 41 leden 
aangeduid door het congres, de secretaris-generaal, 
de sectievoorzitters en de voorzitters van de vrou-
wen- en jongerencomités.

BTB-voorzitter Frank Moreels is vicepresident voor 
Europa.
Hij werd in augustus 2014 ook benoemd tot vice-
voorzitter van ITF Road Transport.

Statutair BTB Congres 2018 - Statutair Rapport74



SECTIEWERK

HAVENS

De laatste conferentie voor de Sectie Havens had 
plaats op 12/8/2014 in Sofia tijdens het 43ste 
ITF-congres met als thema “From global crisis to 
global justice: transport workers fighting back!”. Het 
was de eerste maal dat een congres plaats had in 
een Oost-Europees land; meer dan 1700 vakbonds-
vertegenwoordigers  uit 114 landen namen deel.

Marc Loridan werd opnieuw verkozen als lid van het 
Dockers’ Section Committee, de Fair Practices Stee-
ring Group en het Fair Practices Committee.

Monique Verbeeck werd herkozen als ITF-Dockers’ 
Section Women’s Representative en behield hierdoor 
haar mandaat in bovengenoemde organen.

Als belangrijkste agendapunten van deze conferentie 
vermelden we: privatisering in de havens, evaluatie 
van de Global Network Terminals, havenautomatisa-
tie, versterking van de vakbonden, hun solidariteits-
capaciteit en samenwerking tussen de verschillende 
vervoerssectoren.

Op 13/8/2014 had de 2de gezamenlijke Conferentie 
voor zeevarenden en havenarbeiders plaats. Aan bod 
kwamen o.m. de toekomstige aanpak van de Flags of 
Convenience en de werking van de ITF-inspectors.

Door de wereldwijde tewerkstelling van meer dan 
120.000 werknemers in de transportsector, is Maersk 
één van de belangrijkste spelers op de wereldkaart. 
BTB neemt dus actief deel aan de ITF-bijeenkomsten 
om de ontwikkelingen rond Maersk op te volgen.
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De seminaries van de Global Network Terminals 
werden georganiseerd om contacten te leggen met 
de verschillende internationale havenvakbonden die 
te maken hebben met de 4 grootste terminalopera-
tors ter wereld (PSA, DP-World, Hutchison Ports en 
AP-Möller (Maersk). In 2012 werd beslist een studie 
te wijden aan gezondheid, veiligheid en welzijn op 
containerterminals wereldwijd. BTB-Havens nam 
het initiatief om namens Europa mee te werken aan 
deze studie. Een vragenlijst werd voorgelegd aan de 
betrokken Belgische havenarbeiders. Als conclusies 
werd opgetekend dat de bestaande strategieën er 
niet in slagen door te dringen tot de “core busi-
ness values” van de firma’s. Er bestaat een patroon 
van verslechterde arbeidsomstandigheden, vooral 
bij werknemers in dienst van onderaannemers. De 
globalisering van de werkmethodes laat nochtans 
toe om gestandaardiseerde veiligheidsprocedures 
wereldwijd toe te passen, maar de bedrijven doen dit 
enkel onder dwang van de omstandigheden. 

JONGEREN EN VROUWEN

Een van de belangrijkste knelpunten waarmee de 
havenvakbonden worden geconfronteerd heeft be-
trekking op DP-World, waar men weigert te onder-
handelen over vakbondsrechten. In 2013 werd een 
campagne georganiseerd om deze problematiek aan 
te klagen.

Een afzonderlijke focus-werkgroep werd in 2014 
opgericht met als doelstelling bij DP-World en APMT 
zoveel mogelijk jobs voor havenarbeiders  te waar-
borgen tijdens het automatiseringsproces op de 
containerterminals.

In de schoot van de ILO, de enige tripartite organisa-
tie van de Verenigde Naties, werd gewerkt rond het 
optimaliseren van veiligheid, gezondheid en oplei-
ding van havenarbeiders. De ITF-Dockers’ Section 
gaf in 2014 groen licht om de “ILO Code of Practice 
2005 – Safety and Health in Ports” te herwerken. BTB 
werkte mee aan de activiteiten van de werkgroep in 
juni 2016 en diende verscheidene amendementen in. 
In november 2016 werd een overeenkomst bereikt 
over het herschrijven van de Code.  

