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Vorige week kondigde Eurocommissaris
Marianne Thyssen de oprichting aan van 
een sociale Europol. Deze Europese sociale 
inspectiedienst zou volgens haar het ont-
brekende puzzelstuk worden in de strijd
tegen sociale dumping. Van zo’n goed 
nieuws zou je als vakbondsman een gat in 
de lucht springen, toch? Want die sociale 
Europol staat sinds ettelijke jaren hoog op 
ons syndicaal verlanglijstje. Goed gedaan, 
Marianne?

Papieren tijger zonder tanden
Tot je de teksten onder ogen krijgt en
vaststelt dat we met een kluitje in het riet
gestuurd worden. De European Labour
Authority (ELA) zoals de dienst heet, blijkt 
weinig échte bevoegdheden te krijgen.
Het instituut ziet zijn rol beperkt tot het
coördineren van nationale inspectiedien-
sten, het informeren van werkgevers over de 
regels...

Grootste pijnpunt is dat de ELA niet
autonoom zal kunnen optreden. Een eigen
onderzoek voeren in onwillige lidstaten,
bijvoorbeeld na een vakbondsklacht, dat 
zit er niet in. Terwijl dat nu net dé opdracht
zou moeten zijn van de dienst. BTB-ABVV 
publiceerde verschillende zwartboeken over 
sociale dumping. Daarin staan tientallen
namen en adressen van postbusfi rma’s in 
Slovakije.

Toen we Marianne Thyssen en haar collega 
Violeta Bulc hierover interpelleerden vroe-
gen ze een onderzoek aan de Slovaakse
inspectiediensten. Veel maanden later en 
na lang aandringen kregen we antwoord 

dat die één (je leest het goed: één!) over-
treding hadden vastgesteld. Welgeteld één
transportvergunning werd ingetrokken,
hoewel we tientallen concrete klachten
hebben overgemaakt.

Net daar zou de ELA moeten kunnen op-
treden, waar onwillige lidstaten falen.
Sterker nog, waar lidstaten bewust klachten 
negeren, daar zou de Europese inspectie 
moeten ingrijpen. Dit nieuwe orgaan krijgt 
die macht niet.

Nog gekker wordt het als we lezen dat
ELA het vrij verkeer van diensten moet 
ondersteunen. Door bijvoorbeeld een
‘bemiddelende rol’ te spelen tussen lid-
staten die onderlinge betwistingen hebben 
over arbeidswetgeving. Het lijkt erop dat 
Europa opnieuw een instituut in het leven 
roept om lidstaten, die de sociale bescher-
ming proberen te verhogen, te beteugelen 
in hun mogelijkheid om dit te doen.

Detacheringsrichtlijn niet van 
toepassing voor transport
Begin deze maand kregen we ook al goed 
nieuws van Marianne. Er was immers een 
akkoord gevonden over de detachering.
Dat gaat over buitenlandse werknemers 
die ‘tijdelijk’ in een andere lidstaat tewerk-
gesteld worden. We hebben het dan over 
de Poolse bouwvakker, de Tsjechische vlees-
snijder en de Roemeense chauffeur. De
ietwat strengere regels zullen op basis van 
dat akkoord sneller ingevoerd worden dan 
eerst voorzien. Ook dit wordt voorgesteld 
als een reuzenstap vooruit in de strijd tegen 
sociale dumping. Toch blijft detachering

gedurende 18 maanden mogelijk, wat
eigenlijk veel te lang is.

Echt raar is dat één van de meest kwets-
bare sectoren wat dumping betreft niet 
gevat is door deze detacheringsregels. De 
transportsector wordt namelijk uitgesloten. 
Dit is bijzonder slecht nieuws. 

Uit nadere analyse van de voorstellen blijkt 
ook dat het loon van de gedetacheerde 
werknemer wel gelijk zou zijn, maar dat
wie gedetacheerd wordt naar bijvoorbeeld 
België toch onderworpen blijft aan de sociale 
zekerheid van zijn of haar land van herkomst.

Voor BTB is dit een absoluut breekpunt. 
In veel Europese landen zijn de bijdragen 
voor sociale zekerheid heel wat lager, waar-
door de uiteindelijke loonkost van een
gedetacheerde een stuk lager blijft. We 
staan met die kritiek ook niet alleen, zelfs
de werkgevers uit de bouwsector zijn het 
daarmee eens.

Daarnaast missen gedetacheerde werk-
nemers ook heel wat voordelen waarop
Belgische werknemers wel recht hebben. 
De Poolse chauffeur die gedetacheerd 
wordt naar België, zal bijvoorbeeld geen 
recht hebben op de sectorale hospitalisatie-
verzekering en niet genieten van het
pensioenfonds van de transportsector. De 
discriminatie blijft dus bestaan.

