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Het is ondertussen twee jaar dat ITF (International Transport 
Workers’ Federation) met IKEA aan tafel zit. Doestelling was 
en is met IKEA tot een akkoord komen om sociale dumping 
uit hun transportketen te bannen. Dat is nodig. We weten 
dat IKEA samenwerkt met notoire organisatoren van sociale 
dumping in hun bevoorradingsketen.

Malafi de transportondernemingen
BTB heeft een rechtszaak lopen tegen de fi rma Gilbert 
De Clercq, die op het moment van onze klacht voor IKEA 
reed. IKEA werkt ook samen met andere ‘foefelaars’ in
de transportketen. In een BBC-reportage getuigde de
Roemeense chauffeur Emilian Tudor, die werkt voor Bring, 
over de mensonwaardige werkomstandigheden. Ook het 
Nederlandse Brinkman, dat meermaals in opspraak kwam 
en veroordeeld werd wegens wanpraktijken, is gelinkt aan 
IKEA-transporten.

Wij willen resultaat
Geconfronteerd met de harde feiten die BTB samen
met collega vakbonden in Nederland, Groot-Brittannië,
Frankrijk, Zweden en Denemarken verzamelde, koos IKEA 
ogenschijnlijk voor de dialoog. Die dialoog verliep hoffelijk 

en duurde lang... té lang.  Na twee jaar gepalaver is er geen 
tastbaar resultaat op het terrein. IKEA is niet bereid om op 
te treden tegen transportfi rma’s die schaamteloos sociale 
dumpingpraktijken hanteren. Veel geblaat, weinig wol.

Geen oeverloos gebabbel
Natuurlijk willen we als vakbond de sociale dialoog alle 
kansen geven. Maar als we na twee jaar noodgedwongen 
moeten vaststellen dat IKEA enkel wil praten, maar niet wil 
handelen, dan stopt het voor ITF. Daarom verlaten we de 
onderhandelingstafel. Als het van BTB afhangt, dan gaan we 
trouwens terug in ‘actiemodus’. Blijkbaar begrijpt IKEA de 
taal van de sociale dialoog niet. We zullen dus met acties 
ons punt duidelijk moeten maken.

IKEA, Volvo, DAF ...
Op 5 oktober nam ik deel aan een persconferentie
georganiseerd door onze kameraden van de Nederland-
se vakbond FNV. Daarin werden de Europese auto- en
vrachtwagenconstructeurs geconfronteerd met hun
verantwoordelijkheid. Ook Volvo Trucks in Oostakker en 
DAF in Oevel werken in België met malafi de transport-
ondernemingen.

Het volstaat om op de laad- en losplaatsen te kijken naar de 
nummerplaten en de fi rmanamen en je weet genoeg. Naast 
IKEA moeten ook Volvo en DAF hun verantwoordelijkheid
opnemen. Dat is in elk geval wat FNV hen vroeg. We zien 
vol verwachting uit naar hun antwoord. De vraag is of ze 
het voorbeeld van IKEA volgen en zich als ‘slechte leerling’ 
zullen opstellen, dan wel of ze correct en eerlijk willen
samenwerken met ‘propere’ transportondernemingen.

BTB zal dit in elk geval, samen met ABVV Metaal, verder 
opvolgen. Binnen de ondernemingen, op de parkings,
onderweg... Multinationals hebben 
immers een verpletterende verant-
woordelijkheid over hun transport-
keten. Aan hen de keuze: spelen ze 
eerlijk, of willen ze de gevolgen van 
hun wangedrag dragen?

De laatste tijd horen we niets dan lovende commentaren 
op de ‘booming business’ van de  ‘Rivercruise’ in Europa.
Voor 8000 euro vaar je van de ene naar de andere kant van 
Europa, langs de Rijn en de Donau. Je bezoekt er de mooiste 
steden en kunt genieten van het prachtige landschap. 

De sociale realiteit aan boord is helaas minder lovend.
Schrijnende verhalen van Filipijnse meisjes die 7 dagen op 
7 voor enkele luttele honderden euro’s tot 12 uur per dag
moeten werken tot ze er bijna letterlijk bij neervallen. Ze 
worden ziek van heimwee, missen hun kinderen en familie 
en krijgen een boete van hun werkgever als ze vroeger van 
boord willen. Een al te opdringerige klant krijgen ze er gratis 
bovenop. Deze toestanden zijn schering en inslag.

BTB maritieme sector werkt volop mee aan de
gecoördineerde ETF-acties om deze wantoestanden aan te 
klagen . Zij roepen de sociale inspectie op om hier haar werk 
te doen. 

“Die van de vakbond, kunnen nogal overdrijven” horen we 
jullie denken. Niets is helaas minder waar. Simone Peek en 
Sylvana van den Braak, beiden onafhankelijke onderzoeks-
journalisten bij het Nederlandse persbureau INVESTICO, 
hebben in een pakkende reportage de wantoestanden in de 
Rivercruise industrie vastgelegd.
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➔ Via onderstaande links te lezen en te beluisteren:  www.trouw.nl/home/de-wereld-achter-die-fi jne-rijnreis-blijkt-helemaal-niet-zo-fi jn-te-zijn~a9038571/
   www.platform-investico.nl/artikel/rijncruise-drijft-op-arbeidsuitbuiting/
   www.nporadio1.nl/argos/onderwerpen/470854-champagne-schenken-en-hutten-poetsen
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Het statutair congres van BTB dat doorgaat op 19 november
2018, wordt grondig voorbereid in de gewestelijke af-
delingen. 
Na Limburg, Brussel, Luik, Wapi-Charleroi-Waals Brabant en 
de maritieme sectoren, was het op 24 september de beurt 
aan onze militanten uit Oost-Vlaanderen om te discussiëren 
over de twee congresthema’s: digitalisering/automatisering 
en sociale dumping. 
Door deze discussies op gewestelijk niveau te voeren
betrekken we meer militanten, wat het debat uiteraard rijker 
en levendiger maakt. We wensen hier dan ook onze dank uit 
te drukken t.a.v. alle BTB militanten die op deze militanten-
vergaderingen aanwezig waren. 

Deze week ontmoette Frank Moreels de vertegenwoordiger
van de Filipijnse vakbond Piston. De vakbond vertegen-
woordigt de Jeepney chauffeurs in de Filipijnen. Het was een 
hartelijke ontmoeting met vrienden van de Internationale 
transportvakbond. Een confronterende ontmoeting ook, 
waarbij de problemen in de transportsector en de zoektocht 
naar oplossingen op tafel werden gelegd. 

Op 25 september organiseerde BTB het “Bike Deliveroo 
Event” in Antwerpen. Doelstelling van dit event? Fiets-
koeriers samenbrengen en de problemen die ze ondervinden 
oplossen.
Steven Steyaert: “We luisterden vooral naar de fi etskoeriers 
en probeerden een antwoord te geven op de vragen waar ze 
mee zitten. We keken ook de fi etsen na en zorgden ervoor 
dat de koeriers opnieuw veilig de baan op gingen.” Veiligheid 
en goede contracten zijn immers prioritair voor BTB.
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