De BTB antwoordde positief en nam steeds actief 
deel aan de diverse oproepen tot internationale 
vakbondssolidariteit.
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JONGEREN EN VROUWEN

MARITIEME SECTOREN

In 2010 opperde ITF het idee om de “Flags of Con-
venience”-campagne aan te passen en hiervoor 
werd een nieuw type van bijeenkomst gecreëerd om 
de samenwerking tussen havenarbeiders en zeeva-
renden te optimaliseren en de betrokkenheid van 
de vakbonden op de werkvloer te verstevigen. Een 
eerste Maritime Round Table -waaraan BTB deelnam- 
had plaats in september 2012. Praktijkvoorbeelden 
werden gedeeld en ideeën voorgesteld ter verste-
viging van de solidariteit. De conclusies kunnen 
als volgt samengevat worden: meer jonge, alsook 
vrouwelijke havenarbeiders en zeevarenden moeten 
zulke bijeenkomsten bijwonen; er moet meer gebruik 
gemaakt worden van communicatienetwerken; de 
clausule “Seafarers, stop handling cargo” moet meer 
verspreid worden. Er werd ook als boodschap door 
BTB meegegeven dat Europa best het statuut van de 
dokwerkers ongemoeid laat.

De tweede Maritime Round Table in 2016 had als 
hoofdthema “Werken aan toekomstig vakbondsac-
tivisme” en was voornamelijk gericht op jonge vak-
bondsmilitanten. De slogan was “Stand up and fight 
back!”. Als onderwerpen kwamen aan bod: nieuwe 
actie- en campagnemiddelen, acties tegen malafide 
werkgevers en neoliberale regeringen die de macht 
van vakbonden en het recht op staken trachten te 
breken, de lashing campagne “Lashing is dock work” 
en de Flags of Convenience-campagne met getuige-
nissen van ITF-inspectors.

De jongeren besloten hun eigen vakbondsstructuur 
uit te bouwen om op die manier aan toekomstig 
vakbondsleiderschap te werken.

Tegen het feit dat bemanningen van zeeschepen 
vaak lashingwerk moeten uitvoeren voert ITF reeds 
geruime tijd actie. BTB volgt deze campagne op de 
voet en werkt er voor 100% aan mee. Het probleem 
stelt zich in de Vlaamse havens wel minder dan 
elders, maar toch is sensibilisering van de zeevaren-
den een noodzaak voor de veiligheid. Lashing is een 
uiterst gevaarlijke job die nooit door ongeschoolde 
arbeiders mag worden uitgevoerd. Bovendien wor-
den bemanningsleden vaak verplicht om dat soort 
taken uit te voeren tijdens hun rusttijd. De BTB-dele-
gees en ITF-inspecteurs informeren daarom de be-
manningsleden van schepen en houden ook verga-
deringen voor onze havenarbeiders. De boodschap 
luidt dat lashing deel uitmaakt van het takenpakket 
van daarvoor opgeleide dokwerkers en mag enkel 
aan hen worden toevertrouwd. Aan bemanningsle-
den mag nooit gevraagd worden lading vast of los te 
maken tenzij de veiligheid van schip en opvarenden 
in gevaar is.
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De koopvaardij is de enige sector die wereldwijd 
een akkoord heeft over minimumlonen en leef- en 
werkomstandigheden. Het Verdrag betreffende ma-
ritieme arbeid (Maritime Labour Convention of MLC 
2006) werd in 2006 gesloten door de Internationale 
Arbeidsorganisatie (ILO). Hierin zijn alle bestaande 
maritieme en andere arbeidsverdragen van de ILO 
gebundeld. Ook nieuwe eisen, zoals de certificering 
van de omstandigheden aan boord, het Maritime 
Labour Certificate, zijn erin opgenomen. Voor België 
trad dit verdrag, dat als een mijlpaal in de maritieme 
wereld mag beschouwd worden, op 21/8/2014 in 
werking. Zoals steeds zal de de vlag van het schip 
bepalen of het schip onder de toepassing valt van de 
conventie. Om een vlucht naar goedkope of twijfel-
achtige vlaggenstaten te voorkomen, voorziet het 
verdrag in een bijkomend controlemechanisme: ieder 
lid van de conventie mag alle schepen in haar eigen 
havens controleren op de compatibiliteit met de MLC 
2006.

Praktisch werkt dit systeem met “MLC-certificaten” 
die voor hernieuwbare periodes van 5 jaar geldig 
zijn. Op die wijze kunnen controles snel en efficiënt 
gebeuren en kan een “level playing field” voor gans 
de koopvaardijsector tot stand komen. 

JONGEREN EN VROUWEN

WEGVERVOER EN LOGISTIEK

In de afdeling “Road transport” is BTB actief in de 
problematiek rond IKEA en XPO (zie elders in dit 
rapport).

In de afdeling “Aviation” volgde BTB het proces op 
voor de oprichting bij Swissport van een “globale 
raad”, een vrijblijvend orgaan, niet echt vergelijkbaar 
met een EOR. Finaal haakte Swissport af en er werd 
beslist toch over te opteren voor een EOR. Ook hier 
was BTB één van de ondertekenaars voor het opstar-
ten van de procedure, samen met de collega’s van 
het Britse “Unite the union” en de Spaanse “CCOO”.

