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Op 15 mei begon Johnny Coin als nieuwe propagandist
Bus & Car voor Wallonië.

Johnny, 39 en fiere vader van twee dochters, werkte bij
Yusen Logistics, een onderaannemer van Caterpillar.
Hij was er BTB-delegee, tot het bedrijf geconfronteerd
werd met een collectief ontslag als gevolg van de
sluiting van Caterpillar.

Johnny: “De moeizame en lange onderhandelingen
rond het collectief ontslag bij Yusen Logistics waren
een enorme syndicale ervaring op alle vlakken:
informeren, communiceren, onderhandelen.”

“Ik hoop in mijn nieuwe job mijn inzet en motivatie
voor de waarden die ik als delegee nastreefde, te
kunnen blijven uitdragen. De waarden die van ons een
sterke vakbond maken. #WeAreBTB.”

Johnny is te bereiken op het nummer 0470 89 05 79 of
via johnny.coin@btb-abvv.be

Meer dan honderd jongeren present in
Brussel op de Jongerendag BTB, ABVV
Metaal en Horval. Jongeren zijn het
heden en de toekomst van de vakbond.

Vorige week verzamelden de dokwer-
kers en de zeevarenden van ITF (Inter-
national Transport Workers’ Federation)
in Kaapstad, Zuid-Afrika, voor aparte
meetings van de dokwerkers en de zee-
varenden, maar ook voor gemeen-
schappelijk overleg. Door
samenwerking tussen beide groepen
vergroten we de syndicale slagkracht in
de maritieme sectoren.

De vierkoppige BTB-delegatie speelde
een actieve rol in de vergaderingen.
Frank Moreels, Marc Loridan, Jacques
Kerkhof en Monique Verbeeck namen
deel aan sectievergaderingen en het gemeenschappelijk overleg. Frank Moreels gaf ook verslag van het sa-
menwerkingsproject van BTB in Kenia op de ‘African Revue Group’. Monique Verbeeck nam namens de vrou-
wen het woord in de dokwerkerssectie. Ze sneed verschillende thema's aan: vrouwen als dokwerker, geweld
op de werkvloer, automatisering …

STANDPUNT

Veel jongeren zijn absolute Uber-fans. Het
is immers leuk, hip, nieuw ... En praktisch.
Gewoon de smartphone nemen en de rit
bestellen. Bovendien is het goedkoper dan
de ‘gewone’ taxi. Zo lijkt het toch. Vaak
vragen diezelfde jongeren me waarom we
daar als vakbond eigenlijk tegen zijn? Maar
ook het brede en ‘ouder’ publiek smult van
zulke lage tarieven. Neem Ryanair. Ook
vakbondsmilitanten durven die goedkope
vliegreizen van Ryanair te boeken. De
service is basic, maar de tickets zijn
zo goedkoop dat je het nauwelijks kan
geloven. We zouden nog veel voorbeelden
kunnen geven: AirBnb, Bringr, Value Chain,
Uber Eats, enzovoort.

Uber innoveert en ontduikt
massaal belastingen
Uber gebruikt wereldwijd particulieren die
geen sociale zekerheidsbijdragen betalen.
Het bedrijf gebruikt schijnzelfstandigen om
dezelfde reden of zet constructies op via
belastingparadijzen om hun bijdrage aan de
gemeenschap te ontlopen.

In het Verenigd Koninkrijk betaalde de
Amerikaanse taxidienst Uber vorig jaar
maar 455 euro belasting. Winst werd er
wel volop gemaakt. Door het gunstig
belastingsysteem in Nederland, waar hun
Europese zetel is gevestigd, ontwijken zij de
belasting in andere landen waar ze actief
zijn.

Uber ontwikkelde zelfs een internettool
om (belastings)controleurs te misleiden:
Greyball. Het gebruikt onder andere de
data van de Uber-applicatie om overheids-
diensten te identificeren. Zo verkleint het
bedrijf de kans dat een chauffeur wordt
betrapt.

Die lage prijzen zijn slechts schone schijn.
Ze hanteren variabele prijzen, waardoor je
meer betaalt als het aanbod klein is en de
vraag groot. Surge pricing heet dat. Zo
kreeg Uber bakken kritiek omdat het bij de
laatste terreuraanval in Londen opeens
hogere tarieven hanteerde.

Ryanair perst personeel uit
Vliegmaatschappij Ryanair is gevestigd in
Ierland. De lage fiscale en sociale tarieven
daar maken goedkope vliegtickets moge-
lijk. Maar het bedrijf wordt ook verdacht
van fraude en organisatie van schijn-
zelfstandigheid.

Ze doen eigenlijk hetzelfde als wat in de
trucking-business gebeurt. Personeel
schrijven ze in Ierland in, maar laten hen
(permanent) werken in andere EU-landen.
Normaal gezien zouden ze de loon- en

arbeidsvoorwaarden moeten toepassen
van het land waarin die mensen werken,
maar dat doet Ryanair niet. Sociale
dumping heet dat. Ryanair werd in Frankrijk
al veroordeeld hiervoor. In België lopen
ook procedures. Vorig jaar waren er huis-
zoekingen in Duitsland op verdenking van
het organiseren van schijnzelfstandigheid.

Vakbonden zijn niet welkom bij Ryanair.
Grote baas Michael O’Leary gaat er prat op
dat hij zijn bedrijf ‘union free‘ zal houden,
tegen eender welke prijs. Vakbondsmensen
worden zonder pardon aan de deur gezet.

The business model sucks
Er zijn nogal wat verschillen tussen die
‘ondernemingen’, maar toch ook veel
gelijkenissen in hun businessmodel. Lage
tarieven zijn een gevolg van besparingen op
bepaalde kostenposten. Belastingen en
sociale zekerheidsbijdragen zien ze als een
overbodige kost die uitgeschakeld moet
worden.

Als dit het dominante busisnessmodel
wordt, wie draagt dan nog bij aan de
financiering van de sociale zekerheid? Wie
zal jouw pensioen financieren? Wie zal
bijdragen voor de aanleg van wegen?
Diezelfde wegen waar de Uber-chauffeurs
op rijden. Ook onze collega’s van de open-
bare diensten zouden initiatieven zoals
Bringr – dat door Bpost wordt georga-
niseerd – beter bekampen dan omarmen.

Het ABVV wil de openbare dienstverlening
vrijwaren en de sociale zekerheid veilig
stellen. Daarom alleen al moeten we de
Ubers en de Ryanairs van deze wereld
bekampen. Eén ding is zeker: mij zal je niet
tegenkomen in een vliegtuig van Ryanair of
in een Uber-taxi. Ik roep alle vakbonds-
mensen op om hetzelfde te doen.

Frank Moreels
Voorzitter
8 juni 2017

Wat is er mis met Uber, Ryanair
en consoorten?

Versterking voor het BTB-team
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