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“Die ‘volhouders’ dat zijn onze BTB-secretarissen, 
-propagandisten en militanten die jaar in, jaar uit 
‘social dumping’-praktijken aan de kaak stellen en 
niet opgeven om voor betere arbeidsvoorwaarden te 
blijven strijden.” BTB-voorzitter Frank Moreels zegt 
dit met trots na het vernemen van het nieuws van de 
arrestatie van de zaakvoerders bij het transportbedrijf 
Van Steenbergen. “Maar er is ook goed werk geleverd 
door de inspectiediensten én het parket in dit dos-
sier. Dat moeten we ook zeggen. Het gaat verder dan 
slechte lonen en arbeidsvoorwaarden, er wordt hier 
gesproken van mensenhandel. Deze criminele activi-
teiten moeten stopgezet worden”, benadrukt Frank.

BTB blijft daarom als vakbond uiterst waakzaam en 
aarzelt niet om zo’n wanpraktijken via juridische klach-
ten aan de kaak te stellen en de politiek onder druk te 
zetten voor maatregelen en extra middelen.

Hoe kwam de bal nu aan het rollen in het dossier van 
‘Van Steenbergen’?

Onderzoek dankzij BTB-ABVV
Op 27 oktober 2020 gebeurde er een gecoördineerd 
en grootschalig onderzoek van de inspectiediensten 
naar sociale dumping en mensenhandel bij Transport 
Van Steenbergen in Arendonk. Het onderzoek van 
de inspectiediensten, waarbij de arbeidsauditeur een 
onderzoek vorderde bij de onderzoeksrechter, kwam 
er dankzij informatie die BTB overmaakte aan de 
inspectiediensten. 

Chauffeurs dienden samen met BTB-ABVV 
klacht in
De Roemeense en Bulgaarse chauffeurs namen eind 
2018 contact met BTB-ABVV, aangezien ze Engels-
talige documenten moesten ondertekenen waarin ze 
akkoord gingen met een vermindering van hun dag-
vergoeding. Omdat ze hiermee niet akkoord gingen, 
wilden ze dat BTB-ABVV verdere stappen ondernam 
tegen het bedrijf. Tom Peeters, adjunct van de federaal 
secretaris BTB wegvervoer en logistiek: “Chauffeurs 
van dit bedrijf werden door ons in contact gebracht 
met de inspectiediensten en samen met de informatie 
die wij aan de diensten overmaakten zorgde dit ervoor 

dat de inspectiediensten een sterk dossier in handen 
kregen.”

Strijd tegen sociale dumping opvoeren
Al meer dan tien jaar voert BTB-ABVV strijd tegen 
malafide en criminele transportbedrijven. Essentieel in 
deze strijd is dat chauffeurs samen met ons naar de 
inspectiediensten durven stappen. Hun getuigenissen 
en verklaringen, samen met de informatie die wij aan 
de inspectiediensten kunnen geven zorgen ervoor dat 
de criminele transportbedrijven uiteindelijk gepakt en 
veroordeeld worden.

Tom Peeters: “We zijn zeer tevreden dat Van 
Steenbergen vandaag aangepakt wordt. Dit toont aan 
dat ons pleidooi voor meer mensen en middelen voor 
de inspectiediensten en een specifieke bevoegdheid 
sociale dumping voor de minister van Werk essentieel 
zijn voor een gezonde transportsector. Het is de enige 
mogelijkheid om de malafide bedrijven eruit te halen 
en ervoor te zorgen dat de chauffeurs correct betaald 
worden.”

