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RONDE TAFEL “SOCIALE DUMPING”

NOOD AAN MÉÉR MAATREGELEN
TEGEN SOCIALE DUMPING
BTB eist dat het beleid van de voor-
malig staatssecretaris Crombez
wordt voorgezet, en zelfs versterkt.
Er kan geen sprake van zijn toe te
geven aan de druk van de Europese
Commissie om de “anti-misbruik-
wet” terug te schroeven. In de voor-
bereiding van de Ronde Tafel gaf BTB
alvast 25 concrete voorstellen door
aan staatssecretaris Tommelein; zie

www.tinyurl.com/socialdumping.

MEER MIDDELEN VOOR
INSPECTIE
De inspectiediensten moeten echt
werk maken van de strijd tegen socia-
le dumping. BTB gaf méér dan 80
dossiers door aan de inspectiedien-
sten, maar waar blijven de veroorde-
lingen? Indien de inspecties –zoals
we denken– onvoldoende middelen
hebben om snel en efficiënt te wer-

ken, dan moet de regering die méér
mensen, middelen en bevoegdheden
geven. Staatssecretaris Tommelein
zou er goed aan doen om vanaf van-
daag al de wet te laten handhaven.

DUBBELE AGENDA
WERKGEVERS?
In België spreken heel wat werkge-
vers met dubbele tong als het over
sociale dumping gaat. Enerzijds
beweren de transportfederaties

tegen sociale dumping te zijn, maar
anderzijds zijn er heel wat Belgische
werkgevers die heel actief zijn in de
organisatie van de sociale dumping. 
BTB zal in elk geval niet tolereren
dat de werkgevers de strijd tegen
sociale dumping misbruiken om op
die manier het loon en de arbeids-
omstandigheden van de Belgische
chauffeur onderuit te halen. 

SOCIALE DUMPING DOODT
JOBS… EN MENSEN
Vandaag is het exact drie jaar gele-
den dat 2 Poolse chauffeurs stierven

bij een brand in Wingene. Daar moes-
ten elf vrachtwagenchauffeurs  van
hun werkgever Krismar overnachten
in een gammele loods, een voormalig
schrijnwerkersatelier. In februari van
dit jaar werd een Roemeense chauf-
feur die reed voor een Belgische
opdrachtgever dood gevonden ach-
ter het stuur van zijn vrachtwagen in
Noord-Frankrijk. Hij was onafgebro-
ken aan het werk sedert juli 2014!

BTB roept dus op om dringend een
doortastend beleid te voeren!

Meer dan zesduizend jobs gingen op 5 jaar al verloren in de transportsector! De tendens
zet zich onverminderd verder. Vandaag organiseert staatssecretaris Tommelein een
ronde tafel over sociale dumping in de transportsector. BTB verwacht dringend actie, en
vooral méér controles op bedrijven die sociale dumping organiseren! 

Informaticus (m/v)

B T B
de transportcentrale van het ABVV werft aan : 

Taken
• Je bent verantwoordelijk voor
een goede werking van de ICT-
infrastructuur (hardware en
software), netwerken en tele-
fonie en ondersteunt de
gebruikers als helpdesk.

• Een hardware- of softwarepro-
bleem vanop afstand diagnos-
ticeren.

• De gebruiker begeleiden bij
het oplossen van problemen of
van op afstand de controle
nemen over het systeem.

• Helpdesk voor de gebruikers
op vlak van bureautica  (out-
look, office, …).

• Ledenbeheer – dossierbeheer:
ondersteuning van de gebrui-
kers en optimalisering van het
beheerprogramma (Phoenix).

• Je bouwt een moderne website
uit met maximale impact naar
de buitenwereld (leden, mili-
tanten, breed publiek).

• Je ondersteunt de vakgroepen
bij het efficiënt gebruik van
sociale media bij acties, propa-
ganda, informatie … (Face-
book, Twitter, …)

Vereisten
• Een grondige kennis van de
Nederlandse – en Engelse taal.

• Een degelijke kennis van de
Franse taal.

• Bachelorsdiploma ICT.
• Grondige kennis informatica.
• Vlot omgaan met sociale
media.

• Je geeft blijkt gehecht te zijn
aan de socialistische beweging

Wij bieden
• Een degelijk loon en extralega-
le voordelen zoals maaltijd-
cheques, een verzekering
“extra legaal pensioen”, een
hospitalisatieverzekering, e.a.

• Een voltijds contract.

Geïnteresseerd ?
• Inlichtingen kan je telefo-
nisch verkrijgen op het
nummer 03 224 34 45 of via
e-mail : 
ivan.victor@btb-abvv.be.

• Stuur je sollicitatiebrief per post
of per e-mail met C.V. tegen
uiterlijk 25 april 2015 naar : 
Belgische Transportbond
Paardenmarkt 66
2000 Antwerpen
T.a.v. Ivan Victor - Voorzitter

VACATURE

Boekhouder  (m/v)

B T B
de transportcentrale van het ABVV werft aan : 

Vereisten 
• Een diploma hebben van
bachelor “Accountancy”, gra-
duaat “Boekhouden” , een
gelijkwaardig diploma of even-
waardige competentie.