BTB was ook de gastorganisatie voor twee confe-
renties die door ITF georganiseerd werden over 
Uber.  De conferenties gingen door te Brussel en te 
Antwerpen.  Platformkapitalist Uber destabiliseert 
wereldwijd immers de loon- en arbeidsomstandig-
heden in de transportsector in het algemeen, en op 
wel zeer agressieve wijze in de taxi-industrie.  Het 
uitwisselen van ervaringen, en het vastleggen van 
een strategie onder vakbonden wereldwijd was on-
derwerp van deze conferenties. 
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VROUWENWERKING

ITF helpt vrouwen om zich meer te organiseren en 
hun sterkte op de werkplaats te maximaliseren. Het 
doel is dat de stem van de vrouwen meer gehoord 
wordt om zo betere arbeidsvoorwaarden af te dwin-
gen voor vrouwen wereldwijd. Cruciale onderwerpen 
zijn de strijd voor een waardig loon en het recht op 
een geweldloze werkplek.

Het ITF Women’s Committee komt tweemaal per jaar 
samen en wordt sinds 2008 voor BTB opgevolgd 
door Monique Verbeeck. De laatste decennia voe-
len méér en méér vrouwen zich geroepen om hun 
plaats in te nemen in de overwegend mannelijke 
transportsectoren. Loon- en arbeidsvoorwaarden 
vergelijken is daarom van belang, met als doel te 
streven naar aanvaardbare standaarden wereldwijd. 
De bereidheid tot uitwisseling van informatie speelt 
hierin een belangrijke rol. 
In 2013 werkte het ITF Women’s Committee aan een 
vragenlijst om het aantal vrouwelijke havenarbei-
ders wereldwijd in kaart te brengen. Omdat nog veel 
vrouwen in de havensector tewerkgesteld zijn in 
onzekere jobs zonder volwaardige loon- en arbeids-
voorwaarden dient de sector aantrekkelijker gemaakt 
te worden voor vrouwen en moeten meer vrouwen 
betrokken worden bij de vakbondswerking.

BTB werkte mee aan een Maritime Best Practice Gui-
de. Dit document dient om goede praktijkvoorbeel-
den binnen de havensector te delen qua opleiding, 
vorming, faciliteiten,…

In 2011 werd een ITF-onderzoeksproject opgestart 
rond HIV/Aids, dat in 2015 resulteerde in de ontwik-
keling van een vormingsmodule. Eveneens in sa-
menwerking met het ITF-Vrouwendepartement wer-
den ook vormingsmodules ontwikkeld rond geweld 
op de werkvloer en rond pesterijen en intimidatie.

In oktober 2016 werd aandacht besteed aan het tot 
stand brengen van een ILO-conventie over “geweld 
tegen vrouwen en mannen in hun werkomgeving”. 
BTB vroeg de Minister van Werk dit project te steu-
nen. 

ITF benadrukte ook het belang van de sociale media 
en van de versteviging van het netwerk van vrou-
welijke vertegenwoordigers binnen de ITF-sectoren 
wereldwijd. 

De BTB neemt jaarlijks deel aan de verschillende 
campagnes gericht op vrouwen, zoals de Internati-
onale Vrouwendag op 8 maart en de UN-dag tegen 
geweld op vrouwen op 25 november.
Eveneens wordt jaarlijks aandacht geschonken aan 
de campagne rond loongelijkheid “Equal Pay Day”, 
zowel op internationaal, Europees als nationaal vlak. 
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ETF

De Europese Transportarbeiders Federatie ETF, 
opgericht in 1999, is de Europese koepelorganisatie 
van 231 vakbonden en vakcentrales die de belangen 
verdedigen van werknemers in de transportsector uit 
42 landen. ETF vertegenwoordigt meer dan 5 miljoen 
werknemers De hoofdzetel is gelegen in Brussel. De 
ETF maakt deel uit van de Internationale Transpor-
tarbeiders Federatie ITF.

Binnen het ruime kader van globale solidariteit is 
ETF actief als regio van de ITF en als de transport-
federatie van de Europese vakbondsconfederatie 
ETUC. De voornaamste activiteit is de vertegen-
woordiging en verdediging van de belangen van de 
transportwerknemers in geheel Europa. ETF formu-
leert en coördineert het vakbonds- en sociaal beleid 
in de transportsector, organiseert syndicale acties, is 
betrokken bij opleiding en vorming en voert innova-
tief onderzoek uit over gevarieerde onderwerpen van 
gezondheid en veiligheid op het werk tot arbeids-
marktstudies.