Waarheid in kaart gebracht
Van Steenbergen stond al langer op de radar van 
BTB-ABVV. In het vierde en meest recente zwart-
boek rond sociale dumping uit 2019 wordt uitvoerig 
beschreven op welke manier Van Steenbergen de sociale 
dumping organiseert en zijn chauffeurs uitbuit. Het 
gaat over Roemeense en Bulgaarse chauffeurs die via 
een Slovaakse postbusfirma tewerkgesteld worden 
op de Portugese postbus van het bedrijf. Onderzoek 
van BTB-ABVV bracht aan het licht dat er volgens 
de RSZ-gegevens maar maximaal vijf werknemers in 
dienst zijn in België. Het bedrijf buit zijn Roemeense 
en Bulgaarse chauffeurs uit via Q Trucking Slovensko, 
een postbusbedrijf dat met de chauffeurs Slovaakse 
arbeidscontracten afsluit voor 500 euro bruto per 
maand. Via de Portugese transportfirma Viana Fernandes 
worden de vrachtwagens ingeschreven. De dispachting 
gebeurt warempel vanuit een tuinhuis in Arendonk.

Wim de Jonghe, BTB-propagandist die de zaak 
Van Steenbergen opvolgt, is verheugd met de af-
loop. “Het is echt een sterk dossier dat we dankzij 
intensieve samenwerking met parket en inspectie- 
diensten konden opmaken. Ik was zelf bij de ver- 
horen van de chauffeurs aanwezig en nu ook bij de 
politie-inval. Ik ben tevreden dat ik met mijn eigen 
ogen zag hoe het net zich sloot, dat ons werk loont. 
Ik hoor ook overal op andere bedrijven dat het als een 
bom is ingeslagen, mijn mailbox  zit vol met bedankjes 
en positieve aanmoedigingen. Dat doet deugd want 
het is ook onze job om ervoor te zorgen dat er gepraat 
wordt, dat de politiek luistert en alstublieft het aantal 
inspecteurs verdubbelt. Die gasten betalen hun loon 
dik terug hoor.” 

BTB-ABVV zet 

tanden in sociale 

dumping en boekt 

overwinning op de 

fraudeurs.

 � Meer info: www.btb-abvv.be/wegvervoer-logistiek

   De volhouders winnen
in de strijd tegen sociale dumping!
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Hoe houden we
onze sectoren overeind 
in deze wankele tijd?     

 � Meer info: www.btb-abvv.be/wegvervoer-logistiek

   De volhouders winnen
in de strijd tegen sociale dumping!

De toestand is ernstig … 
De tweede coronagolf teistert in alle hevigheid ons land. Als alle codes op 
rood springen, dan weet je het wel. Dan moet er niet meer gediscussieerd 
worden of het huis in brand staat dan wel in lichterlaaie. Er moet opgetreden 
worden. De regeringen van dit land hebben dit nu ook begrepen. De lockdown 
– met uitzondering van de economie -  is een feit. Ondanks alle intenties dreigt 
toch ook de economie aangetast te worden. Van de havens tot de productie- 
bedrijven beginnen de ziekte- en quarantainegevallen te wegen. De aan- en 
afwezigheden schommelen dagelijks en moeten worden opgevangen. 
Extra druk voor de bedrijven, extra druk voor onze delegees die én de mensen 
moeten geruststellen én zorgen dat ze veilig werken.

… maar niet hopeloos
Het is niet altijd evident om enerzijds te moeten gaan werken (en met vele 
anderen in contact te komen) maar anderzijds voor de rest geen contacten 
te mogen hebben. Hoe moeilijk dat ook is om uit te leggen, we gaan het toch 
doen. Want als we ons aan de voorschriften en bubbels houden, de hygiëne-
regels volgen, hier en nu afstand houden en onze mondmaskers dragen, dan 
komen we een heel eind om het virus terug in zijn kot te krijgen.

We laten elkaar niet los
Als de eerste coronacrisis ons één grote les geleerd heeft, dan wel dat, naast 
een vaccin, er slechts één remedie is: solidariteit.

Zoals onze sociale zekerheid, die zorgt dat we het hoofd boven water houden. 
Zoals onze gezondheidszorg, die levens redt. Zoals in de zorg, die we met 
zijn allen voor elkaar moeten blijven dragen. Zoals onze delegees, die ervoor 
zorgen dat zij die moeten werken dat in veilige en gezonde omstandigheden 
kunnen doen.

