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BTB in actie
Alhoewel vrouwen in de Transportsector wel
gelijke loon- en arbeidsvoorwaarden hebben,
sluit BTB zich jaarlijks aan bij de EPD-campagne.
Dit uit solidariteit met vrouwen in andere secto-
ren, die op maandbasis nog steeds gemiddeld
21% minder verdienen dan hun mannelijke colle-
ga’s! Ook voor BTB blijft dit onaanvaardbaar.

Op de foto herken je een deel van de sterke delegatie die
deelnam aan de actie voor de Artesis Plantijn Hogeschool te
Antwerpen.

De voorbije jaren gingen meer dan 4.000 jobs in de transportsector verlo-
ren omdat werkgevers in naam van de winst kiezen voor goedkopere
chauffeurs in erbarmelijke werkomstandigheden. Om die reden lanceer-
den wij een petitie. 
In mei zullen we de resultaten van deze petitie overhandigen aan Euro-
pees Commissaris Simm Kallas. We willen een duidelijk signaal geven
tegen deze onaanvaardbare sociale dumping, want zo kan het niet verder. 

Tekende jij nog niet?
Dat kan nog altijd. 
Surf naar: www.petitions24.com/stop_social_dumping
Heb je geen internet, of wil je zelf de baan op om handtekeningen te ver-
zamelen? We bezorgen je graag een papieren exemplaar. Je kan dit laten
ondertekenen door familie, vrienden, kennissen en vooral collega’s. Daar-
na bezorg je ons de ondertekende formulieren terug. Je kan een papieren
exemplaar aanvragen bij Dinneke Fleerackers van het federaal secretariaat
wegvervoer en logistiek via dinneke.fleerackers@btb-abvv.be of telefo-
nisch op 03 224 34 37 

Op 17 maart 2014 bracht BTB een
nachtelijk werkbezoek aan het
lucht-afhandelingsbedrijf DHL op
de luchthaven Brussel Nationaal.
De directie van DHL ontvouwde
er haar nakende uitbreidingsplan-
nen, en schetste de gunstige evo-
lutie van de tewerkstelling bin-
nen de onder-neming sinds de
gedeeltelijke overheveling naar
Leipzig.
Secretaris Sandra Langenus licht-
te alle aspecten van de luchtaf-
handeling toe aan ABVV Voorzit-
ter Rudy De Leeuw, BTB Voorzit-
ter Ivan Victor en Co-voorzitter
Frank Moreels.Op de foto herken je onze fiere afgevaardigde Ali Kara (tweede persoon rechts vooraan)

die op uitmuntende wijze de belangen van onze leden op de luchthaven behartigt.

Eindelijk een CAO ‘gelijk loon voor gelijk werk’

Frank Moreels, Federaal Secretaris
BTB, is tevreden met deze CAO:
"Het heeft echter te lang geduurd
om de werkgeversorganisaties over
de brug te krijgen. We herinneren
ons nog dat Febetra enkele jaren
geleden reclame maakte voor een
handboek waarin aan transportfir-
ma's werd uitgelegd hoe ze moes-
ten uitvlaggen naar Oost-Europa.
Ook de andere federaties dekten de
problematiek van de sociale dum-
ping toe.  Toen BTB dit met twee
zwartboeken aanklaagde werden
we weggelachen door de werkge-
vers.  Vandaag trokken we ze over
de brug om een CAO te onderteke-
nen die een dam vormt tegen de
ergste misbruiken."

Ook werkgevers in moeilijkheden
BTB heeft enkele jaren moeten pre-
diken in de woestijn, maar vandaag
is men ook in sommige werkge-
verskringen bewust geworden van
de ontsporing van de dumping.
Kleine en middelgrote ondernemin-
gen kunnen niet langer op tegen de
oneerlijke concurrentie die ze
ondergaan door postbusfirma’s uit
Oost-Europa. Er gingen niet enkel
4000 jobs verloren in het wegver-
voer, ook tal van ondernemingen
gingen over kop.

