
6 N° 4 2 maart 2018 Belgische Transportbond

STANDPUNT

Staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude
Philippe De Backer klopt zichzelf op de borst over de
succesvolle strijd van de regering tegen sociale fraude. Dat
succes valt volgens hem te verklaren door de aanwerving
van 92 extra inspecteurs. Er werd 226 miljoen euro extra
gerecupereerd, een recordbedrag. Sociale fraude is
verwerpelijk en moet bestreden worden, laat daar geen
misverstand over bestaan. De vraag is of de realiteit wel is
zoals ze wordt voorgesteld?

Spookinspecteurs?
De staatssecretaris maakte zich eerder al sterk dat er extra
inspecteurs ingezet worden tegen sociale dumping, en zijn
voorganger Bart Tommelein maakte die aanwervingen al
bekend. Maar zijn die extra inspecteurs er wel echt? Op het
terrein merken we dit alvast niet en bronnen binnen de
administratie bevestigen ons vermoeden. Gaat het niet
gewoon om aangekondigde aanwervingen en vervangingen
van vertrekkende inspecteurs in plaats van een netto
aanwerving van inspecteurs.

Volgens onze bronnen is er geen groei van het aantal
inspecteurs in de strijd tegen sociale dumping. Sinds de fusie
van bepaalde inspectiediensten en wegens budgettaire
restricties bij de RSZ zitten extra aanwervingen blijkbaar in
het slop. Als er al aangeworven wordt, dan is het binnen RVA
(werkloosheid), RIZIV (ziekte en invaliditeit) en RSVZ (Sociale
Zekerheid Zelfstandigen). Diensten die werklozen, zieken ...
controleren. Geen inspecteurs in de strijd tegen sociale
dumping.

Onderbemanning blokkeert rechtszaken
In 2015 diende BTB-ABVV klacht in tegen transportfirma RMT
uit Tessenderlo. RMT stelde via zijn Bulgaarse dochterfirma
Rematra chauffeurs tewerk in België aan Bulgaarse loon- en

arbeidsvoorwaarden. In juli 2017 gaf de arbeidsrechtbank
een onderzoeksopdracht aan de inspectiediensten. Het
resultaat van dit onderzoek zou op donderdag 22 februari
2018 besproken worden, maar de zaak wordt uitgesteld
omdat de inspectiediensten het onderzoek niet konden
afronden. En dat bijna drie jaar na het indienen van de klacht.

Honderd extra inspecteurs
Doen de inspectiediensten dan hun werk niet? Integendeel.
Vorig jaar werden een aantal invallen gedaan bij grote
transportfirma’s die verdacht worden van dumpingpraktijken.
Rosantra, Jost, Van Dievel ... Dit zijn geen kleine spelers die
door de inspectiediensten aangepakt zijn. Dit verdient een

pluim op hun hoed en bewijst dat er werk aan de winkel is en
dat er absoluut nood is aan extra inspecteurs.

BTB gaf recent minstens 54 dossiers door aan de inspectie-
diensten, zonder dat we verder weten welk gevolg er gegeven
is aan deze klachten. We zien dagelijks schrijnende
voorbeelden op bouwwerven en langs autowegen. Sociale
dumping is ‘normaal’ geworden in bepaalde sectoren en
werkgevers die hier niet aan meedoen, krijgen het moeilijk
omwille van de oneerlijke concurrentie.

We doen daarom een oproep aan de staatssecretaris om
daadwerkelijk 100 extra inspecteurs aan te werven. Zet ze
exclusief in voor de strijd tegen sociale dumping. Dan zal er
nog meer opgehaald worden aan ontdoken RSZ-bijdragen en
belastingen. Nog belangrijker: dan wordt de transportsector
een ‘faire’ sector met eerlijke concurrentie en waar opnieuw
jobs gecreëerd worden.