Samen sterk, samen solidair: daar tekenen wij voor.

  Frank Moreels
  voorzitter BTB

Rohnny Champagne  
voorzitter ABVV-Metaal

De voorzitters van BTB en ABVV-Metaal steken alle arbeiders 

een hart onder de riem.
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VDL Nedcar verliest BMW als klant:     
      5.000 jobs bedreigd
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Slecht nieuws voor de werknemers van autofabriek 
VDL Nedcar (Born, Nederland). Vanaf 2023 zal het be-
drijf geen wagens meer bouwen voor BMW. Het bedrijf 
verliest daarmee zijn enige klant en moet dus op zoek 
naar andere contracten. De toekomst voor de bijna 
5.000 werknemers is daardoor erg onzeker.

Belgische connectie
VDL Nedcar ligt in Nederlands Limburg, vlakbij de 
Belgische grens. Daardoor werken er ook heel 
wat Belgen in het bedrijf – zo’n 700. Meer zelfs: de 
hoofdafgevaardigde op het bedrijf is een Belg én lid 
van ABVV-Metaal. Jean Wouters werkt al sinds 1979 
op Nedcar en is al 27 jaar voorzitter van de onder- 
nemingsraad. Hij heeft dus alles al meegemaakt: over-
names, herstructureringen, stakingen, bijna-sluitingen, 
enzovoort.

Omdat er zoveel Belgen werken op VDL Nedcar, houdt 
ABVV-Metaal het reilen en zeilen op de fabriek in de 
gaten. Frank Stevens, provinciaal voorzitter ABVV- 
Metaal Limburg, vertelt: “Als ABVV-Metaal hebben wij 
geen officiële bevoegdheden op VDL Nedcar, want het 
is een Nederlands bedrijf. Maar wij hebben daar wel 
bijna 500 leden. Wat ledenaantallen betreft, staat het 
bedrijf zeker in de top 10 van de metaalbedrijven in 
Limburg. Dat is dus wel belangrijk voor ons. Bovendien 
zijn heel wat van onze leden syndicaal actief. Ook al 
hebben we er officieel geen bevoegdheden, toch ga ik 
er af en toe eens langs om te luisteren hoe het gaat en 
om enkele dingen te bespreken.”

Flexkracht voor Europese auto-industrie
In 1967 opende de fabriek de deuren – toen nog onder 
de vleugels van DAF – en sindsdien werden er al meer 
dan 5,5 miljoen wagens geassembleerd. In 2012 volgde 
dan de overname door VDL Groep en kreeg het be-
drijf zijn huidige naam: VDL Nedcar. Gedurende al die 
jaren werd (en wordt) er geproduceerd in opdracht 
van automerken die capaciteit nodig hebben (DAF, 
Volvo, Smart, Mitsubishi en BMW). In de praktijk 
fungeert Nedcar daardoor als de ‘flexkracht’ van de 
Europese auto-industrie.

Telkens wanneer een contract met een autobouwer 
ten einde liep of niet verlengd werd, was het zoeken 
naar nieuwe klanten. Onzekerheid – zeker op de 
langere termijn – loopt dus als een rode draad door-
heen het DNA van de onderneming. Zoals Jean zegt: 
“Ik heb nooit anders geweten dan dat er onzekerheid 
was en dat nieuwe klanten of contracten moesten 
gezocht worden. Wij vormen een flexibele productie- 
kracht voor de Europese automobielindustrie. Dat 
is vervelend, maar dat is nu eenmaal de rol die wij 
hebben.”

Komst en vertrek BMW
BMW werd de belangrijkste – en enige – klant. In 2014 
werd begonnen met de productie van de Mini. In 2015 
volgde de Mini Cabrio, in 2016 de Mini Countryman 
en in 2017 de BMW X1. Tijdens die jaren groeide 
het bedrijf exponentieel. Vandaag zijn er bijna 5.000 
mensen aan de slag.

