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De week van de uitzendkracht 
BTB staat elke dag in de bres voor uitzend-
krachten, niet enkel tijdens de actieweek van
de uitzendkracht. De voorbije week was niet
meer dan een gelegenheid wat gas bij te
geven. 

Hoewel we samen met het ABVV tijdens de
actieweek de klemtoon legden op het
inkomensverschil tussen interimmers en werk-
nemers met een ‘vast’ contract, weten we
allemaal dat ook de arbeidsomstandigheden
van de collega’s -uitzendkrachten vaak te
wensen overlaten. Dat beklemtoonde de BTB
dan ook nog eens duidelijk tijdens deze
actieweek.

Speciale aandacht voor DHL Aviation
DHL Aviation kwam negatief in het nieuws in
mei van dit jaar, naar aanleiding van een
Pano-uitzending. Daar bleek dat DHL Aviation
zijn interimarbeiders niet correct behandelt.
Hoewel BTB die uitzending niet nodig had
om DHL voor zijn verantwoordelijkheid te
plaatsen, schakelden we sindsdien nog een ver-
snelling hoger. De sociale inspectie werd
– opnieuw – ingeschakeld en BTB zette de
problemen van de uitzendkrachten bovenaan
de agenda van het sociaal overleg.

Sandra Langenus, gewestelijke secretaris
BTB-ABVV: “Dankzij onze acties werden
tientallen interimcontracten ondertussen
omgezet naar vaste contracten. Dit betekent
voor veel arbeiders een stap vooruit op vlak van

werkzekerheid, maar er is nog veel werk aan de
winkel. BTB wil het gebruik van uitzendwerk
vermijden of beperken tot maximum 65 dagen.
We willen ook een maximum percentage
van vijf procent interimarbeiders op het totale
personeelsbestand. Er moet een degelijk
opleidingsplan komen. De evaluatieprocedures
moeten transparanter, en we willen geen
interimkantoor meer op de DHL-site.”

Maar niet enkel DHL
Een recente enquête van BTB Vlaams-Brabant
wees uit dat er in zowat elk logistiek bedrijf
rond de luchthaven wel iets fout loopt met
de behandeling van uitzendkrachten. Daarom
ontwikkelden we een checklist voor onze
delegees. Als je de interimproblematiek in je
bedrijf in kaart wil brengen, kan je deze alvast
invullen. Dan kan je in overleg met je BTB
secretaris aan de slag om de situatie van
interimmers te verbeteren.

Omdat uitzendkrachten niet enkel bij DHL
Aviation moeten krijgen waar ze recht op
hebben, was BTB in alle regio’s van het land
actief tijdens de week van de interimarbeid.

Actie loont
In het Limburgse bedrijf Bose sloot Johan
Vangenechten voor BTB een akkoord waarin
duidelijke afspraken staan over uitzendwerk.
“Interimarbeiders zijn vaak slachtoffer van
uitbuiting. Soms werken ze jaren aan een stuk
met dagcontracten, zonder uitzicht op een

vaste job. Bij Bose werd hieromtrent een
charter ondertekend. Het waren lange onder-
handelingen, maar sinds dat akkoord houdt het
bedrijf zich aan de regels. Daarom roep ik de
collega-BTB’ers op om de werkgevers goed in
de gaten te houden. Samen zorgen we voor
betere bescherming van uitzendkrachten.”

In Milmort is het Europees distributiecentrum
van Sketchers gevestigd, één van de grootste
schoenenproducenten ter wereld. Tien maand
per jaar draait het bedrijf in overdrive.
Daniel Maratta, BTB-secretaris: “in de periode
2013-2015 werd het echt té gek. Er waren een
pak meer tijdelijke dan vaste werknemers,
zonder zicht op langdurige tewerkstelling.

Toen hebben we kordaat ingegrepen en het
management gedwongen meer werknemers
vast aan te werven. Sindsdien daalde het aantal
uitzendkrachten sterk.”

Onze actie stopt niet na een week. In elk bedrijf
waar BTB aanwezig is, zal gewerkt worden aan
de verbetering van de situatie van uitzend-
krachten, want het zijn collega’s zoals alle
andere.

Doe de interim-check in jouw bedrijf
Wil je meer lezen over BTB-acties rond interim,
surf naar www.btb-abvv.be en lees ons
ledenblad Be.Motion. Je vindt er onze checklist
om in jouw bedrijf aan de slag te gaan.

