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Het moet anders in de transportsector
2016 was geen gemakkelijk jaar
Vraag het maar aan onze dokwerkers.
Na twee eerdere aanvallen op het sta-
tuut van de havenarbeiders kwam er
in 2016 opnieuw een Europese proce-
dure tegen de wet-Major. De zoveel-
ste poging om het statuut van de
dokwerker onderuit te halen. Dit keer
kwam het initiatief van Fernand Huts,
baas van Katoen Natie, maar ook be-
kend om zijn fiscale constructies op
de Bahama's. Eurocommissaris Vio-
leta Bulc verleende de hand- en span-
diensten.

De sociale dumping bleef ook volop
actueel. Belgische chauffeurs verlie-
zen hun werk en worden vervangen
door Oost-Europeanen die op hun
beurt uitgebuit worden. Maar ook de

binnenvaart, de luchtvaart, de taxi-
sector ... kennen dit fenomeen.

In elk van die dossiers duikt Europa
op. Europa bewijst daarmee geen
project te zijn voor de welvaart van de
werkende bevolking. Europa is mo-
menteel niet meer dan een markt
waar vrij verkeer van goederen en
diensten primeert boven sociale spel-
regels. Gevolgen zijn jobverlies en de
uitholling van de arbeidsvoorwaarden
en -omstandigheden. Niet verwon-
derlijk dat de bevolking zich steeds
meer afwendt van zo'n project. Hoe-
veel Brexits zijn er nodig om de Euro-
pese leiders wakker te schudden?

Bovendien hadden we in 2016 af te re-
kenen met een arrogant patronaat
dat niet echt bereid was om met de
vakbonden inhoudsvolle akkoorden
te onderhandelen. We werden gecon-
fronteerd met  reorganisaties en be-
drijfssluitingen, die ook banenverlies
in de transportsector veroorzaakten.
Denken we maar aan de impact van
de recente sluiting van Caterpillar op
de werknemers bij Yusen en Eutraco,
maar ook bij flink wat kleine trans-
portfirma’s.

In september 2016 bestond de
rechtse federale regering twee jaar.
Een trieste verjaardag van twee jaar
asociaal beleid. Deze regering ver-
hoogde immers de pensioenleeftijd,
verlaagde de pensioenen, bemoei-
lijkte het brugpensioen, stal een
index van de werknemers en ver-
hoogde de energiefactuur. Van de be-

loofde jobs blijkt ondertussen niet
veel in huis te komen.

Zware uitdagingen voor ons 
allemaal
BTB heeft in 2016 gedaan wat van
syndicalisten verwacht wordt. We on-
derhandelden daar waar mogelijk, we
vochten terug als het nodig was. We
gaven onze leden ook de service waar
ze recht op hebben.

BTB trok de kar in het verzet tegen
Fernand Huts en Eurocommissaris
Bulc. Straks wordt –hoogstwaar-
schijnlijk – de Europese procedure
tegen de wet-Major ingetrokken. Dat
mogen we gerust op ons BTB-palma-
res schrijven. En mocht Europa zich
alsnog bedenken, dan volgt prompt
een reactie! Dit laatste is trouwens
geen dreigement, het is een belofte.

We legden ook klacht neer tegen flink
wat notoire organisatoren van sociale
dumping, en in 2017 mogen we de
eerste uitspraken verwachten. We
hopen dat Justitie haar werk doet.

En zelfs deze rechtse regering voelt de
druk en werkte plannen uit om de so-
ciale dumping te bestrijden. Tot nu
toe zijn dat letters op papier, maar
BTB zal blijven duwen en trekken tot
er op het terrein ook iets gebeurt.
Meer inspecties, en zware boetes voor
wie sociale dumping organiseert. 

Alle hens aan dek in 2017
De transportsector verandert razend-
snel. Digitalisering en automatisering

zetten druk op de werkgelegenheid in
de havens, in het wegvervoer, de logis-
tiek. E-commerce, de zogenaamde
deeleconomie, deregulering, uberise-
ring ... komen op ons af. Onderzoek
wijst uit dat 40 procent van de jobs die
we vandaag kennen, over twintig jaar
niet meer zullen bestaan (of minstens
fundamenteel veranderd zullen zijn).

BTB zal dit niet lijdzaam ondergaan,
maar zal wegen op het beleid. De
broodnodige innovatie in de taxisec-
tor moet er niet komen  ‘à la sauce’
Uber, maar met respect voor klanten
en chauffeurs. E-commerce mag ge-
rust groeien, maar niet met hyper-
flexibiliteit voor de werknemers tot
gevolg. Ook logistiekarbeiders heb-
ben recht op een privéleven.

Van Europa verwachten we minder li-
beralisering en meer regels tegen so-
ciale dumping. In plaats van de
Belgische havenarbeiders aan te val-
len zou Europa beter de organisato-
ren van die dumping aanpakken.
Waarop wacht Europa om een écht
sociaal beleid te voeren, en een ambi-
tieus investeringsprogramma uit te
werken om de economie – en dus de
werkgelegenheid – een boost te
geven?

Ook multinationale ondernemingen
zoals IKEA, UNILEVER, enzovoort,
moeten dringend hun verantwoorde-
lijkheid nemen. Ze zijn mee verant-
woordelijk voor de ontsporing in hun
transportketen. Zij kunnen mee de
sociale dumping stoppen, en de ‘race

to the bottom’ een halt toeroepen
door eerlijke prijzen te betalen voor
transport. BTB zal hen daarmee blij-
ven confronteren.

