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Vorige week stemde het Europees
Parlement over de mobility package, een 
maatregelenpakket dat van het aller-
grootste belang is voor de transport-
arbeiders, zowel voor truck- als autobus-
en autocar-chauffeurs. Het Europees
parlement was duidelijk: het verwierp de 
slechte maatregelen die door de trans-
portcommissie werden voorgesteld. Een
syndicale overwinning, want beter geen 
mobility package dan een slecht mobility 
package.

Foute remedie
Ik heb eerder al gesteld dat de Europese 
Commissie er maar niet in slaagt om met 
échte oplossingen te komen voor de kanker 
die in de transportsector woekert: sociale 
dumping. De Commissie lijkt wel een dokter
die de patiënt onderzoekt en de juiste
diagnose stelt: diarree. En daarna als
remedie een laxatief voorschrijft.

Blijkbaar denkt de Commissie, samen met 
sommige wereldvreemde europarlements-
leden, sociale dumping te kunnen be-
strijden door chauffeurs te dwingen langer
te rijden voor minder loon. Of dat men 
chauffeurs de lange rust in de vrachtwagen 
moet laten nemen. Met extra vermoeidheid 

bij de chauffeurs en dus meer onveiligheid 
op de weg. Blijkbaar vindt men dat de sector 
die meest lijdt onder sociale dumping, niet 
onder de detacheringsrichtlijn moet vallen. 
Of dat men cabotage moet liberaliseren.

Syndicale actie loont
Dankzij syndicale acties, waarbij BTB-ABVV 
in de frontlijn stond, verwierp het Europees
Parlement met grote meerderheid de
regels voorgesteld door de commissie-TRAN 
en de Europese Commissie. Het parlement 
gaat niet in op de wijzigingen van de rij- en 
rusttijden. Het keurde de lange rust in de 
vrachtwagen en de wijzigingen op het vlak 
van de cabotage niet goed. Het gaf duidelijk 
de boodschap mee dat de commissie-TRAN 
haar huiswerk opnieuw en beter moet doen.
Maar de strijd is bijlange nog niet gestreden, 
omdat die commissie duidelijk geen oog 
had voor de veiligheid en de gezondheid van 
onze chauffeurs en voor verkeersveiligheid 
in het algemeen.

In nood kent men zijn vrienden
Van bij het begin van de discussie over
de mobility package konden we reke-
nen op ons politiek relais in het Europees
parlement. Marie Arena, Hugues Bayet
en Marc Tarabella van de PS gaven hun

volle steun aan de syndicale voorstellen 
en vochten als leeuwen om hun collega’s-
parlementairen te overtuigen. Een bij-
zondere vermelding voor Kathleen Van 
Brempt van sp.a die als vicevoorzitter
van de S&D-fractie moeite noch energie 
spaarde om de slechte voorstellen van tafel 
te vegen en te vervangen door wat ETF (onze 
Europese Transportvakbond) aanbracht.
Natuurlijk danken we alle parlementsleden 
– ook van andere fracties – die de syndicale 
standpunten steunden. 

Strijd gaat voort
Deze stemming in het Europees Parlement 
is geen eindpunt, verre van. De uiteinde-
lijke beslissing zal er komen in overleg
tussen Europees parlement, de Europe-
se Commissie (die de mobility package
opstelde en indiende) en de lidstaten. Deze 
procedure zal geruime tijd in beslag nemen
en zal naar alle waarschijnlijkheid niet
meer worden afgerond voor de Europese
verkiezingen in 2019.  Wij zullen onze
syndicale actie dan ook voortzetten.

BTB-ABVV steunt de Road Alliance, West-
Europese landen waaronder België, die wél 
voorstander zijn van een eerlijke transports-
ector, met aandacht voor de chauffeurs. 

Deze alliantie wil de strijd tegen sociale 
dumping aanbinden. BTB blijft die landen 
en de Belgische regering onder druk zetten 
om verder te gaan.