• Kennis hebben van:
• Analytische boekhouding
• Opmaken van jaarrekenin-
gen 

• Opmaken van rapporten
• Sociale wetgeving en loon-
administratie

• Verzekeringen
• Office 2010 
• Outlook
• Naast de moedertaal eve-

neens een vlotte kennis van
het Frans en het Engels

• De kandidaat moet sociaal
ingesteld zijn, in teamverband
kunnen werken en gemoti-
veerd en overtuigd zijn om in
een socialistische vakorganisa-
tie te werken.

• Je geeft blijkt gehecht te zijn
aan de socialistische beweging.

Wij bieden
• Een voltijds contract
• Een aantrekkelijk loon en extra
legale voordelen zoals o.a.
maaltijdcheques, een verzeke-
ring “extra legaal pensioen”,

een hospitalisatieverzekering
e.a.

• Doorgroeimogelijkheden

Geïnteresseerd ?
• Inlichtingen kan je telefo-
nisch verkrijgen op het num-
mer 03 224 34 43 of
via e-mail:
ivan.victor@btb-abvv.be.

• Stuur je sollicitatiebrief per post
of per e-mail met C.V. tegen
uiterlijk 25 april 2015 naar: 
Belgische Transportbond
Paardenmarkt 66
2000 Antwerpen
T.a.v. Ivan Victor - Voorzitter

VACATURE

Militanten Wegvervoer en 
logistiek  komen samen in Beez
Zaterdag 28 maart ging de Federale Militantenraad door in Beez, bij Namen.
Daniel Maratta, secretaris van het gastgewest zorgde voor een warm ont-
haal. Zo’n honderd aanwezigen volgden actief de debatten, en genoten van
de hippe videomontages met een overzicht van de vele acties waar BTB aan
deelnam.

SOCIALE 
DUMPING
Hanne Sanders van
het transnationaal
departement van
het ABVV, en Tom
Peeters van BTB
lichtten het Euro-
pees project toe,
waarin ook het Wit-
boek kadert met 25
maatregelen om
sociale dumping te
bestrijden.  In
nauwe samenwer-
king tussen ABVV, Universiteit Antwer-
pen en BTB werd 2 jaar gewerkt en
overlegd met vakbonden in Nederland,
Oostenrijk en Finland. Want sociale
dumping treft niet enkel ons land. Wil
je het Witboek lezen? Surf dan naar
onze website op de pagina:
www.tinyurl.com/socialdumping. 

AGILITY LOGISTICS
Agility Logistics is een wereldwijde
logistieke speler, actief in meer dan
100 landen. De thuisbasis is Dubai. In
Kenia werken een driehonderdtal
chauffeurs voor Agility. Velen onder
hen zijn lid van de Kenyan Long Distan-
ce Truck Drivers And Allied Workers
Union (KLDTDAWU). BTB heeft al  jaren
een samenwerkingsproject met deze
Keniaanse vakbond. Wij stonden onder
meer in voor de vorming van een aan-
tal kaderleden. Bij Agility voerde
KLDTDAWU  actie tegen de onmenselij-
ke arbeidsomstandigheden (shiften tot
wel 24uur!). Agility speelde het hard,
zeer hard: de stakende chauffeurs wer-
den door de opgetrommelde ordetroe-
pen geslagen en onder dwang van
geweren gedwongen hun vrachtwa-
gens te verlaten. 

Dankzij zeer heftig protest van de Inter-
national Transport Workers’ Federa -
tion, gesteund door  BTB, haalde Agili-
ty bakzeil: de stakers konden zonder
sanctie weer aan de slag en er werden
nieuwe onderhandelingen opgestart.
Agility blijft echter weigeren om de
vakbond te erkennen. Daarom wordt
nu wereldwijd druk gezet op Agility. Zo
werd ook in ons land aan de vestiging
op Brucargo actie gevoerd. Wordt
ongetwijfeld nog vervolgd!

EN IN DE SUBSECTOREN?
Frank Moreels gaf een uitvoerig over-
zicht van de stand van zaken in de sec-
toren. Hij onderstreepte dat de cao-
onderhandelingen niet makkelijk zul-
len zijn in wegvervoer en logistiek. Er is
een heel beperkte marge voor loonon-
derhandeling. Deze  marge wordt trou-
wens door de federale MR- en N-VA-
regering opgelegd, nadat het ABVV het
ontwerp akkoord afwees. Dit in tegen-
stelling tot de andere bonden. Hij wees
er ook op dat de werkgevers erop blij-
ven hameren om voor uitzendarbeid
meer plaats te geven in de sector wat
voor BTB uiteraard onbespreekbaar is
en blijft. 

Ivan Victor, voorzitter en Frank Moreels, co-voorzitter, op de Femira
in Namen

BTB-ABVV verwacht meer dan 
praten, maar eist concrete 
maatregelen en meer controle
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