Meer inspecteurs om
sociale dumping te stoppen

Frank Moreels
Voorzitter BTB

Op 21 februari werden de Europarlementsleden van verschil-
lende politieke fracties uitgenodigd door ETF (European Trans-
port Workers’ Federation). Bedoeling van de bijeenkomst was
om de communicatie met de Europarlementariërs open te hou-
den en in discussie te gaan over de onderwerpen die ETF en dus
ook BTB na aan het hart liggen: de ‘mobility package’ voor het
wegvervoer, het statuut van havenarbeiders, sociale dumping
in de transportsector …
Naast Nederlandse, Luxemburgse, Oostenrijkse, Spaanse en
Duitse politici waren ook de Belgische Europarlementsleden
Kathleen van Brempt (sp.a) en Hugues Bayet (PS) aanwezig.

Frank Moreels dankt Europarlementslid Hugues Bayet voor de goede
samenwerking met de vakbonden en vooral voor zijn niet aflatende
strijd tegen sociale dumping in het Europarlement.

ETF in dialoog met de
Europarlementairen

In mei 2017 werd op het ETF-congres (European Transport
Workers’ Union) beslist om de campagne ‘Fair Transport
Europe’ te lanceren. De nood aan een fair transportsector blijft
immers groot. Getuige daarvan zijn de talrijke misbruiken in de
sector.

Het doel van de Fair Transport Europe Campaign 2.0 is om
onaanvaardbare praktijken die leiden tot oneerlijke concurrentie
en sociale dumping uit de transportsector te bannen.

Verandering is mogelijk, dat zagen we in 2017. Ryanair werd
verplicht om te onderhandelen met de vakbonden. Het
Europese Hof van Justitie oordeelde dat Uber een transport-
bedrijf is en dus een werkgever als de andere. Hetzelfde Hof
besliste dat het voor vrachtwagenchauffeurs verplicht is om hun
lange rust buiten de vrachtwagen te nemen. Allemaal stappen
in de goede richting. Maar die kwamen niet uit de boom vallen,
ze kwamen er omdat de vakbonden actievoerden.

Toch is er nog veel werk aan de winkel. ‘Respect’ is immers geen
holle slogan. Elke transportwerknemer verdient respect, net
zoals hij ook gelijk loon voor gelijk werk verdient. Zoals je in het
artikel hiernaast kan lezen wil de Europese Unie morrelen aan

de rij- en rusttijden van autobus- en autocarchauffeurs. Onaan-
vaardbaar.

De Europese Commissie wil het stakingsrecht van luchtverkeers-
leiders – een fundamenteel recht van alle werknemers – ernstig
beperken. Onaanvaardbaar. Amazon wil magazijnmedewerkers
uitrusten met een polsband die alle bewegingen registreert en
zelfs via trillingen een stootje geeft als die ‘iets verkeerd’ doet.
Onaanvaardbaar.

Daarom is de Fair Transport Europe Campaign 2.0 absoluut
noodzakelijk. Samen met de vakbonden uit de andere Europese
landen zet BTB dan ook met volle kracht zijn schouders onder
deze campagne en roepen wij de Belgische Europarlements-
leden op om onze standpunten in Europa te verdedigen.

Fair Transport Europe

Fair Transport Europe

Autocarchauffeurs,
Europa brengt jouw veiligheid
en gezondheid in gevaar!
Sommige Europese politici willen de rij- en rusttijden van auto-
bus- en autocarchauffeurs aanpassen. Dit gaat ten koste van de
gezondheid van deze chauffeurs, maar ook ten koste van hun
veiligheid en die van de passagiers en van alle weggebruikers.

De Europese Unie stelt de volgende wijzigingen voor:

• Chauffeurs zullen 12 dagen na elkaar moeten rijden voor ze
één dag vrij hebben (nu is dit maximum zes dagen).

• Pas na één volledige maand rijden zullen zij één weekend vrij
hebben.

• Per maand zullen de bus- en carchauffeurs 21 uur minder rust-
tijd hebben.

• Minstens tweemaal per week zullen zij een werkdag van 16
uur hebben.

Voor Steven Steyaert van BTB is het duidelijk: “Meer rijden en
minder rusten kan volgens ons enkel leiden tot meer ongevallen.
Hierdoor komt de veiligheid van alle weggebruikers én passa-
giers in gevaar.” 

Dit is geen #FairTransport
Samen met de European Transport Workers’ Federation (ETF)
roept BTB de Europese Commissie en het Europees Parlement
op om de bestaande reglementering ongemoeid te laten.
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