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De voorbije maanden werden we ermee om 
de oren geslagen, het  Mobility Package. 
Maar wat is dat nu eigenlijk? Het gaat over 
voorstellen van de Europese Commissie om 
te komen tot een ‘betere’ transportsector. 
In heel Europa werken maar liefst 11 miljoen
mensen in de transportsector, dat is vijf
procent van de Europese tewerkstelling.
Zowel goederen- als personenvervoer zijn 
sterk groeiende sectoren. Tegen 2050 wordt 
voor beide een toename van meer dan
40 procent verwacht. Daarom wil Europa
de transportsector beter ‘reguleren’,
‘harmoniseren’ en ook de bestaande regels 
verduidelijken. Dat klinkt goed, maar in de 
praktijk is het een heel ander verhaal.

Wat staat er in het
Mobility Package?
Er zijn in feite drie Mobility Packages: 
• Mobility Package 1 werd gelanceerd in juni 

2017 en gaat onder andere over de toegang
tot de markt (lees: postbusbedrijven),
rij- en rusttijden van vrachtwagen-
chauffeurs en van autobus-/autocar-
chauffeurs, detachering van transport-
werknemers en cabotage. 

• Mobility Package 2 dateert van november
2017 en gaat onder andere over de
liberalisering van de autobus- en auto-
carsector. 

• Mobility Package 3 dateert van mei 2018 
en gaat over de nieuwe generatie digitale
tachografen met automatische gps-
lokalisatie en digitalisering van alle
transportdocumenten. Ook de CO2-
uitstoot staat op de agenda.

Momenteel gaat de discussie over het eerste 
Mobility Package. 

Hoe komt zo’n
Mobility Package tot stand?
Het initiatief kwam van de Europese
Commissie. Zij werkten een hele reeks
voorstellen uit en legden die neer in het
Europees Parlement. Na bespreking in 
het parlement volgen dan verdere onder-
handelingen tussen de Europese Commissie, 
het parlement en de lidstaten. Tot nu is er
echter geen duidelijk standpunt binnen 
het Europees Parlement. Wel is er een heel
sterke werkgeverslobby die zo weinig
mogelijk regels wil.

Wat is er al gebeurd in
het Europees Parlement?
Het Mobility Package werd besproken in 
twee parlementscommissies, namelijk de 
commissies Werk en Transport, die beide 
tot compleet andere conclusies kwamen. 
Eerstgenoemde commissie heeft oog voor 
de negatieve gevolgen van sociale dumping 
en stelt veiligheid voorop. Laatstgenoemde
neemt een volledig ander standpunt in: die 
wil de rij- en rusttijden wijzigen, waarbij 
er meer gereden én minder gerust wordt.
Zij willen ook de lange wekelijkse rust in de 
cabine weer mogelijk maken, alhoewel dit nu 
duidelijk verboden is door het Europese Hof 

voor Justitie. Voor cabotage en detachering
wil de transportcommissie zo weinig
mogelijk regels, zodat chauffeurs zo goed
als altijd overal in Europa kunnen rondrijden
aan het loon van het land waar ze zijn
ingeschreven. Voor de bus- en carchauffeurs 
willen zij bovendien dat zij tot twaalf dagen 
aan één stuk mogen rijden. Geen oog dus 
voor verkeersveiligheid.

BTB laat van zich horen 
in Straatsburg
De vakbonden laten evenwel niet met zich 
sollen. Onder de koepel van de European
Transport Workers’ Federation (ETF),
waarvan Frank Moreels voorzitter is,
werden heel wat acties ondernomen. BTB 
stond steeds op de eerste rij. Zo lobbyden
we de voorbije maanden bij heel wat
individuele Europarlementsleden en zelfs 
bij politieke partijen. BTB klopte niet alleen
bij bevriende partijen, maar bij alle
democratische partijen aan. En we kregen 
duidelijk gehoor. Op de stemming van 14 juni 
hielden zij woord en stemden duidelijk tegen 
de voorstellen van de commissie Transport.

