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participent à l'action "tarif zéro" 
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Plusieurs centaines de chauffeurs de bus de la Stib issus des différents dépôts de 
Bruxelles ont pris part, dès l'ouverture du réseau lundi matin, à l'action syndicale 
"tarif zéro", consistant à ne pas vendre de titre de transport à bord, a indiqué Oliver 
Rittweger, délégué CSC Services publics Stib au dépôt bus de Haren.  
 
Autre son de cloche du côté de la Stib où l'on affirme que seuls une dizaine de 
chauffeurs ont participé au mouvement tôt lundi matin. Cette mobilisation vise, 
selon les syndicats, à dénoncer le non-respect par la direction de l'entreprise de 
transport public d'une partie d'un accord conclu vendredi après l'agression 
présumée d'un chauffeur de bus jeudi. Le point litigieux concerne la reconnaissance 
de l'arrêt de travail spontané de vendredi comme "assimilé à du temps de travail", 
pour l'ensemble des grévistes sans distinction. De son côté, la direction de la Stib 
affirme respecter entièrement l'accord conclu vendredi, "ce qui n'est pas le cas des 
syndicats aujourd'hui", et met en garde le personnel qui participerait à cette "action 
illégale". 
 
Oliver Rittweger espère une réunion des syndicats avec la direction dans le courant 
de la journée. Or, "il n'y a jamais eu de demande de rencontre avec la direction", 
assure Françoise Ledune, porte-parole de la Stib. 
 
La CSC exige que les arrêts de travail de vendredi ne soient pas considérés comme 
des absences injustifiées. Elle dénonce par ailleurs des pressions sur les chauffeurs 
de bus qui participent à l'action "tarif zéro". "Ces pressions laissent entendre que 
seul l'arrêt de travail est toléré. C'est vrai que l'on parle de plusieurs dizaines de 
milliers d'euros, voire en fin de journée de centaines de milliers d'euros. Mais, un 
arrêt de travail est tout aussi coûteux. Les premières réactions des voyageurs sont 
très positives. Ils apprécient que l'action d'aujourd'hui ne les pénalise pas. Je pense 
qu'ils ne comprendraient pas que la direction pénalise les travailleurs", poursuit 
Oliver Rittweger. 
 
"Nous avons fait des contrôles sur les lignes du dépôt de Haren et seuls quelques 
chauffeurs ont participé tôt lundi matin. L'action était donc très localisée et tout est 
très vite rentré dans l'ordre. De plus, il n'y a eu aucun débordement", conclut pour 
sa part Françoise Ledune. 
 
 
MIVB dreigt met sancties tegen chauffeurs  
die deelnemen aan vakbondsactie 
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De buschauffeurs van de MIVB die deelnemen aan de vakbondsactie "Tarif Zéro", waarbij 
chauffeurs geen tickets verkopen aan boord van de bus, riskeren een sanctie. Dat zegt MIVB-
woordvoerster An Van hamme, die stelt dat de vervoerssmaatschappij zich wel degelijk aan 
haar deel van het vrijdag afgesloten akkoord gehouden heeft. 
 
Buschauffeurs die weigeren tickets te verkopen riskeren een sanctie. Lees meer 
   
De chauffeurs willen dat de spontane werkonderbreking van vrijdag wordt gelijkgesteld aan 
arbeidstijd voor alle stakende personeelsleden. "Het personeel heeft het werk hervat om 15 
uur. Ze zijn gedekt voor de ochtend, maar niet voor erna. Op deze manier proberen ze een dag 
vakantie te nemen", zegt Van Hamme. 
 
De Brusselse vervoersmaatschappij heeft maandagochtend op 18 lijnen 37 bussen 
gecontroleerd. Daarvan hadden er 8 hun ticketsysteem afgesloten, zodat de reizigers geen 
ticket konden kopen. "De vakbond beweert dat er honderden chauffeurs deelnemen aan de 
actie, maar dat is sterk overdreven", klinkt het bij de MIVB. "Dit gaat om een overtreding van 
het arbeidsreglement. De deelnemende chauffeurs riskeren een sanctie." 
  
 
Taxi's rijden op 13 september aan halve prijs 
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Een ritje met een erkende taxi zal op zondag 13 september maar half zoveel kosten dan 
normaal. Het gaat om een actie van de sector tegen Uber. Drie dagen later is er zoals eerder 
gezegd een taxibetoging met delegaties uit verschillende Europese landen.  
 
Met de nieuwe acties willen de taxibedrijven de overheid nogmaals duidelijk maken dat ze 
concrete stappen verwachten tegen de in hun ogen oneerlijke concurrentie van Uber. De 
korting is ook een signaal naar de klanten. De taxi's zullen enkel de kosten voor sociale 
bijdragen, belastingen en autoverzekering aanrekenen. 
 
"Eigenlijk hadden we onze taxiritten helemaal gratis moeten maken, maar onze chauffeurs 
willen zich niet verlagen tot het niveau van de oneerlijke concurrenten", zegt woordvoerder 
Pierre Steenberghen. "We willen aantonen dat de prijzen die illegale spelers hanteren de job 
van taxichauffeurs die wel de regels respecteren onleefbaar maakt." 
 
De taxisector waarschuwt ook voor de "sluipende uberisatie" van de samenleving, waarbij 
innovatie en deeleconomie misbruikt worden om de arbeidswetgeving te omzeilen. "We 
hebben de overheid genoeg gevraagd om iets te doen tegen Uber, nu is het tijd om zelf actie te 
ondernemen", klinkt het. 
 
Behalve de ritten aan halve prijs, komt er ook een Europese actie op woensdag 16 september. 
Samen met delegaties uit andere Belgische steden, maar ook Frankrijk, Duitsland, Spanje en 
Portugal zullen de Brusselse taxichauffeurs "symbolische kruispunten" blokkeren. De 
taxisector zal daarbij aankloppen bij federaal minister van Economie Johan Van Overtveldt 
(N-VA), staatssecretaris voor Fraudebestrijding Bart Tommelein (Open VLD) en de Europese 
Commissie.  



	  


