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Te hoge loonkost oorzaak van crisis in
de transportsector?
Verontrustend nieuws in het zopas
verschenen “Rapport van de
impact van de economische crisis,
update 2014” van het ITLB (Insti-
tuut wegTransport & Logistiek Bel-
gië). De te hoge loonkost in de
transportsector is volgens trans-
portbedrijven namelijk de oorzaak
van de crisis in de sector. Het ITLB
is een vzw waarin zowel de over-
heid (Federale Overheidsdienst
Mobiliteit en Vervoer), als de
transportfederaties (Febetra, TLV,
UPTR) zetelen. De taken van het
ITLB omvatten onder andere: de
organisatie van ADR-examens, de
uitgifte van de digitale tachograaf-
kaarten voor chauffeurs (via
www.digitach.be) en ook het
maken van juridische en economi-
sche studies en enquêtes. 

EVEN ERNSTIG BLIJVEN!
BTB vraagt zich ernstig af of de
transporteurs weten wat ze zeg-
gen? De uurlonen van de Belgische
vrachtwagenchauffeurs zijn al bij
de laagste in België. In andere sec-

toren zoals de bouw bijvoorbeeld
liggen die een stuk hoger. 
Lang voor de economische crisis
startte een aantal Belgische trans-
porteurs al met het inzetten van
“nog lager loon”-chauffeurs uit lan-
den van het voormalige Oostblok.
Frank Moreels, federaal secretaris:
“Dit deden ze om hun winst te ver-
hogen, op de rug van de Belgische
chauffeur die zijn werk verloor. En
daar verziekten zij de hele sector
mee. Want de transporteurs die dit
niet doen, komen nu onder druk te
staan! We mogen ook niet uit het
oog verliezen dat de firma’s die
goedkopere chauffeurs inzetten, lak
hebben aan verkeersveiligheid. Die
chauffeurs kunnen maanden lang
niet deftig rusten omdat ze moeten
leven in hun vrachtwagencabine.”

WAAR LIGT DE GRENS?
Wanneer arbeiders uit ‘goedkope-
re’ landen hier komen werken, en
in mensonwaardige omstandighe-
den moeten verblijven, is de grens
overschreden. 

De transportkosten maken boven-
dien slechts een klein deel uit van
de totale kost van bijvoorbeeld de
flat screen TV of IKEA-sofa die
wij kopen. Dit mogen we
niet uit het oog verliezen! 

DE LAAGSTE OF DE
JUISTE PRIJS?
Heel wat transporteurs die er nog
steeds heel bewust voor kiezen
om met Belgische chauffeurs te
werken, worden nu door hun
opdrachtgevers onder druk gezet.
Want die willen  hun winstmarge
verhogen, en dit op de kap van de
vrachtwagenchauffeur. Frank
Moreels: “Zij schrikken er niet voor
terug om droog te zeggen: richt
zoals uw concurrent ook maar een
bedrijfje op in Bratislava.”

STRIKTE TOEPASSING VAN DE
RIJ- EN RUSTTIJDEN
Zeer recent werd in België en in
Nederland de regelgeving inzake
rij- en rusttijden gewijzigd. Chauf-
feurs mogen hun verplichte lange

wekelijkse rust niet langer in de
cabine nemen. Al jaren, lang voor
de economische crisis begon,
staan de parkings langs de auto-
snelwegen in de weekends vol
met vrachtwagens met buiten-
landse nummerplaten. Wel, in
ieder van die vrachtwagens zit een
uitgebuite chauffeur, in weinig
benijdenswaardige omstandighe-
den, te ‘rusten’. Wij vragen dan
ook zeer strenge controles, waar-
bij de boetes niet door de chauf-
feurs maar wel door de transport-

firma’s of hun opdrachtgevers
moeten worden betaald. 
De boete voor overtreding van
nieuwe regels op lange rust
bedraagt 1.800 euro, en bij niet-
betaling mag niet verder gereden
worden. Enkel door zeer strikte
naleving van deze regels kan de
sociale dumping in de transport-
sector een halt toegeroepen wor-
den. Want pas als de transpor-
teurs het in hun portemonnee zul-
len voelen, zal de laagste prijs niet
langer de juiste prijs zijn!

De Havenvakbonden waakzaam m.b.t. de wet Major
Ter gelegenheid van de 5de bijeenkomst tussen de Europese havenvakbonden aangesloten bij ETF en IDC,
FEPORT (vertegenwoordigers havenbedrijven) en ESPO (Havenbesturen), die plaatshad op 11 juni in Brus-
sel en kaderde binnen de Europese sociale dialoog, heeft Marc LORIDAN (Federaal Secretaris Havens BTB)
namens de Belgische Havens een vermanende vinger uitgestoken naar de betrokken instanties. Hierna
volgt de tekst van de door hem afgelegde verklaring.

