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Resultaat boeken, 
daar gaat het om

H
et zijn drukke tijden in de transportsector. 
Na de onderhandelingen voor een inter- 
professioneel akkoord, de acties in de sector 
voor eerlijke lonen, de campagne Fair Trans-

port van ETF (de Europese Transportvakbond)... is 
het tijd voor een balans. We spraken met BTB-voor-
zitter Frank Moreels: “we blijven ervoor gaan en we 
boeken resultaten.”

Op 27 maart marcheerden duizenden transport-
arbeiders door Brussel voor een eerlijke 
transportsector. Een tevreden voorzitter?
“Ja, natuurlijk. Niet enkel als ETF-voorzitter ben ik 
bijzonder tevreden. Er stapten vijfduizend transport- 
arbeiders door Brussel, uit alle landen van Europa. 
Meer dan 65 vakbonden tekenden aanwezig. Het was 
een eensgezind signaal. Geen tegenstellingen tussen 
Oost-West of Noord-Zuid in syndicaal Europa. 
Roemeense vakbondsmensen stapten zij aan zij met 
Britse. Syndicalisten uit Noorwegen liepen arm in arm 
met Spanjaarden en Italianen. Als we zien hoe ver-
deeld het Europees parlement vaak is, en hoe eens-
gezind we als ETF actie voerden, dan kunnen we enkel 
tevreden zijn over deze vakbondssolidariteit. Maar ook 
als BTB-voorzitter ben ik tevreden. “Eigen lof stinkt”, 
zo zegt men, maar ik kan niet anders dan opmerken 
dat BTB zowat de grootste delegatie in deze betoging 
leverde, met stip gevolgd door de kameraden van CGT 
spoor.”

Deze betoging was de afsluiting van de campagne 
Fair Transport?
“Ja en neen. Een veel gehoorde slogan was: ‘What do 
we want? Fair Transport! When do we want it?  Now!’ 
Maar we weten natuurlijk ook wel dat we door deze 
actie morgen geen faire transportsector hebben in 
Europa. Onze strijd gaat door, met name met het oog 
op de Europese verkiezingen. We zullen de kandidaten 
voor de verkiezingen nog interpelleren en steun vragen 
voor het manifesto van ETF. Na de verkiezingen zul-
len we ze blijven onder druk zetten om onze eisen te 
realiseren. Sociale dumping moet de wereld uit, 
geweld tegen vrouwen in de transportsector moet 

stoppen, we willen meer openbaar vervoer om een 
antwoord te geven op de klimaatproblematiek en om 
de mobiliteitsknoop te ontwarren. Er is nog veel werk 
aan de winkel.”

De betoging had wel al concreet resultaat in 
het wegvervoer?
“Ja, want op 4 april stemde het Europees parlement nu 
toch het ‘mobility package’. En hoewel het compromis 
niet is wat we gevraagd hebben, is het een grote stap 
vooruit in de strijd tegen de sociale dumping. Opnieuw 
een bewijs dat actie helpt. Opnieuw een bewijs ook 
dat je vrienden nodig hebt in het Europees parlement. 
Ik denk aan Kathleen Van Brempt (sp.a) en Hugues 
Bayet (PS), die als leeuwen gevochten hebben om 
onze syndicale standpunten maximaal te verdedigen.”

Het heeft dus zin om actie te voeren?
“Natuurlijk heeft dat zin. Kijk bijvoorbeeld naar de low 
cost-campagne, waarmee wij Ryanair gedwongen 
hebben met de vakbonden te onderhandelen. Zijn we 
100 procent tevreden met het resultaat? Neen, maar 
we hebben Michael O’Leary wel gedwongen met 
ons te onderhandelen en akkoorden te maken waar 
het personeel beter van wordt. O’Leary zei ooit dat 
het eerder zou vriezen in de hel, dan dat hij met ons 
zou onderhandelen. Het moet daar behoorlijk fris zijn 
momenteel, in die hel! Zo’n resultaten motiveren 
natuurlijk.”