Wij blijven de beleidsmakers wijzen op hun 
verantwoordelijkheid voor de gezondheid 
en de veiligheid van de transportarbeiders, 
voor henzelf, maar ook voor de andere
weggebruikers. Voor ons blijft het princi-
pe prioritair dat gelijk loon moet worden
betaald voor gelijk werk, ook in de transport-
sector. Voor ons staat verkeersveiligheid 
hoog op de agenda.

Wij zetten onze strijd tegen sociale
dumping verder, niet alleen voor
West-Europese chauf-
feurs, maar ook voor 
hun Oost-Europese 
collega’s. Niemand 
verdient het om uit-
gebuit te worden.

Terwijl BTB, samen met het ETF-team in Straatsburg nog volop lobbyde voor een ander 
en beter mobility package, kwamen BTB-militanten uit heel België op 3 juli samen op de
snelwegparking in Groot-Bijgaarden.

De boodschap die zei met luide stem verkondigden: “Wij zijn radicaal tegen de uitbuiting 
van chauffeurs, of zij nu uit West- of uit Oost-Europa komen. Het wordt tijd dat Europa zijn 
gezond verstand gebruikt en naar ons luistert. Wij hebben recht op veilige en gezonde
werkomstandigheden. Gelijk loon voor gelijk werk.”

Véronique De Roeck, propagandist BTB: “Wij hebben hier vandaag een kleine ‘camping
Europa’ nagebouwd. Dat is de troosteloze toekomst van de chauffeurs als Europa niet
ingrijpt. Dat willen wij niet, noch voor onze chauffeurs, noch voor de Oost-Europese
chauffeurs. De veiligheid en gezondheid van onze chauffeurs, hun sociaal en familiaal leven, 
komen voor ons op de eerste plaats. Hopelijk vindt Europa dat ook.”

Voor de derde maal op rij rukte ons BTB-
team op 28 juni uit op Pennenzakkenrock in 
Mol, een festival voor de lagereschooljeugd, 
waar honderden autocarchauffeurs aanwe-
zig zijn.

Steven Steyaert, propagandist bus en car 
BTB: “Voor ons is dit een uniek rendez-vous. 
Honderden chauffeurs komen hier de

leerlingen afzetten en blijven ook op hen wachten. Wij hebben dus ruimschoots de tijd 
om met hen een babbeltje te slaan, hen informatie te verstrekken …” Zo’n bezoekje wordt
duidelijk op prijs gesteld.

Erik Maes, propagandist BTB: “Leuk om te horen dat deze chauffeurs ook uitkijken naar onze 
aanwezigheid. Meer dan eens kregen we te horen “Goed dat jullie er weer zijn! We vroegen 
ons al af of jullie ook dit jaar weer zouden langskomen.” Bovendien worden er door de chauf-
feurs tegelijkertijd heel wat vragen gesteld over hun loon, rij- en rusttijden… Dat geeft wel 
een goed gevoel, als je merkt dat je aanwezigheid op prijs wordt gesteld door de chauffeurs.”

De ETF Young Dockers kwamen eind juni
opnieuw samen in Duitsland voor een Meeting 
VOL. 2. Veertig jonge havenarbeiders uit tien 
verschillende landen en veertien verschillende 
vakbonden namen deel. BTB Youth Movement 
was uiteraard van de partij. Ook de jongeren-
organisaties van ILWU (International Longshore
and Warehouse Union) Canada en MUA
(Maritime Union of Australia) waren erbij. Na 
een terugblik op de eerste Young Dockers
meeting gehouden in Antwerpen in 2017
werden volgende punten op de agenda be-
sproken: werken aan jongerenorganisaties en 
het versterken van de vakbond, automatisering 
en digitalisering, solidariteit. Tijdens de ver-
gadering werd ook een bezoek gebracht aan de 
geautomatiseerde containerterminal HHLA CTA 
in Hamburg.

Dank u, Kathleen!

Pennenzakkenrock, BTB rockt mee!

ETF Young Dockers komen opnieuw samen

STANDPUNT

 Frank Moreels
Voorzitter BTB
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Geen troosteloze ‘Camping Europa’ voor chauffeurs
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