
Op 28 mei 2021 organiseerden ABVV Metaal en BTB 
hun Buzze-actie, om de precaire situatie van zowel de 
touringcarsector als van busbouwer Van Hool onder 
de aandacht te brengen. Het coronavirus had het 
(Europese) toerisme praktisch tot stilstand bracht. Er 
was geen of nauwelijks werk voor de chauffeurs die 
toeristische rondritten verzorgen en ook de productie 
van touringcarbussen – waar Van Hool traditioneel 
sterk op inzet – was ineengestuikt. 

Hoe doen onze 
touringcarchauffeurs 
en busbouwers het 
vandaag?  

Zes maanden na onze BUZZE-actiedag



Met onze actie wilden we de getroffen 
werknemers niet alleen een hart onder 
de riem steken, we wilden ook onze 
recepten voor een economisch herstel 
kenbaar maken (o.m. door te wijzen op 
het belang van lokale bus-bestellingen 
bij onze twee grote busbouwers 
Van Hool en VDL). 

Vandaag zijn we zes maanden later 
en maken we de balans op. Hoe is 
de situatie vandaag op Van Hool en 
VDL? En hoe is het gesteld met onze 
touringcarchauffeurs? Het antwoord op 
deze vragen leest u hieronder.

Onze chauffeurs
Overlevingsmodus
Wanneer we vragen naar de toestand van 
de touringcarsector, valt Steven Steyaert  
– federaal propagandist BTB – meteen 
met de deur in huis: ‘Op dit moment vecht 
de sector opnieuw om te overleven. In 
de zomer ging het nochtans de goede 
richting uit. Er waren terug scouts- en 
zomerkapen, daguitstappen, korte 
groepsreizen, enzovoort. Maar sinds 
de vierde golf in november is alles weer 
helemaal stilgevallen.’

En dus heerst er opnieuw volop tijdelijke 
werkloosheid onder de touringcar-
chauffeurs. In de woorden van Steven: 
‘Voor een groot deel van onze mensen 

is de financiële situatie zeer nijpend. 
Sommigen zitten helemaal door hun 
spaargeld. Heel wat chauffeurs hebben 
ondertussen ook hun belastingbrief 
ontvangen en moeten heel wat centen 
terug betalen omdat ze langdurig tijdelijk 
werkloos waren. Vanuit BTB en ABVV-
Metaal hebben we lang aangedrongen 
op een oplossing voor dit probleem, maar 
zonder succes. Ondertussen stellen we 
vast dat heel wat chauffeurs de sector 
hebben verlaten, sommigen definitief 
terwijl anderen tijdelijk een andere job 
hebben. Ook bij heel wat werkgevers 
staat het water aan de lippen. Ondanks 
steun van de overheid, zullen er de 
komende maanden ongetwijfeld bedrijven 
over kop gaan.’

Perspectief 
Heeft de Buzze-actie dan niets opgeleverd 
voor de sector? Toch wel zegt Steven: 
‘We hebben enorm veel positieve reacties 
gekregen, zowel van chauffeurs als van 
werkgevers. We zijn erin geslaagd om de 
sector onder de aandacht te brengen. 
Dat werd zeer sterk geapprecieerd. Op 
economisch vlak hebben we het tij echter 
niet kunnen keren. Het coronavirus is de 
grote spelbreker.’  

Het is dan ook moeilijk om te zeggen 
wanneer er eindelijk beterschap 
aankomt, besluit Steven: ‘Alles is 
afhankelijk van de evolutie van het 
coronavirus. In Europa wordt nu 

werk gemaakt van de derde boosterprik 
en daar moeten we ons aan vastklampen. 
Voor de sector zijn reizen en uitstappen 
doorheen Europa cruciaal. Laat ons hopen 
dat een vijfde golf of een nieuwe variant 
uitblijft en dat er in het voorjaar terug wat 
perspectief ontstaat.’ 

Onze busbouwers
Bij de twee grote busproducenten is de 
situatie gemengd. VDL Bus heeft het 
tijdens de coronacrisis best goed gedaan. 
Het bedrijf focust in de eerste plaats op 
elektrische bussen voor het openbaar 
vervoer en niet – zoals van Hool – op 
touringcarbussen. Recent raakte bekend 
dat vervoersmaatschappij De Lijn 60 
nieuwe elektrische bussen heeft besteld, 
waarvan 36 stuks bij Van Hool en 24 bij 
VDL. Vanuit ABVV-Metaal en BTB zijn we 
daar zeer tevreden mee, temeer daar we 
steeds het belang van lokale bestellingen 
hebben benadrukt als recept om uit de 
crisis te geraken.