ETF is de erkende sociale partner in de Europese So-
ciale Dialoog en vertegenwoordigt de transportwerk-
nemers ten opzichte van de Europese Commissie en 
de Raad van Ministers.
De organisatie zet de goede relaties verder tussen 
de syndicale organisaties onderling en met het Eu-
ropees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité 
en het Comité van de Regio’s.  

JONGEREN EN VROUWEN

EXECUTIEF

De BTB is in het Executive Committee van ETF verte-
genwoordigd door Monique Verbeeck als vertegen-
woordiger van de vrouwen en door Nick Loridan als 
vertegenwoordiger van de jonge werknemers.  

Frank Moreels, voorzitter van BTB, heeft het mandaat 
voor de landengroep België/Nederland/Frankrijk.
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JONGEREN EN VROUWEN

VROUWENWERKING

Transport is één van de meest “gesegregeer-
de” sectoren, met slechts 22% vrouwen onder de 
EU-arbeidskrachten. ETF is ervan doordrongen dat 
de uitdaging voor de transportsector erin bestaat 
de vervrouwelijking van de transportsector aan te 
pakken, door de syndicalisatiegraad op te trekken 
in de zich ontwikkelende sectoren en ondernemin-
gen, door strategieën uit te werken om de kwaliteit 
van de tewerkstelling op te tillen, door de loonkloof 
te bestrijden, door het gender-aspect een grotere 
plaats te geven in het vakbondsbeleid en de cao’s, 
door een betere vertegenwoordiging van vrouwen 
in de vakbondsstructuren en de onderhandelingsor-
ganen en door informatie over gender-gerelateerde 
acties beter bekend te maken. 

Op het ETF-congres in mei 2013 keurde de Vrou-
wenconferentie het actieplan voor gendergelijkheid 
2013-2017 goed. Het plan omvatte 3 prioriteiten: 
geweld tegen vrouwen op het werk in de transports-
ector, veiligheid en gezondheid van vrouwen op het 
werk, meer vrouwen aantrekken in de vakbonden. 
Het Vrouwencomité van ETF komt tweemaal per jaar 
bijeen. 

In oktober 2014 had de bijeenkomst plaats op de 
hoofdzetel van BTB in Antwerpen. Een rondetafel-
gesprek had plaats over de arbeidsomstandigheden 
van de vrouwen werkzaam in de haven en de logis-
tieke sector. Ook werd een werkplaatsbezoek in de 
haven georganiseerd, aan een containerterminal en 
een stukgoedterminal.

De ETF-sectie Havens ontwikkelde ook een eigen 
genderbeleid. Op 21 oktober 2014 heeft het Sociale 
Dialoog Comité waarin alle sociale partners van de 
havensector in de EU zetelen, een reeks aanbevelin-
gen over de tewerkstelling in de havensector, waarbij 
zij zich ertoe verbinden om op Europees , nationaal 
en plaatselijk niveau samen te werken om gelijke 
kansen te bevorderen en de tewerkstelling van vrou-
wen in de sector te ondersteunen.

Ter gelegenheid van de UN-campagne op 25 no-
vember 2014 tegen geweld op vrouwen leverde het 
ETF-Vrouwencomité een bijdrage via een affiche-
wedstrijd, waaraan BTB deelnam.
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N.a.v. de UN-dag van 25 november 2016 lanceerde 
het Vrouwencomité van ETF een online-studie over 
geweld op de werkvloer tegen vrouwelijke trans-
portarbeiders. Bedoeling was gegevens en bewijzen 
te verzamelen. De studie werd uit het Engels in 12 
talen vertaald. BTB verzorgde de vertaling naar het 
Nederlands, stuurde de vragenlijst naar het 300-tal 
vrouwelijke havenarbeiders in de haven van Antwer-
pen en betrok hierbij ook de andere havens en sec-
toren van onze organisatie. De belangrijkste  - soms 
verschillende - bevindingen werden gebundeld in 
een rapport door een experte terzake, nl. professor 
Yane Pillinger en werden op de Vrouwenconferentie 
van ETF op 23 mei 2017 voorgesteld.

Tijdens de afgelopen congresperiode werd door het 
ETF-Vrouwencomité vormingspakketten ontwikkeld 
gericht op vrouwen werkzaam in de transportsector. 
Deze omvatten 3 modules: verstevigen van de rol 
van vrouwen in de vakbond, vrouwen betrekken bij 
cao-onderhandelingen, veiligheid en gezondheid op 
de werkvloer. BTB werkte actief mee aan de ontwik-
keling van deze modules.

