
Transportbedrijf Gilbert
Declercq uit Sint-Niklaas werd
op 8 januari 2014 veroordeeld
voor het onrechtmatig ontslaan
van een werknemer die de orga-
nisatie van sociale dumping in
het bedrijf aan de kaak stelde. 

Gilbert De Clercq en zijn 
Slovaakse postbus
In 2010 werd Abdel Azmy, vracht-
wagenchauffeur bij Transportbe-
drijf Gilbert De Clercq, ontslagen.
Hij had het namelijk aangedurfd
om de sociale dumpingpraktijken
van zijn werkgever aan te klagen. 
Transportbedrijf Gilbert De Clercq
richtte in 2006 een Slowaaks post-
busbedrijf op, en zette daarna Bel-
gische chauffeurs in economische
werkloosheid. De transporten wer-
den stelselmatig overgenomen
door Slowaakse en Bulgaarse chauf-
feurs van de postbusfirma. 

Wie wanpraktijken aanklaagt,
wordt onrechtmatig ontslagen
Toen Abdel Azmy het probleem aan
de kaak stelde, werd hij plots in
2010 onder het mom van ‘economi-

sche redenen’ ontslagen. 
BTB vocht zijn ontslag bij de
Arbeidsrechtbank aan. In eerste
aanleg kreeg de werkgever gelijk,
maar in hoger beroep werd hij ver-
oordeeld omdat het ontslag om
economische redenen volledig
onterecht en dus willekeurig bleek. 
Het aantal Slowaakse en vooral Bul-
gaarse chauffeurs is bij Gilbert De
Clercq de afgelopen jaren aanzien-
lijk gestegen. Dit ten koste van Bel-
gische chauffeurs die nog slechts
een klein percentage uitmaken van

de werknemers die met de vracht-
wagen rijden. 
Frank Moreels, federaal secretaris
BTB wegvervoer en logistiek: “Het
heeft lang geduurd vooraleer er
een uitspraak was in dit dossier,
maar we zijn tevreden dat ook de
rechtbank nu inziet dat een Belgi-
sche werkgever niet zomaar zijn
mensen op straat kan zetten. Wij
zijn er nog steeds van overtuigd
dat Abdel aan de deur werd gezet
omdat hij de sociale dumping
aankloeg. Wij steunen Abdel in

zijn verzet tegen de inschakeling
van goedkope chauffeurs uit
Oost-Europa.”

BTB kijkt ook uit naar de reactie van
de RVA op dit oneigenlijk gebruik
van het stelsel van economische
werkloosheid. Het Arbeidshof oor-
deelde immers dat de economische
activiteit bij Gilbert de Clercq net
uitbreidde op het moment dat via
de postbusfirma Oost-Europese
chauffeurs werden ingezet. En hier-
door werden Belgische chauffeurs
op economische werkloosheid
gezet.

Ook nu nog sociale dumping bij
Gilbert De Clercq
Enkele weken geleden klaagde BTB,
samen met de Nederlandse colle-
ga's van FNV bondgenoten, Gilbert
De Clercq aan in het kader van de
transporten die gereden worden
voor IKEA.  Het inzetten van Oost-
Europese chauffeurs tegen dum-
pingprijzen drukt concurrenten die
wel volgens het boekje werken uit
de markt. Dit arrest versterkt de
stelling van BTB, en zou IKEA tot
nadenken moeten stemmen. Op
onze Facebookpagina BTB-ABVV

Transport en Logistiek vind je ook
een filmpje waarin haarfijn wordt
uitgelegd hoe Gilbert De Clercq de
Oost-Europese chauffeurs inzet
voor de IKEA-transporten. Neem
zeker een kijkje.

Ze komen uit het Oosten, 
ze trekken naar het Oosten
In het verleden publiceerden we al
twee zwartboeken: “Ze komen uit
het Oosten, ze trekken naar het
Oosten”. In deze zwartboeken ont-
rafelen we de postbusconstructies
van Belgische transportonderne-
mers van naaldje tot draadje. Hier-
voor gingen we ook meermaals op
onderzoek in Bratislava, hoofdstad
van Slowakije. Ook het postbusbe-
drijf van Gilbert De Clercq staat al in
ons zwartboek! En op krak hetzelf-
de adres als Gilbert De Clercq von-
den we nog vijf postbusfirma’s van
andere Belgische bedrijven. 

Interesse in onze zwartboeken?
Vraag een exemplaar aan via
info@btb-abvv.be of bel onze Rode
Lijn tel. 03 224 34 37.
Ook in de toekomst zal BTB deze
wanpraktijken aan de kaak blijven
stellen.
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Wegvervoer & Logistiek: ontslag van BTB-delegee die sociale
dumping aankaartte teruggefloten door Arbeidshof

Zaterdag 18 januari 2014 verga-
derden de militanten van BTB
West-Vlaanderen in het Rood-
hof in Oostkamp. Het werd een
boeiende vergadering!