Meer nodig dan een
goed-nieuws-show
Bij de Europese Commissie groeit blijkbaar 
het besef dat de burgers het stilaan beu zijn 

om jobverlies en vermindering van sociale 
bescherming te slikken om de eenheids-
markt de vrije loop te geven. Vrij verkeer
van goederen en diensten is één zaak,
Jan en Miet met de pet trekken het niet 
meer dat zij steeds de rekening betalen. De
Europese Commissie had daarom ook de strijd 
tegen sociale dumping zelf op de Europese
agenda gezet, gemotiveerd door de
Brexit en het succes van anti-Europese,
populistische partijen. Het besef groeit
immers dat de Europese bevolking de
neerwaartse spiraal gestopt wil zien.

Daarvoor zal méér nodig zijn dan mooie
verklaringen in de pers, die achteraf slecht 
holle woorden blijken. 

Je kan beter, Marianne!
Van ons krijg je geen goed rapport,
Marianne Thyssen. We weten het: de collega-
commissarissen werken niet echt mee en 
sommige lidstaten wringen zelfs openlijk
tegen als je met voorstellen komt. Maar
toch verwachten we méér en beter van jou. 
Want wie echt van 
Europa houdt, wil dat 
Europa verandert. Wie 
echt Europees denkt, 
wil een ander Europa. 
Een Europa dat sociale 
regels opstelt die even 
bindend en afdwing-
baar zijn als, bijvoor-
beeld, de begrotings-
normen.

BTB-medewerkers bezochten de voorbije maanden alle snelwegparkings en noteerden
hoeveel vrachtwagens er stonden. Het sanitair werd van naderbij bekeken en ook de prijzen in 
de shops ontsnapten niet aan onze arendsblik.

Meer dan 1.100 chauffeurs werkten mee
Vrachtwagenchauffeurs kregen het laatste woord. Zij ondervinden namelijk dagelijks de
problemen aan den lijve. Maar liefst 1.163 chauffeurs vulden online onze vragenlijst in.
Zo kregen we onschatbare informatie over de stand van zaken op de parkings.

Je kan beter, Marianne!

Snelwegparking: onvoldoende, oncomfortabel en onveilig
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➔ Lees ons volledig parkingboek op http://tinyurl.com/BTB-parkingboek-2018

BTB stelde voor de zevende keer op rij een nieuw zwartboek voor over de toestand van 
de parkings langs de Belgische snelwegen. Conclusie? Onvoldoende, oncomfortabel en 
onveilig. Dezelfde conclusie als in de zes voorgaande edities. De afgelopen jaren werd 
nauwelijks vooruitgang geboekt.

Onvoldoende parkings
Er zijn nog steeds 
te weinig par-
kings voor vracht-
wagens op onze 
snelwegen. Voor-
al ’s avonds en in 
het weekend is het 
vaak zoeken naar 
een plaatsje. De 
gemiddelde bezet-
tingsgraad in het 
weekend bedraagt 
maar liefst 146 
procent. Te weinig 
plaatsen dus, waar-
door vrachtwagens 
noodgedwongen 
op de in- en uitrit-
ten staan. Want 
iedere chauffeur 
moet zijn rij- en rusttijden respecteren.

Oncomfortabel
Slapen in een 
vrachtwagen is 
op zich al niet 
comfortabel, ze-
ker niet met de 
lawaaihinder van 
het voorbijrazend 
verkeer. Maar een 
minimum aan 
sanitair is nodig. 
Toch is aan heel 
wat parkings nog 
veel werk aan de 
winkel.

Onveilig
De onveiligheid 
nam de voorbije 
jaren toe. De 
maatregelen van 
de overheid om 
de veiligheid te 
verhogen, werken 
vaak averechts. 
Parkings sluiten 
helpt niet. De 
werkgevers wei-
geren te betalen 
voor bewaakte 
parkings. Het in-
zetten van privé-
bewakingsfi rma’s 
is een pleister op 
een houten been. 
De capaciteit 
van de federale 
wegpolitie moet uitgebreid worden, zodat er 
steeds onmiddellijk kan worden ingegrepen.

Oneerlijke concurrentie
De voorbije jaren zien we een enorme
stijging van het aantal kleine vrachtwagens.
Dit zijn voertuigen van minder dan 3,5 ton,
waarvoor je geen C-rijbewijs nodig hebt.
Iedereen met een rijbewijs B mag ermee 
rijden. Geen rij- en rusttijden, geen vak-
bekwaamheidsopleiding, geen kilometer-
heffi ng. Oneerlijke concurrentie dus.
Meestal zijn het vrachtwagentjes met een 
Poolse nummerplaat, met een Oekraïense 
chauffeur. Zij rijden soms tientallen uren aan 
een stuk, waarna ze op een parking staan te 
w a c h t e n 
tot hun 
baas belt 
met een 
volgende 
opdracht.

 Lees ons volledig parkingboek op http://tinyurl.com/BTB-parkingboek-2018

Werd u in België al
geconfronteerd met
een volle parking?

Bent u tevreden over 
de sanitaire installaties 
(wc’s, douches) op de 

Belgische snelweg-
parkings?

Zijn de Belgische
snelwegparkings
voldoende veilig?
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