In 2016 lanceerde ETF het twitter-account @ETF-wo-
men en de Facebookpagina @ETFwomen. Op deze 
pagina’s wordt informatie verstrekt over genderac-
tiviteiten, worden acties/campagnes van de leden 
ondersteund en wordt nieuws van de Europese 
instellingen en andere stakeholders gedeeld. 
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JONGEREN EN VROUWEN

JONGERENWERKING

Sinds de oprichting in 2013 van het ETF Youth Com-
mittee formuleert dit een jongerenbeleid en worden 
alle voor jonge transportwerknemers relevante the-
ma’s behandeld. Het comité ijvert ervoor de situatie 
van de jonge transportwerknemers op de arbeids-
markt te verbeteren. Betere integratie van jonge 
militanten in de vakbondsstructuren en –activiteiten 
is eveneens een belangrijk streefpunt.

De jongerenvertegenwoordigers maken deel uit van 
alle beleidsbepalende organen van de ETF en spelen 
zo een sleutelrol in de strategische oriëntaties.

Om ten volle deze opdracht te kunnen waarmaken, is 
het comité op volgende terreinen actief:
• Opvolging van de Europese arbeidsmarkt met 

betrekking tot de tewerkstelling en arbeidsvoor-
waarden van jonge transportwerknemers;

• Indienen van voorstellen en resoluties in de 
ETF-beleidsorganen;

• Aanbevelingen op tafel leggen in de Europese 
Sociale Dialoog;

• Vertegenwoordiging in internationale organisa-
ties met het oog op het tot stand brengen van 
een transnationaal netwerk om de verzuchtingen 
van de jongeren bekend te maken en gemeen-
schappelijke strategieën uit te werken;

• Aanvragen en uitvoeren van deels door de EU 
gefinancierde projecten om de mogelijkheden 
tot actie van de leden verder uit te bouwen.

Sinds 2017 is BTB in dit comité door Nick Loridan 
vertegenwoordigd, een hele prestatie voor onze 
organisatie.
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JONGEREN EN VROUWEN

SECTIEWERK

HAVENS

In de ETF-Sectie Havens werd Marc Loridan in 2013 
herkozen als lid van de sectie en van het Steering 
Committee; Monique Verbeeck als vrouwenvertegen-
woordiger en lid van het ETF-Uitvoerend Comité.
De sectie kwam tijdens de afgelopen congresperiode 
tweemaal per jaar samen en behandelde o.m. de 
aanvallen vanwege de Europese Commissie tegen de 
organisatie van de havenarbeid in Spanje en België.

Een ETF-project inzake collectieve onderhandelingen 
in de havensector kwam ten einde in juni 2013. 

In september 2013 gaf de Europese Commissie 
opdracht tot een studie over de havenarbeid. Het 
eindrapport bevatte bijzonder gevaarlijke bewerin-
gen over de strijdigheid van sommige regelingen 
en cao’s met de Europese verdragen. Dit zette de 
Commissie ertoe aan een hervorming na te streven. 
Het ETF-standpunt was dat de studie niet op weten-
schappelijk verantwoorde wijze was uitgevoerd en 
niet als basis voor politieke voorstellen kon dienen. 
Nochtans werden inbreukprocedures ingeleid.

JONGEREN EN VROUWEN

De BTB toonde zich solidair in diverse Europese 
disputen omtrent de havenarbeid (Spanje, Portugal, 
Polen, Nederland).

Na de gezamenlijke en succesvolle strijd tegen de 2 
Port Packages, besloten de havenvakbonden uit de 
Hamburg-Le Havre Range hun strategie te verfijnen 
in het kader van de bedreiging vanwege de overca-
paciteit en de toenemende automatisering van de 
terminals. Een coördinatiecomité werd opgericht om 
samen te werken aan gemeenschappelijke doelstel-
lingen ter bescherming van de havenarbeiders.

De Sectie havens startte met een werkgroep Auto-
matisering in 2015. BTB was gastheer in juni 2017 
voor een seminarie over de stand van zaken in de 
verschillende havens met de bedoeling strategieën 
uit te stippelen. 
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JONGEREN EN VROUWEN

Een coördinatie van de nationale campagnes rond 
lashing kwam in 2015 tot stand. Deze wellicht enige 
job die niet kan geautomatiseerd worden, is aldus 
een sleutel tot het behoud van banen in de sector. 

In mei 2013 keurde de Europese Commissie een ont-
werp van verordening goed over de toegang tot de 
markt van de havendiensten. ETF besloot haar lob-
bywerk niet te beperken tot de vraag de verordening 
te verwerpen, maar een aantal amendementen voor 
te stellen. BTB leverde in dit kader een belangrijke 
bijdrage. Essentieel was dat het Europees Parlement 
voor de derde keer de verplichte openstelling van de 
markt voor de havendiensten verwierp. 