Memorandum Wegvervoer en
Logistiek
John Reynaert van het federaal
secretariaat stelde het Memoran-
dum voor. 

Hierin worden alle punten opge-
somd die in 2014 voor BTB cruci-
aal zijn. BTB ijvert voor een socia-
ler Europa, zonder sociale dum-
ping, en stelt opleiding en veilig-
heid voorop. Uiteraard komen
ook de verdere afschaffing van de
discriminaties tussen arbeiders en
bedienden, een gecoördineerd
transportbeleid zonder verdere
versnippering, strengere contro-
les op uitzendarbeid en werkze-
kerheid aan bod.

Met dit memorandum richt BTB
zich ook tot alle politici. Op 25
mei zijn er immers verkiezingen
gepland voor een Europees, Fede-
raal en Vlaams Parlement

Yes We Can!
Federaal secretaris wegvervoer en
logistiek, Frank Moreels, bracht
verslag uit over de recente cao-
onderhandelingen in de verschil-
lende deelsectoren.
Mede dankzij de actie aan het
UPTR-kantoor in Kortrijk op 18
december 2013, werd daags
nadien - na een marathonvergade-
ring - toch een akkoord gesloten
in de subsector wegvervoer en

logistiek. De annualisering, abso-
lute eis van de werkgevers, werd
van tafel geveegd. Dit zou name-
lijk betekenen dat er in de praktijk
simpelweg géén overuren meer
zouden uitbetaald worden. 
Voor de subsector bus en car ver-
liepen de onderhandelingen iets
vlotter, en werd al snel een
akkoord bereikt, o.a. over de ver-
hoging van de 2de pensioenpijler
en de verlenging van de cao brug-

pensioen. Ook in de subsector
afhandeling en luchthavens is er
al een akkoord. Voor de subsecto-
ren verhuis en taxi moeten de
onderhandelingen nog van start
gaan. 

Stop de sociale dumping!
De petitie tegen de sociale dum-
ping werd al door meer dan 2000
sympathisanten ondertekend. De
petitie zal in maart afgegeven

worden aan Simm Kallas, de Euro-
pees Commissaris verantwoorde-
lijk voor de transportsector. 
Er zijn nu ook rode polsbandjes
“stop social dumping” beschik-
baar. 

De inspanningen van staatssecre-
taris voor fraudebestrijding John
Crombez werden toegelicht door
zijn kabinetsmedewerker Andries
Vienne. Er werden al heel wat
belangrijke maatregelen geno-
men: invoering van de hoofdelijke
aansprakelijkheid, inspecties op
schijnzelfstandigheid,… Door de
aanwerving van 16 extra inspec-
teurs zullen er in 2014 ook veel
meer controles zijn op het terrein.
Bij deze controles worden vooral
de fraudegevoelige sectoren van
transport, bouw en vleesverwer-
king geviseerd. Om frauderende
werkgevers te ontmoedigen wor-
den de boetes aanzienlijk ver-
hoogd. En justitie zal sociale frau-
de dossiers met voorrang behan-
delen.

Memorandum Wegvervoer en Logistiek
2014 wordt een cruciaal jaar. Daarom besteedde
BTB Wegvervoer en Logistiek heel wat tijd aan de
redactie van een Memorandum. In dit Memoran-
dum  lijsten we alle punten op die extra aandacht
verdienen, en waarvoor we ons zullen inzetten dit
jaar. En dat zijn er heel wat. 

BTB zal in 2014 de strijd tegen sociale dumping
verder zetten. We blijven ijveren voor meer respect
voor alle werknemers in de transport en logistieke
sector. Opleiding en veiligheid staan centraal,
samen met werkzekerheid. Ook onze kijk op uit-
zendarbeid vind je in het Memorandum. 
We richten ons Memorandum ook expliciet aan alle

politici. Zodat zij weten waar de vakgroep vervoer
en logistiek voor staat. Want op 25 mei zijn er ver-
kiezingen voor zowel de regionale als federale
regeringen en parlementen, alsook het Europees
Parlement. Onnodig te zeggen dat de uitslag hier-
van van doorslaggevend belang is voor een aantal
van onze aandachtspunten!

Je kan het Memorandum vinden op onze website,
www.btb-abvv.be en onze Facebookpagina, BTB-
ABVV Transport en Logistiek.
Wil je graag een papieren exemplaar? Bel dan naar
onze Rode Lijn tel. 03 224 34 37 of mail naar
info@btb-abvv.be

Militantenvergadering BTB West-Vlaanderen

Succesvolle BTB-militantenvergadering in West-Vlaanderen
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