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Sociale dumping op de luchthaven
Wie denkt dat sociale dumping zich beperkt tot het wegvervoer vergist zich.
Dit werd nogmaals duidelijk op de conferentie die de Europese transport-
vakbond (ETF) organiseerde op 1 en 2 juli laatstleden. ‘Lage kost airlines’
zorgen voor een zware prijzenslag en voor sociale dumping voor het perso-
neel. BTB was samen met de BBTK-collega's van de partij en nam actief deel
aan de debatten.

De luchtvaartindustrie in volle
beweging
Dat de luchtvaartindustrie in volle
beweging is, dat was al duidelijk. Ieder-
een weet dat Ryanair lage prijzen biedt,
maar ze zijn lang niet alleen. Ook Easy-
jet, Vueling, e.a. doen mee aan dit
soort praktijken. En om die lage prijzen
effectief te kunnen aanbieden wordt
overal op bespaard. Op het statuut van
piloten en cabinepersoneel bijvoor-
beeld. Maar even goed op de prijzen
die betaald worden aan de handlers,
die op hun beurt dan ook weer hun per-
soneel uitknijpen. Een wetenschappe-
lijk onderzoek van ETF brengt de situa-
tie nog eens duidelijk in kaart. 

It's the economics, stupid!
Frank Moreels, federaal BTB-secretaris,
legde op deze ETF conferentie een getui-
genis af over de Swissport- staking in
2013: "Door per se contracten te willen
binnenhalen werden veel te lage prijzen
geboden in de aanbestedingen. Zo'n lage
prijzen dat men bij Swissport vooraf al
kon weten dat men de cao's niet zou kun-

nen naleven. Men wilde een businessmo-
del opleggen waarbij ploegen van twee
handlers werden ingezet, met een onmo-
gelijke werkdruk tot gevolg."

Transfer van personeel
BTB pleitte ook voor het opnemen van
sociale clausules in de tenderprocedures
en voor het afsluiten van cao's die voor-
zien in de transfert van personeel bij het
overgaan van een contract van de ene
handler naar de andere. Frank Moreels:
"Uiteraard moet dat gebeuren met
behoud van alle rechten. Jammer genoeg
zitten niet alle vakbonden op dezelfde
golflengte. De collega's van ACV Trans-
com zijn niet zo gemotiveerd om vooruit-
gang te boeken. Dat is vreemd, want het
is in het belang van het personeel dat er
uiteindelijk niets kan aan doen dat haar
werkgever een contract verliest aan een
concurrent."
Maar niet enkel Swissport heeft een pro-
bleem dat tot vandaag blijft sudderen.
Ook bij Aviapartner organiseert men soci-
ale dumping. Een ferme BTB-reactie stak
daar een stokje voor (zie kader).

AVIAPARTNER ORGANISEERT SOCIALE DUMPING IN LUIK
Enkele weken geleden gaven de
BTB-afgevaardigden bij Aviapartner
Luik een alarmsignaal. Roemeense
medewerkers werden gesignaleerd
bij de bagageafhandeling. Welis-
waar niet tewerkgesteld door Avia
zelf, maar wel door een onderaan-
nemer. Op zich geen probleem,
ware het niet dat deze medewer-
kers Roemeense loon- en arbeids-
voorwaarden kregen, wat absoluut
niet wettelijk is! BTB reageerde ferm
met een stakingsaanzegging. Avia
deed eerst alsof de neus bloedde en
deed dit af als een commercieel con-

tract waar ze verder geen impact op
hadden. De felle reactie van BTB
maakte een einde aan deze mistoe-
stand, maar waakzaamheid blijft
geboden. Daniel Maratta, BTB-
secretaris te Luik: "Het lijkt wel alsof
Avia zich inspireerde bij wat er in
het wegvervoer gebeurt. Via onder-
aannemers of andere ‘constructies’
buitenlandse werknemers inzetten.
Onze mensen verliezen werk en de
Oost-Europese medewerkers wor-
den uitgebuit. Een schande die we
niet over onze kant kunnen laten
gaan.” 

Provinciale militantenvergadering 
BTB West-Vlaanderen
Er zakte opnieuw veel volk af naar de provinciale militantenraad. Een aantrekkelijk programma
met de traditionele syndicale actualiteiten, het vragenrondje over de situaties in de bedrijven,
en verschillende gastsprekers vanuit de sociale fondsen voor de bussen/cars en voor het goede-
renvervoer & logistiek, en de dienst ABVV jongeren kwamen aan bod. 

Het welkomstwoord van Birger Victor, BTB propagan-
dist, en een korte inleiding over de cruciale rol van de
militanten binnen de syndicale werking van BTB werd
gevolgd door een informatief luik. 

JONGEREN HEBBEN HUN PLAATS BIJ BTB
Edelbert Masschelein mocht als eerste van de drie
gastsprekers de spits afbijten met een voorstelling
van de werking van ABVV-jongeren. Hulp bij het
bekomen van een studietoelage, vragen over een
studentenjob, informatie voor schoolverlaters of stu-
dies in het deeltijds onderwijs, ... Dit zijn allemaal
thema’s waarvoor onze jonge leden en hun ouders
een beroep kunnen doen op de dienst ABVV jonge-
ren. Alle informatie is overigens ook gebundeld in
handige infoboekjes in pocketformaat of terug te
vinden op de website www.abvvjongeren.be.