De installatievergadering van het “Sociale Dialoog 
Havens”-comité had plaats in juni 2013, met aan 
werknemerszijde ETF en IDC en aan werkgeverszij-
de ESPO en FEPORT. Naast aanbevelingen in ver-
band met de promotie van meer tewerkstelling van 
vrouwelijke havenarbeiders in de sector, werden 
ook beslissingen getroffen omtrent richtlijnen voor 
opleiding. Hierbij werd gezorgd voor voldoende 
soepelheid om rekening te kunnen houden met de 
diverse trends op de markt. De sociale dialoog richt 
zich vooral op veiligheid, o.m. bij blootstelling aan 
schadelijke gassen, arbeidsorganisatie, opleiding en 
ook gender gerelateerde zaken.

MARITIEME SECTOREN

Op 16/1/2012 werd het akkoord tussen de sociale 
partners van de sector over de arbeidsvoorwaarden 
in de Europese binnenvaart gesloten. Dit akkoord 
is enigszins historisch te noemen omdat het ba-
sis-werkomstandigheden vastlegt voor heel wat 
Oost-Europese landen waar geen enkele vorm van 
wettelijk geregelde loon- en arbeidsvoorwaarden 
bestond. BTB volgt dit dossier nauwlettend op in 
het kader van de Europese sociale dialoog voor de 
binnenvaart, waarvan Jacques Kerkhof, waarnemend 
federaal secretaris maritieme sectoren van de BTB, 
het voorzitterschap waarneemt.
Intussen is het akkoord omgezet in een Europese 
richtlijn die door alle lidstaten dient opgenomen in 
de nationale wetgeving. Landen als Cyprus en Malta 
hebben de richtlijn nog niet omgezet en vragen een 
uitzondering om geografische redenen. Deze landen 
baseren zich op het feit dat ze geen binnenvaart, 
bevaarbare kanalen of rivieren hebben, maar zijn 
wel diegenen die massaal aan sociale dumping 
doen in de riviercruise-business! Daar wordt gebruik 
gemaakt van Cypriotische en Maltese “manning 
agencies” die werknemers aan een karig loon en 
gedurende veel te lange periodes tewerkstellen.

De Europese Commissie is best actief te noemen ten 
behoeve van de binnenvaart: De Naiades- en Platina-
projecten zijn actieprogramma’s op 5 strategische 
gebieden:
• scheppen van gunstige diensten en het aanbo-

ren van nieuwe markten;
• stimuleren van de modernisering van de vloot;
• aantrekken van nieuwe arbeidsmarkten en het 

vergroten van investering in menselijk kapitaal:
• promoten van de binnenvaart;
• verbeteren van de infrastructuur.

BTB is vooral betrokken bij de problematiek rond op-
leiding en instroom naar de sector, alsook uiteraard 
bij het bevorderen van loon- en arbeidsvoorwaarden.
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JONGEREN EN VROUWEN

Jaarlijks houden de binnenvaartvakbonden aange-
sloten bij ETF-IWT een seminarie. Sociale dumping, 
sociale zekerheid, competentieprofielen, instroom, 
opleiding en gelijkstelling van kwalificatiedocumen-
ten komen er aan bod. Bewust van de noodzaak 
deze thema’s op Europees niveau te regelen, is BTB 
een actief deelnemer aan deze bijeenkomsten.

In het kader van genoemde Europese sociale dialoog 
ageert BTB om vaartijderkenning op simulator op 
Europees niveau te regelen. Dit geldt ook voor de 
implementatie van een digitale vaartijdenregistratie 
in plaats van het huidige vaartijdenboek en dienst-
boekje-systeem. Terwijl de werkgevers vragende 
partij zijn voor een “versoepeling” (lees: verminde-
ring) van de regels omtrent de bemanning, dringt 
BTB erop aan om eerst een grondige studie uit te 
voeren. Moderne technologieën maken het werk wel-
iswaar eenvoudiger, maar iedere nieuwe apparatuur 
moet ook bediend worden en dit betekent niet dat 
de werkdruk daalt. Een eventuele nieuwe regelge-
ving betreffende de bemanning zal ingevolge een eis 
van ETF gekoppeld moeten worden aan de digitale 
registratie.

De sectorale sociale partners hebben het TASCS-pro-
ject opgestart (Towards a sustainable crewing 
system). Dit project zal alle relevante elementen van 
en/of invloeden op de werkbelasting van het bin-
nenvaartpersoneel identificeren en evalueren tijdens 
zowel werk- en rusttijden. Het project wordt door de 
EU gefinancierd en loopt tot het najaar 2018.