Terug naar België. Was BTB tevreden over
het ontwerp van interprofessioneel akkoord?
“Hoegenaamd niet. Veel van onze militanten waren 
ronduit teleurgesteld over de veel te krappe loonnorm 
van 1,1 pocent waarover we in de sectoren zouden 
beschikken. Ook de veel te kleine vooruitgang in het 
minimumloon was een doorn in het oog. Anderzijds 
heeft een kleine meerderheid van onze militanten 
uiteindelijk vóór gestemd. Met lood in de schoenen. 
Ze vonden echter dat de resultaten op vlak van 
eindeloopbaan (SWT, landingsbanen) en mobiliteit 
niet mochten verloren gaan. Dat een pakket maat- 
regelen op tafel lag om de sociale uitkeringen te 
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©© Zie©ook©http://tinyurl.com/Zwartboek-sociale-dumping-2019

25 maart: 
pamflettenacties in enkele Europese havens, waaronder 
de haven van Antwerpen. De havenarbeiders betuigden 

hun steun aan de vrachtwagenchauffeurs die elke dag
in de havens containers op- en afzetten. ‘Dockers for drivers’ 

eisen betere rusttijden voor de chauffeurs en 
meer controles op sociale dumping.

26 maart: 
einde van de roadtrip van de ETF Young Workers.

Zij doorkruisten gedurende enkele dagen Europese landen 
om verhalen van werknemers en vakbonden te verzamelen en 
de dagelijkse realiteit van sociale dumping aan te klagen. Een 

BTB-delegatie wachtte hen op in de luchthaven van Zaventem.

27 maart: 
de Europese ETF-manifestatie. Delegaties van bijna alle Europese landen, vakbonden en sectoren wandelden door de Brusselse 
straten. Een stroom van duizenden transportarbeiders die Fair Transport eisten voor de Europese transportwerknemers. Geen sociale 
dumping en eerlijke en veilige werkomstandigheden voor chauffeurs, cabinepersoneel, havenarbeiders, vissers, spoorwegpersoneel…

Belgische Transportbond

verbeteren,©werd©ook©positief©bevonden.©De©aangekon-
digde© tweede© onderhandelingsronde© over© minimum-©
lonen©opent©volgens©hen©perspectieven.”

Je kan leven met wat er uiteindelijk 
uit de bus kwam?
“Laat©ons©zeggen©dat©de©voordelen©die©we©zagen©in©het©
ontwerpakkoord©uiteindelijk©zullen©doorgevoerd©wor-
den©en©dat© is©een©goede©zaak.©Als© je©als©werkloze©of©
gepensioneerde©moet©rondkomen©met©een©veel©te©lage©
uitkering,© dan© zeg© je© niet© neen© tegen© een© verhoging©
van©die©uitkeringen.©Onze©taxichauffeurs©kijken©zeker©
uit©naar©een©verhoging©van©het©minimumloon©waarop©
zij©nog©vaak©moeten©terugvallen.©Om©te©zwijgen©van©de©
chauffeurs©die©na©een©lange©en©lastige©loopbaan©toch©
nog©hun©brugpensioen©(SWT)©kunnen©opnemen.”

En wat met de lonen? Wordt dit nu verder 
in de sectoren uitgevochten?
“Natuurlijk©wilden©we©een©ruimere©loonnorm.©Maar©we©
begraven©de©strijdbijl©niet.©We©zullen©nu©verder©©werken©
in© de© sectoren.© Onze© sectorale© eisenbundels© worden©
momenteel© afgewerkt© en© worden© zo© snel© mogelijk©
ingediend.© Dat© zal© geen© ‘walk© in© the© park’© worden.©
We© hebben© in© het© wegvervoer© bijvoorbeeld© vast-©
gesteld©dat©we©al©maanden©vastlopen©op©het©koppelen©
van© eerlijke© lonen© aan© de© nieuwe© functieclassificatie.©
Met© werkgevers© die© ons© gewoon© negeren.© Ook© hier©
moeten©we©mobiliseren©als©er©geen©schot© in©de©zaak©
komt.© De© werkgevers© zijn© gewaarschuwd,© we© blijven©
gemobiliseerd.”©

21 maart:©BTB©lanceerde©zijn©vierde©zwartboek©rond©sociale©dumping:©
‘Nog©altijd©file©op©de©Slovakije-route’,©een©verslag©van©ons©BTB-team©dat©ter©plaatse©
onderzoek©deed©naar©Slovaakse©transportfirma’s©met©Belgische©roots.
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