De vakgroep BTB Wegvervoer & Logistiek organiseerde op 6 en 7 oktober haar jaarlijkse studieweekend
voor het personeel. Bijleren over onder andere automatisering en digitalisering in het wegvoer, campagne-
voeren … om onze leden en delegees nog beter te kunnen bijstaan.

INTERNATIONALE SAMENWERKING

Al enkele jaren zijn er nauwe contacten
tussen BTB-ABVV en SLT, een Roemeense
truckersvakbond. Nu schakelen we een
versnelling hoger. Op dinsdag 10 oktober
werd in Boekarest de aftrap gegeven voor een
structurele samenwerking tussen een aantal
West-Europese transportvakbonden en SLT.

Elena ‘Nina’ Frandes is de bezielster van
Sindicatul Lucr�torilor Din Transport (SLT).
Jaren geleden werkte ze als personeels-
medewerker bij een transportfirma. De
chauffeurs reden in het westen en werden
uitgebuit. Ze kon het onrecht niet aanzien en
begon de chauffeurs te helpen. Dat kostte
haar niet alleen haar baan, ze werd zelfs in het
ziekenhuis geslagen door haar werkgever. 

Truckersvakbond SLT telt nu enkele
honderden leden. Maar er is veel potentieel:
dagelijks rijden vele tienduizenden
Roemenen over onze wegen, in opdracht van
West-Europese transporteurs die ergens in
Oost-Europa een (postbus)bedrijf hebben.

Chauffeurs die verplicht als nomaden
maandenlang werken en leven in hun cabine,
en maar een habbekrats betaald worden.

Europese samenwerking
ter versterking van SLT
Onder de koepel van de European Transport
Workers’ Federation zal SLT ondersteund
worden voor verdere professionalisering, niet
alleen financieel, maar ook logistiek. 

BTB werkt hieraan mee, net als vakbonden
uit Denemarken en Zweden. Op dinsdag
9 oktober werd op een persconferentie in
Boekarest hiervoor de aftrap gegeven.
Ion Radoi, voorzitter van de Roemeense
vakbondskoepel ATU: “De Roemeense input
is van cruciaal belang in het hele project.
We zijn zeer verheugd over de steun die we
krijgen om SLT verder uit te bouwen. Sterke
vakbonden zijn belangrijk, vooral in de strijd
in tegen sociale dumping. Hoe sterker de
vakbonden, hoe beter we sociale dumping
kunnen bestrijden.”

BTB-ABVV draagt een steentje bij
Frank Moreels, voorzitter van BTB-ABVV:
“Met de hulp van ETF, BTB-ABVV en andere
vakbonden, kan SLT nu een permanent
kantoor openen in het stadje Targu Mures,
in de streek van waaruit tienduizenden
chauffeurs vertrekken om in het westen te
komen rijden. Dit kantoor wordt officieel
ingehuldigd op vrijdag 13 oktober. Net als
Ion Radoi ben ik ervan overtuigd dat sterke
vakbonden, in oost en west, van cruciaal
belang zijn in de strijd tegen sociale dumping,
want West-Europese chauffeurs verliezen
nu hun werk door de uitbuiting van Oost-
Europese chauffeurs.”

Wie als scheepjongen in de zeevisserij over
een STCW A-VI §1-4 beschikt, komt  in
aanmerking om door te groeien naar
aspirant-zeevisserij. Zij kunnen de
opleiding motorist hoger dan 221kW
volgen in de maritieme lokalen van de
VDAB, L. Blondeellaan 9, 8380 Zeebrugge.
De cursus start op 8 januari en loopt tot en
met 25 januari 2018.

Wil je meer informatie of 
wil je je inschrijven? 
Dat kan bij Kristine Vermant:

• Zeevissersfonds - Previs, 
Vijverstraat 47 bus 3, 8400 Oostende

• Tel. 059 50 95 55 of Fax 059 50 95 25
• kristine.vermant@zeevissersfonds.be

BTB steunt Roemeense truckersvakbond

Ion Radoi van de Roemeense vakbondskoepel
ATU, en actief lid van het Management Comité van
ETF ondersteunt mee de transportbond SLT: inter-
nationale samenwerking om sociale dumping uit
de wereld te helpen.
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