JONGEREN EN VROUWEN

Het werkbelastings-onderzoek zal plaatsvinden 
tijdens scheepsbezoeken. Een ingevuld formulier 
met informatie over het vaartuig werd door ETF 
voorzien. De bemanning wordt geïnterviewd over de 
activiteiten en de verstoorde werkzaamheden aan 
boord. Er wordt gepeild naar technische aspecten, 
opleiding en werkervaring, organisatorische aspec-
ten zoals planning en werktijden, werkbelasting en 
tijdsgebondenheid van taken. Het uiteindelijke doel 
is een gedocumenteerd voorstel van instrument voor 
personeelsbezetting op het Europese waterwegennet 
dat transparant, flexibel en duurzaam te gebruiken 
en te handhaven is.

Op ETF-niveau wordt de internationale concurrentie 
tussen sleepvaartbedrijven nauwlettend in het oog 
gehouden. Zo werden al enkele Tug (havensleep-
boot)-conferences georganiseerd om de onderlinge 
“race to the bottom” een halte  toe te roepen. BTB is 
reeds tweemaal gastheer geweest en is een stu-
wende kracht om tot oplossingen te komen. Zo werd 
op ons initiatief een gentlemen’s agreement ge-
sloten om elkaars acties niet te breken met andere 
sleepvaartbedrijven (lees vakbonden). Internatio-
naal denken en handelen is de boodschap om de 
arbeidsomstandigheden minstens te behouden en 
waar mogelijk te verbeteren. 

Omdat werk en privéleven elkaar in de scheepvaart 
overlappen, in tegenstelling tot de meeste ande-
re sectoren, kunnen pesterijen ernstiger gevolgen 
hebben. ETF en ECSA (European Community of 
Shipowners’ Associations) hebben hun krachten 
gebundeld om een leidraad ter voorkoming van 
intimidatie en pesterijen op de werkplek op te stel-
len. Alle belanghebbenden worden door middel van 
een handleiding, richtlijnen, praktijkvoorbeelden en 
een videoclip bewust gemaakt en aangespoord tot 
wederzijds respect.  
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WEGVERVOER EN LOGISTIEK

De ETF Road Section is actief in de strijd voor de 
rechten en belangen van de professionele chauffeurs 
en voor het verdedigen van de sociale dimensie in 
het Europese wegvervoer. Het richtinggevend princi-
pe is de solidariteit tussen de aangesloten transport-
vakbonden als middel om een sterk vakbondsfront in 
de sector op te bouwen, anti-vakbondsmaatregelen 
te elimineren evenals discriminatie tussen Europese 
chauffeurs op het vlak van loon- en arbeidsvoor-
waarden.
ETF verdedigt de waardigheid van de chauffeur, een 
geschoolde professional wiens welzijn van levensbe-
lang is voor de veiligheid van de Europese wegen en 
de Europese burgers.

Inzake logistiek werden de recente jaren door ingrij-
pende veranderingen gekenmerkt. De globalisatie 
van de economie transformeerde de vervoerssector. 
De tendens van outsourcing en delocalisatie van de 
productie naar andere landen heeft een uitbarsting 
gecreëerd van transnationaal transport en logistiek, 
die alle transportmodi treft. Multinationale onderne-
mingen investeren meer en meer in de verschillende 
transportsectoren en zelfs vroegere staatsbedrij-
ven, zoals posterijen en spoorwegen, breiden hun 
activiteiten uit naar de markt van het internationaal 
transport en de bijhorende logistiek.

ETF besteedt bijzonder veel aandacht aan het op-
bouwen van middelen bij de vakbonden in Centraal 
en Oost-Europa met de bedoeling de veranderin-
gen en uitdagingen in de logistieke sector aan te 
kunnen. Tegelijkertijd is de vrijwaring van de vrije 
markt voor diensten en investeringen een belangrijk 
item geworden in het EU-beleid, met invloed op het 
Europa buiten de EU. ETF wenst echter dat heilige 
koe van het “vrije verkeer” de sociale rechten van 
de werknemers niet uit de Europese agenda duwt.  
Onder deze omstandigheden is het meer dan ooit 
van belang dat de vakbonden over een efficiënte en 
effectieve organisatie zoals de ETF beschikken om 
een sociaal Europa te promoten.  
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JONGEREN EN VROUWEN

In de “Civil Aviation Section” volgt BTB enkel de 
grondafhandeling op. Begin 2013 zette BTB samen 
met andere vakbonden binnen ETF nogmaals een 
lobbycampagne op naar het Europees Parlement 
toe. Op 21 en 22/2/2013 werd immers binnen het 
Europees Parlement opnieuw onderhandeld over een 
versoepeling van de regels over de afhandeling op 
de luchthavens.
Om te vermijden dat de concurrentie tussen de 
afhandelingsbedrijven en tussen de luchthavens on-
derling, die trouwens reeds bikkelhard is, op de kap 
van de werknemers zou gebeuren, ijverde BTB voor 
een “level playing field”, een speelveld waar alle 
afhandelaars dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden 
moeten toepassen.
Bij Swissport loopt sinds het najaar 2017 een pro-
cedure voor de oprichting van een EOR; één van de 
drie initiatie nemende vakbonden is de BTB. 