BTB mobiliseerde ook twee keer stevig 
om met een grote afvaardiging in Straats-
burg aanwezig te zijn. Alleen zo kunnen we
immers aan de Europese parlementsleden 
tonen dat het ons menens is. Zowel op 29 
mei als op 12 juni stonden onze militanten 
op de eerste rij.

Lobbywerk bij verschillende 
partijen
Gezien het grote belang van het Mobility
Package, werd de voorbije weken fors
gelobbyd door BTB. Zo werden alle Belgen 
die zetelen in de transportcommissie van 
het Europees Parlement aangesproken. Eerst 
per brief, later volgden ontmoetingen. Het 
lobbywerk beperkte zich niet tot sp.a en PS. 
Zowel in Brussel als in Straatsburg wezen we 
de politici op het gevaar voor de sector. Zij 
dragen een belangrijke verantwoordelijkheid 
en moeten die ook opnemen. Frank Moreels: 
“Gelukkig konden we rekenen op heel wat 
steun van Kathleen Van Brempt (sp.a) en
Hugues Bayet (PS). Zij zorgden ervoor dat 
we steeds onmiddellijk op de hoogte waren 
van alle nieuwe ontwikkelingen. En zij spelen
binnen de fractie van de sociaaldemocraten 
een cruciale rol om onze standpunten te 
verdedigen. Het is geen geheim dat er een 
breuklijn is tussen oost en west in dit dossier 
en dit doorheen alle politieke fracties.”

Zowel op 29 mei als op 12 juni werden
de talrijk opgekomen BTB-militanten aan-
gemoedigd door Europese parlementsleden 
uit verschillende landen en van verschillende 
fracties. Nederlanders, Engelsen, Duitsers, 
Italianen, Portugezen, Fransen van verschil-
lende fracties – zowel van uiterst links tot ge-
matigd rechts – kwamen hun steun betuigen.
Zij weten waar het over gaat: niet meer of 
minder dan de toekomst van de sector.

Hoe moet het verder? 
Omdat er zo’n grote verschillen 
zijn tussen de besluiten van beide
commissies, eisten de leden van de 
commissie Transport een stemming 
van het volledige Europees Parlement 
over hun rapport. Deze stemming 
ging door op 14 juni en werd een
grote nederlaag voor de transport-
commissie. Beide commissies kunnen nu 
weer nieuwe voorstellen indienen in het 
parlement. Hierover zal op 4 juli worden 
gestemd. We zetten ons lobbywerk uiter-
aard verder. Van 2 tot 4 juli worden alle Eu-
ropese parlementsleden, van alle fracties 
en alle landen, individueel aangesproken
in Straatsburg. Dit in samenwerking met
andere Europese vakbonden. Uiteraard zal 
BTB hieraan meedoen. 

Maar zelfs na de stemming op 4 juli, zijn we 
er nog niet. Want eenmaal er een standpunt 

is van het Europees Parlement, moet er
nog verder onderhandeld worden met de 
Europese Commissie en de lidstaten. Binnen 
de lidstaten is er geen eensgezindheid. De 
West- en Oost-Europese landen verschillen 
duidelijk van mening over de rij- en rusttijden
en cabotage. Verder is er ook een sterke
lobby van de internationale werkgevers-
federatie IRU. Uit naam van vrij verkeer van 
goederen en personen zijn zij als de dood 
voor een opgedreven strijd tegen sociale 
dumping. Het lijkt dus een werk van lange 
adem te worden.

Steunt Europa de transportsector?
 Belgische Transportbond

grote nederlaag voor de transport-

 John Reynaert, adjunct van de Federaal Secretaris BTB 

Wegvervoer & Logistiek, spreekt de militanten toe.

   BTB mobiliseerde tot tweemaal toe zwaar voor acties in Straatsburg. Met succes.

 Een BTB-delegatie werd op 29 mei ontvangen 
door Kathleen Van Brempt (sp.a) en Hugues
Bayet (PS) in het Europees Parlement in
Straatsburg.

 Op 22 juni 2018 ontving BTB een sp.a-delegatie voor een bezoek aan de haven, 
 maar vooral aan de dokwerkers

 Europarlementslid Kathleen Van Brempt in gesprek met dokwerkers
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