Zal deze CAO de dumping tegen-
houden?
Frank Moreels maakt zich geen illu-
sies: "Malafide werkgevers vinden
onmiddellijk achterpoortjes als er
deuren gesloten worden. Maar de

CAO heeft een belangrijke symboli-
sche waarde. Werkgevers die zich
engageren in een CAO om het
inzetten van buitenlandse chauf-
feurs minder aantrekkelijk te
maken, het is nieuw! Bovendien
werd er een duidelijke omschrijving
gegeven van wat een standplaats
precies is. Zo moeten buitenlandse
chauffeurs die werken vanuit een
Belgische standplaats, de Belgische
loon- en arbeidsvoorwaarden
betaald krijgen. De bedoeling is
uiteraard om de oneigenlijke
inschakeling van ‘goedkope’ chauf-
feurs via allerlei constructies te
bemoeilijken."
BTB zal nu nagaan of het de werk-
gevers menens is. Of ze de CAO zul-
len naleven, en of de werkgeversfe-
deraties de naleving van die CAO
mee zullen afdwingen.

BTB heeft duidelijke eisen
Het stopt voor BTB niet bij deze
CAO. Het is een stap, maar er zijn
nog veel stappen nodig! Zo hebben
ook de politici een belangrijke ver-
antwoordelijkheid. Frank Moreels:
"Met name John Crombez, staatsse-
cretaris bevoegd voor o.a. fraude-
bestrijding, heeft reeds flink wat
gedaan. Maar er is meer nodig. We
hebben dan ook onze belangrijkste
eisen voor de politieke wereld op
een rij gezet. Een memorandum
waarin we de politici wijzen op wat
ze na de verkiezingen moeten
doen, als ze de transportsector in
België willen redden."

Op het paritair comité voor het vervoer en de logistiek werd - ein-
delijk - de cao ‘gelijk loon voor gelijk werk’ ondertekend. In deze
cao is overeengekomen dat werknemers die in België tewerkge-
steld worden, aan de Belgische loon-en arbeidsvoorwaarden
betaald moeten worden. Uiteraard is het de bedoeling om een halt
toe te roepen aan de sociale dumping in de sector.

Petitie tegen sociale dumping
in de transportsector
AL MEER DAN 3500 HANDTEKENINGEN!

MEMORANDUM VAN BTB TRANSPORT EN LOGISTIEK 
VOOR DE VERKIEZINGEN
BTB maakte begin 2014 zijn wensen kenbaar aan de politici. Onze prioriteiten voor de transportsector zeg
maar. Een lijst met maatregelen die nuttig zijn voor de werknemers in de sector van transport en logistiek.
Hieronder een greep uit onze voorstellen.

Europa
1. Verplichte tachograaf voor beroepsvoer-
tuigen onder de 3,5 ton. Dus ook con-
trole op rij- en rusttijden van koeriers.

2.Verbod op het nemen van de zgn. lange
rust in de vrachtwagen. Ook een
beroepschauffeur heeft recht op goede
rustfaciliteiten.

3.Geen verdere liberalisering van de cabo-
tage.

4.Na drie cabotageritten retour naar land
van herkomst.

5. Europees minimumloon voor allen.
6. Een sociale Europol die zorgt voor echte
controles en handhaving.

België – federaal
1. Meer controle in de transportsector
door de FOD mobiliteit: er zijn méér con-
troleurs met méér middelen nodig.

2. Invoering van een CMR register waarbij
het moeilijker wordt te frauderen met de
boorddocumenten.

Regionaal
1. Voor échte investeringen in de transport
en logistieke sector: wegwerken van de
missing links.

2.Gecoördineerd transportbeleid: geen
versnipperde regelgeving waar geen
enkele chauffeur nog de weg in vindt.

3. Inzet van de camera’s voor de traject-
controle in de strijd tegen sociale dum-
ping.

4.Méér parkeerfaciliteiten die veilig, net-
jes en comfortabel zijn.

Wie de volledige tekst wil lezen kan
terecht op www.btb-abvv.be

Werkbezoek
DHL

Foto van dumpingsituaties. Chauffeurs kamperend onderweg.
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