JONGEREN EN VROUWEN

BTB is lid van het Steering Committee, dat enkele 
malen per jaar bijeenkomt. De voorbije twee jaar 
werd voornamelijk gefocust op het Mobility and Road 
Package van de EU-commissarissen Thyssen en 
Bulc. Dit bevat een aantal belangrijke maatregelen 
inzake rij- en rusttijden, cabotage en sociale dum-
ping. Zo zou het verbod van het nemen van de lange 
rust in de camion, omzeild worden. De protesten 
tegen deze maatregelen culmineren in een manifes-
tatie te Straatsburg op 29/5/18. BTB is zeer actief in 
lobbywerk bij Belgische EU-parlementsleden, zodat 
ETF de contacten verder kan onderhouden. Ook de 
stemmingen in de commissies EMPL en TRAN over 
de Package worden opgevolgd door een BTB-dele-
gatie.
Eveneens wordt de “social dialogue” tussen ETF en 
IRU, die enkele keren per jaar in Brussel plaatsvindt 
onder auspiciën van de EU, nauwgezet door BTB 
opgevolgd.

Binnen de “Urban Public Transport Section” wordt 
ook strijd tegen Uber gevoerd. Btb volgt eveneens 
de agenda van deze sectie op.

VOORZITTERSCHAP

BTB-voorzitter Frank Moreels werd in mei 2017 
aangesteld als voorzitter van ETF, een hele eer voor 
onze organisatie en een terechte beloning voor 
de prominente plaats die onze centrale inneemt in 
de niet aflatende strijd ten bate van de Europese 
transportwerknemers. Hij kreeg op het congres van 
Barcelona in 2017 de voorkeur op twee andere kan-
didaten.  Het is de ambitie van BTB om tijdens het 
voorzitterschap van Frank Moreels van het ETF om 
te turnen van een goed geöliede lobbymachine tot 
een performantere campagnevakbond op Europees 
niveau.  

Statutair BTB Congres 2018 - Statutair Rapport88



UNI GLOBAL UNION

UNI Global Union, opgericht in 2000 en met Nyon in 
Zwitserland als thuisbasis, vertegenwoordigt meer 
dan 20 miljoen werknemers die aangesloten zijn bij 
meer dan 900 vakbonden uit de snelst groeiende 
sectoren in de wereld.
In het volgende decennium wordt verwacht dat 90% 
van de nieuwe jobs zich zullen situeren in deze sec-
toren. De organisatie wil dat deze jobs een waardig 
karakter hebben en dat de werknemersrechten, 
waaronder het recht bij een vakbond aan te sluiten 
en collectief te onderhandelen, gewaarborgd worden.
De betrokken werknemers zijn actief in tal van diver-
se sectoren, maar BTB, sinds 1/1/17 aangesloten bij 
UNI, volgt als transportvakbond vooral de sectoren 
“Post en logistiek” en “Platformeconomie en uitzen-
darbeid” op.

De baanbrekende strategie van UNI is het wijzigen 
van de spelregels in de globale arbeidsmarkt en 
gelijkheid en rechtvaardigheid voor de werknemers 
na te streven.

UNI wenst met de deel uitmakende organisaties de 
arbeidskrachten uit de geglobaliseerde dienstensec-
tor te verenigen in de huidige periode van ongezien 
precair werk en een jeugdwerkloosheid op record-
hoogte.

In een enorm volatiele globale arbeidsmarkt zal de 
sleutel tot succes te vinden zijn in vakbondsgroei, de 
promotie van een eerlijkere en duurzamere globa-
le economie, collectief onderhandelen en sociale 
bescherming. 

De sector van de “Platform and agency workers” 
kent een constante groei. UNI ijvert voor betere wer-
komstandigheden en het opkrikken van de standaar-
den in deze sector.

Ook in de sector van “Post and Logistics” wijzigt de 
technologie razendsnel. De vakbonden moeten be-
grijpen dat we op een kritiek punt aanbeland zijn en 
dat we met een gedurfde “new deal” op de proppen 
moeten komen. Dit kan enkel met een eensgezinde 
organisatie. 
Frontvorming is vereist om te weerstaan aan de 
voortdurende druk tot privatisering van openbare 
diensten en tot schijnzelfstandigheid zoals bij Uber 
en Deliveroo.
Technologie creëert opportuniteiten, maar kan ook 
leiden tot onrealistische productiequota, relocatie 
van jobs en precair werk.
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#FairTransport

op   mensenmaat