Het blijft afwachten 
hoe de corona-
situatie evolueert.”

David Scheveneels
hoofddelegee Van Hool
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Volharding en gezond verstand 
De bestelling van De Lijn betekent 
echter niet dat alle problemen van de 
baan zijn voor Van Hool, vertelt onze 
hoofdafgevaardigde David Scheveneels: 
‘Op dit moment is de situatie nog steeds 
niet rooskleurig. Er is nog zeer veel 
tijdelijke werkloosheid. Normaal gezien 
gaan we na Nieuwjaar wel terug iets meer 
bussen assembleren: van één per week 
naar drie per week.  
Maar het blijft afwachten hoe de corona-
situatie evolueert en in welke mate het 
toerisme herleeft. Het blijft moeilijk om 
dat te voorspellen.’ Positief is wel dat de 
afdeling industriële voertuigen een pak 
beter presteert, gaat David verder: ‘In 
die afdeling worden zowel opleggers als 
tankcontainers gemaakt en is er wel wat 
werk. Vanaf volgend jaar zullen honderd 
mensen uit de busafdeling naar deze 
afdeling getransfereerd worden.’

De bestelling die De Lijn bij Van Hool 
geplaatst heeft, is uiteraard goed nieuws. 
Het heeft nochtans heel wat voeten in 
de aarde gehad, want in eerste instantie 
mocht het bedrijf zelfs niet meedingen 
naar die order, wegens te weinig ervaring 
in de productie van vol-elektrische 
bussen: ‘Het is een overwinning van de 
volharding en het gezond verstand dat de 
bestelling toch deels werd toegewezen 
aan Van Hool. Laten we hopen dat dit 
voor de werknemers een relance kan 
betekenen en dat we terug aan een 
positieve toekomst kunnen denken.’

Goede testcase
Zoals gezegd heeft ook VDL Bus een 
deel (24 stuks) van de order van De 
Lijn binnengehaald. Tom Debaere – 
hoofddelegee op VDL – blikt eveneens 
tevreden terug: ‘We zijn heel blij met deze 
bestelling. Op zich is het een vrij beperkte 
order, maar het gaat wel om een nieuw 
prototype. Het is dus een goede testcase. 
Aanvankelijk waren er wat uitdagingen 
met dit nieuwe model, maar we hebben 
de nodige aanpassingen gedaan en die 
verlopen goed. Op dit moment zijn we vier 
van die nieuwe prototypes concreet aan 
het testen.’

Het is de bedoeling dat VDL de eerste 
bus levert aan De Lijn in november 2022 
en de rest in december 2022. Tom heeft 
er een goed oog in, ook al blijven er 
belangrijke aandachtspunten: ‘Ondanks 
corona zijn we erin geslaagd om goed te 
blijven presteren, maar er zijn wel af en 
toe problemen met onze toeleveranciers 
om tijdig de nodige onderdelen te 
leveren, wat uiteraard een gevolg is van 
de coronacrisis. En ook op de werkvloer 
is het virus zeer aanwezig. Heel wat 
arbeiders zijn ziek en/of moeten in 
quarantaine. Dat maakt de situatie er niet 
eenvoudiger op.’

Naar een herstel van 
de touringcarsector

Bovenstaande rondleiding toont aan 
dat de situatie nog steeds rampzalig 
is voor heel wat chauffeurs van 
touringbussen. Zolang corona 
welig tiert en het toerisme niet 
herleeft, kan er van een herstel van 
deze sector geen sprake zijn. De 
komende weken en maanden moet 
alles op alles gezet worden om onze 
chauffeurs terug wat perspectief 
te bieden. De verlenging van de 
tijdelijke corona-werkloosheid 
tot eind maart 2022 is alvast een 
belangrijke maatregel. Daarnaast 
moeten we ons blijven inzetten 
om het virus onder de controle te 
krijgen. Dat is de enige garantie op 
beterschap. 

Voor onze busbouwers is de 
situatie gematigd positief. VDL 
is het steeds goed blijven doen, 
maar ook hier zorgt corona voor 
vervelende bijwerkingen. Voor Van 
Hool is de bestelling van De Lijn 
enorm belangrijk. En het is onder 
meer dankzij de inzet van onze 
afgevaardigden en militanten dat 
dit gelukt is. Maar één zwaluw 
maakt natuurlijk de lente nog 
niet. De toestand in nog steeds 
precair. Hopelijk valt er de komende 
maanden nog meer goed nieuws te 
noteren.  

Tom Debaere
hoofddelegee VDL

Er zijn af en toe  
problemen met onze 
toeleveranciers.”

Conclusie