Werken in de transportsector blijft
gevaarlijk. De dodelijke arbeidsonge-
vallen in 2016 in de havens, en recent
in de zeevisserij , maar ook de vele on-
gevallen op de weg drukken ons daar
met de neus op. We moeten dus blij-
ven inzetten op veiligheid en preven-
tie. Te lange werkdagen, te weinig
rust en hyperflexibiliteit leiden tot
vermoeidheid. En vermoeidheid kan
dodelijk zijn.

Hoog tijd ook dat de werkgeversfede-
raties opnieuw de weg van de onder-
handelingen kiezen in plaats van de
confrontatie. Is het bijvoorbeeld nog
aanvaardbaar dat autocarchauffeurs
na een lange rit naar de vakantiebe-
stemming geen hotelkamer krijgen
om goed uitgerust de terugrit aan te
vatten? Is het normaal dat de cao-
lonen in het wegvervoer lager liggen
dan in de schoonmaaksector? Is het
normaal dat buschauffeurs bij privé-
busdiensten hun behoefte moeten
doen in de bosjes, omdat de facilitei-
ten van De Lijn niet opengesteld wor-
den voor hen? Is het normaal dat
bagagisten 35 ton valiezen slepen
elke dag, die per stuk vaak 25 kilo-
gram of meer wegen? Enzovoort.

Neen dus! BTB is samen met zijn mili-
tanten klaar om werk te maken van
verandering in de transportsector.
Samen sterk in 2017!

Slechte loon- en arbeids-
omstandigheden voor chauffeurs
De chauffeurs van de transportfirma’s
die IKEA inhuurt, worden door hun
werkgever verplicht om maanden-
lang aan een stuk te werken, te leven
en te slapen in hun vrachtwagen. De
chauffeurs worden uit Oost-Europa
met busjes overgebracht. Ze werken
aan Oost-Europese loon- en arbeids-
voorwaarden, dit in tegenstrijd met
het Europese principe “gelijk werk,
gelijk loon”.

Wie niet horen wil, moet voelen
Meer dan twee jaar zijn er al contacten
vanuit ITF met IKEA, waaraan BTB uiter-
aard steeds deelnam. IKEA blijft echter
op dezelfde manier werken, en weigert
de ITF-voorstellen om de loon- en 
arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs
te verbeteren. Frank Moreels, voorzitter

van BTB: “BTB betreurt ten zeerste dat
IKEA het overleg met ITF niet ernstig
neemt. Maar vanuit ITF blijven we 
bereid om samen met IKEA te werken
aan een oplossing.”

Acties bij IKEA Hasselt en Genk 
De eerste BTB-actie ging door aan de
IKEA-winkel in Hasselt, op maandag
19 december. Aan de klanten werd
een pamflet uitgedeeld waarop IKEA
opgeroepen werd zijn verantwoorde-
lijkheid op te nemen. Tom Peeters,
BTB-secretaris in Limburg: “Het is
dankzij de tomeloze inzet van deze
chauffeurs dat de klanten hun Kerst-
geschenken konden kopen. Waar-
door IKEA floreert. De chauffeurs
worden hier echter niet voor beloond.

Integendeel! Het is duidelijk dat IKEA
hier een sleutelrol speelt. IKEA moet
zijn verantwoordelijkheid nemen.
Daarom riepen we in de pamfletten
op om de chauffeurs een echt Kerst-
cadeau te geven.”

Op woensdag 21 december werden in
het IKEA-distributiecentrum in Genk
pamfletten uitgedeeld aan de perso-
neelsleden en het management. BTB
vroeg het lokale management om dit
op te nemen met IKEA TRANSPORT, de
afdeling die verantwoordelijk is voor alle
contracten met de onderaannemers.

Ook acties in andere landen
Er waren gelijkaardige acties in Neder-
land, Zweden, Denemarken en zelfs

in Australië. Ook in Frankrijk werd een
actie gevoerd, bij IKEA in Metz. De
Franse vakbond CGT koos niet 
zomaar voor Metz om op 21 decem-
ber om actie te voeren … Een paar
weken voordien ontdekte men er pas
na enkele dagen een overleden Oost-

Europese chauffeur in zijn vrachtwa-
gen. Menselijkheid was ver zoek, een 
andere chauffeur werd verplicht om
onmiddellijk met die vrachtwagen
verder te rijden. BTB was met een
sterke delegatie van de afdeling UBT
Linalux aanwezig in Metz.

IKEA’s reactie onvoldoende, 
wereldwijd zullen nieuwe acties
volgen
Naar aanleiding van de BTB-acties
nam IKEA contact op. IKEA blijft 
echter bij zijn standpunt dat de over-
eenkomst die gesloten wordt met de
transporteurs sluitend is. IKEA kon-
digde wel aan zelf op het terrein 
onderzoek uit te voeren, maar blijft
weigeren om samen met ITF contro-
les op te zetten. Vanuit ITF is er nog
steeds bereidheid tot overleg, maar
als dit niet resulteert in nauwere 
samenwerking, zullen er dit voorjaar
alvast nieuwe acties volgen!

#TheRealIKEA

IKEA sluit ogen voor sociale dumping
IKEA is minstens mee verantwoor-
delijk voor de slechte loon- en 
arbeidsomstandigheden van
vrachtwagenchauffeurs in heel Eu-
ropa. De chauffeurs zijn het slacht-
offer van IKEA’s uitbestedings-
politiek. Wereldwijd werden eind
december acties gevoerd aan
IKEA-vestigingen. De International
Transport Workers’ Federation
(ITF) overkoepelt alle acties. BTB
voerde actie bij IKEA Hasselt en
het logistiek centrum in Genk.

Frank Moreels
Voorzitter
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en via Koen Decraene - tel. 03 224 34 46 
Solliciteren vóór 15 februari 2017.
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