“VERKLARING NAMENS DE BELGISCHE HAVENVAKBONDEN:

Overeenkomstig de artikelen
151 en 154 van het Verdrag
betreffende de werking van de
Europese Unie, was de Europe-
se Commissie bereid een socia-
le dialoog voor Havens op Euro-
pees niveau te faciliteren door
technische en administratieve
ondersteuning te verlenen.
Als havenvakbonden hebben we
na lange discussie onderling
besloten om via onze Europese
organisaties ETF en IDC deel te
nemen aan deze sociale dialoog.
Ondertussen hebben we van-
daag reeds de 5de bijeenkomst
als havenvakbonden, samen
met FEPORT en ESPO met als
doel overeenkomsten te beko-
men over vooraf afgesproken
thema’s.

Op 28 maart ll. ontving de Bel-
gische regering een schrijven
vanwege de Europese Commis-
sie (E.C.), ondertekend door de
heer Siim KALLAS, over een

mogelijke inbreukprocedure
betreffende de organisatie van
de havenarbeid in België.

België heeft ondertussen een
verlenging van de antwoordter-
mijn verkregen tot 31 juli 2014.
Indien het antwoord van de Bel-
gische regering op deze inge-
brekestelling volgens de E.C.
onvoldoende zou zijn, dreigt
deze E.C. België door te verwij-
zen naar het Hof van Justitie in
Luxemburg.  Het is een proce-
dure die onze Spaanse collega’s
reeds te verduren kregen.
Door deze eenzijdige initiatie-
ven vanwege de Commissie,
vrees ik dat het mogelijk succes
van dergelijke sociale dialoog
bij voorbaat bemoeilijkt wordt.

Ik hoef u hierbij geen tekening te
maken dat deze stelling vanwege
de E.C. voor veel ongerustheid en
commotie zorgt onder onze Bel-
gische havenarbeiders.

Vanwege mijn organisatie BTB,
alsook namens de 2 andere
havenvakbonden, die hier van-
daag niet aanwezig konden
zijn, vraag ik mij af hoe de E.C.
het rijmt om langs de ene kant
een Europese sociale dialoog
binnen de havens te steunen,
en langs de andere kant drei-
gingen uit om enkele deelne-
mers aan deze dialoog voor de
rechter te brengen, met als
doel een reeds enkele decennia
lang goed functionerend sys-
teem af te breken.

Hierbij wens ik u mede te delen
dat wij vanwege de Belgische
deelnemers de komende maan-
den de verdere stappen van de
E.C. van nabij zullen opvolgen
en onze conclusie zullen trek-
ken over het eventueel verder-
zetten van deze door de EU-
Commissie gesubsidieerde dia-
loog.”

Scheepvaart: zeg nee tegen pesterijen
Pesterijen en intimidatie op de werkvloer kun-
nen niet alleen ernstige gevolgen hebben voor
de fysieke en emotionele gezondheid van werk-
nemers. Denk maar aan afgenomen motivatie,
stijgend absenteïsme en productiviteitsdaling. 

Ze kunnen ook negatieve gevolgen hebben
voor de bedrijven zelf, wat leidt tot een ver-
slechtering van de werkomstandigheden met
enorme organisatorische, economische en
tevens mogelijke juridische gevolgen.

Aangezien bij maritieme beroepen de werk-
plaats tevens ook de woonplaats is van zeevaar-
ders  - voor de tijd dat hij of zij werkzaam is op
het schip – kunnen de gevolgen van pesterijen
hier nog ernstiger zijn. 
De European Community Shipowners' Associa-
tion (ECSA) en de European Transport Workers'
Federation (ETF), zijn dan ook van mening dat
intimidatie en pesterijen onaanvaardbaar zijn.
Om die reden hebben ze hun krachten gebun-
deld. 

Ze werkten voor rederijen en andere bedrij-
ven actief in de scheepvaart, een leidraad uit
ter voorkoming van intimidatie en pesterijen
op de werkplek. Met de uitgewerkte hulpmid-
delen hopen ze voor alle werknemers een pest-
vrije werkomgeving te creëren.

Alle belanghebbenden worden aan de hand
van richtlijnen, een video en een werkboek,
bewust gemaakt van diverse soorten peste-
rijen. 

Ze worden ook aangespoord tot wederzijds
respect door middel van na te volgen prak-
tijkvoorbeelden.

De video is te bekijken via volgende link:
http://www.youtu.be/sqA_JuE32cc

De richtlijnen en het werkboek kunnen in
verschillende talen gedownload worden via:
http://www.itfglobal.org/etf/
BullyingAndHarassment.cfm

België kende in 2012 de op één na hoogste loonkost in de EU.
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