Op donderdag 16 oktober 2020 kondigde VDL Nedcar 
echter slecht nieuws aan: in 2023 komt er een einde 
aan de bouw van de Mini Countryman. Enkele maan-
den daarvoor – in juni 2020 – werd ook al beslist dat 
de BMW X1 niet meer op Nedcar zou gemaakt wor-
den. Het enige wat dus nog overblijft, is de Mini Cabrio. 
Ook dat contract loopt nog tot 2023, maar naar alle 
waarschijnlijkheid wordt het niet meer verlengd.

Frank Stevens: “We zijn natuurlijk teleurgesteld, maar 
het nieuws kwam niet als een grote verrassing. Wij 
wisten dat BMW van plan was om zich terug te trek-
ken. Ze zijn momenteel volop bezig om hun productie 
te verplaatsen naar eigen fabrieken in Duitsland. Door 
de coronacrisis kampen veel autobouwers met over-
capaciteit, waardoor uitbestede productie terug wordt 
binnengehaald. VDL Nedcar verliest daarmee zijn 
enige klant en moet dus op zoek naar andere 
contracten. De toekomst voor bijna 5.000 werknemers 
wordt daardoor opnieuw erg onzeker.”

Hoop
De vakbonden op het bedrijf zijn alleszins niet van 
plan om het hoofd te laten hangen. Zoals Jean zegt: 
“Als vakbond hebben we steeds een belangrijke rol 
gespeeld bij het binnenhalen van nieuwe contracten. 
Dat was in 2012 ook het geval, toen was het echt kant-
je boord. Er werd een monsterverbond gesmeed tus-
sen de politiek, de vakbonden en de aandeelhouders 

“We gaan op zoek naar nieuwe klanten. Dat hebben we in het 

verleden altijd gedaan en dat gaan we nu opnieuw doen.”

Frank Stevens,
provinciaal voorzitter 
ABVV-Metaal Limburg

Jean Wouters,
sinds 1979 op Nedcar en al 27 jaar 
voorzitter van de ondernemingsraad
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VDL Nedcar verliest BMW als klant:     
      5.000 jobs bedreigd Lichtpuntje: 

Volvo Trucks Gent 
gaat batterijen

bouwen 
voor heel Europa

om nieuwe klanten te vinden. Zo zijn we erin geslaagd 
om BMW binnen te halen. En nu willen we onze rol 
opnieuw spelen.” 

Er is dus hoop dat VDL Nedcar ook na 2023 een 
belangrijke autofabriek blijft. In de woorden van Frank: 
“Het bedrijf heeft enkele belangrijke troeven: er wordt 
sterke kwaliteit geleverd en de werknemers zijn zeer 
goed opgeleid. Nedcar beschikt bijvoorbeeld over een 
eigen opleidingscentrum. Dat zijn zaken die het bedrijf 
kan en moet uitspelen.”

Jean bevestigt: “We leven op hoop. Ook al is de wereld 
veranderd door corona, in de automotive zijn er al-
tijd kansen. In Nederland leeft deze kwestie ook heel 
sterk. Wij zijn de enige grote autofabriek van het land. 
We hebben altijd kunnen rekenen op politieke steun 
en de verschillende vakbonden werken goed samen. 
We geven dus nog lang niet op.” 

Goed nieuws voor de Vlaamse metaalsector. Volvo Trucks Gent gaat 
batterijen bouwen voor elektrische vrachtwagens. Vanuit de Belgische fabriek 
zullen alle Europese Volvo-vestigingen bevoorraad worden. 

Uiteraard zijn wij als metaalvakbond heel tevreden met deze evolutie. In de 
woorden van provinciaal secretaris van ABVV-Metaal Oost-Vlaanderen Jo 
De Mey: “Deze beslissing is goed nieuws voor de toekomst van Volvo Trucks 
in Gent. Het gaat om een belangrijke investering, zowel op technologisch 
als financieel vlak. De site in Gent wordt daarmee de draaischijf voor de 
batterij-assemblage van Volvo Trucks in Europa.”
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