De aanwezigen konden hun vragen afvuren. Een
aantal aanwezigen merkte op dat er vandaag een
hiaat bestaat op vlak van informatie, ondersteu-
ning en bemiddeling voor jongeren met een
beperking. Vooral dan wat aansluiting op de
arbeidsmarkt betreft. Een belangrijk aandachts-
punt dat alvast genoteerd werd en verder meege-
nomen zal worden.

DE SOCIALE FONDSEN DOORGELICHT
De toelichting door Willy Mullebroeck en Hans
Dewit, sprekers voor respectievelijk het sociaal fonds
voor transport & logistiek en het sociaal fonds voor
bus & car gebeurde om praktische redenen in twee
aparte werkgroepen.

De hospitalisatieverzekering en het aanvullend pen-
sioen, twee thema’s waar de aanwezige leden met
veel belangstelling naar uitkeken, werden deskundig
toegelicht. 
Een van de vele vragen was hoe de verderzetting van
de individuele overeenkomst na einde tewerkstel-
ling geregeld is. De gastsprekers gaven graag ophel-
dering: “6 maanden na de uitdiensttreding of bij het
begin van de voltijdse loopbaanonderbreking,
(brug)pensioen - SWT - of wijziging van statuut, ver-
liest de arbeider de dekking van de sectorale hospi-

talisatieverzekering. De werkgever moet in deze
situaties binnen de 30 dagen aan de werknemer een
document ‘Individuele voortzetting collectieve ziek-
teverzekering voor arbeiders’ in de betreffende sec-
tor overhandigen. Op basis daarvan kan de werkne-
mer bij de verzekeringsmaatschappij een offerte vra-
gen om de hospitalisatieverzekering op eigen kosten
verder te zetten.”

Alle informatie is na te lezen op de websites:
www.sftl.be (sector goederenvervoer en logistiek)
of www.sociaalfonds.be (sector bus & car).

ONZE ACTIES TEGEN SOCIALE DUMPING
ZIJN LONEND
In het syndicale luik lag de klemtoon op onze strijd
tegen sociale dumping. Meer bepaald de gewijzigde
reglementering die het voor de ordediensten moet
toelaten zwaarder te sanctioneren met administra-
tieve boetes bijv. bij het ontbreken van de CMR in de
vrachtwagen (tot €1.500) en het nemen van de
lange wekelijkse rust in de vrachtwagen (tot
€1.800). BTB eist nadrukkelijk dat deze boetes wor-
den verhaald op de werkgever en niet op de chauf-
feur. 

Ook de BTB flashes i.v.m. de cao belbussen en de
cao’s vertrekpremie en tijdskrediet eindeloop-
baan voor de sector goederenvervoer & logistiek
werden in detail toegelicht. 

Na het slotwoord door Annita Vandenbussche
(BTB propagandiste) werd nog druk nagekaart
met een drankje aan de bar. 

Moderne slavernij en uitbuiting in de transportsector

Hoeveel verdienen die Oost-
Europese chauffeurs?
Eind juni bracht BTB samen collega’s
van de European Transport Workers’
Federation (ETF) een bezoek aan
een parking in Zeebrugge, waar tij-
dens het weekend chauffeurs uit
Roemenië, Bulgarije, Polen en nog
heel wat andere landen hun weke-
lijkse rust nemen. BTB is namelijk
één van de partners in het ‘Cross
Road project’ van ETF, waarin vak-
bonden van verschillende landen
samen de strijd aanbinden tegen
sociale dumping.
De chauffeurs met wie BTB sprak kun-
nen in hun eigen land zo’n 300 euro
per maand verdienen. Tom Peeters,
propagandist:”De Belgische chauf-
feurs werden vervangen door goed-
kopere Oost-Europese chauffeurs, die
hier tot vijf keer meer verdienen dan

in hun thuisland. Ze moeten werken
en wonen in mensonwaardige
omstandigheden. Dit is moderne sla-
vernij en uitbuiting. Maar uit angst
om hun job te verliezen, zwijgen ze.
Want er staan in hun land tientallen
anderen te wachten om hun plaats in
te nemen.”

Sociale uitbuiting
De chauffeurs werden geronseld
met de belofte dat ze hier tot 1300
euro per maand kunnen verdienen.
Maar hier knelt het schoentje. Ze
moeten een contract ondertekenen
in een taal die ze niet begrijpen.
Doorgaans hebben ze een laag loon,
aangevuld met ‘netto’-vergoedin-
gen. De lonen worden cash uitbe-
taald, en ze betalen vaak ook boetes
die eigenlijk ten laste van de werk-
gever zijn (zoals bijv. bij overladen

vrachten). De werkgevers weigeren
deze boetes terug te betalen, of
trekken de boetes onterecht af van
het salaris. 
De chauffeurs verblijven meestal
drie maanden in hun vrachtwagen-
cabine, waarin ze werken én wonen.
Sommigen doen dat zelfs zes tot
negen maanden na elkaar!
De constructies, waarbij postbusfir-
ma’s ingezet worden, zijn vaak niet
wettelijk, maar de  controle is hier-
op is bijzonder moeilijk. 

Er werden al klachten ingediend, en
er werd al een Belgische firma voor
de rechtbank gedaagd. Maar net
voor de zaak zou voorkomen, ging –
hoe voorspelbaar - de firma failliet.

Lange wekelijkse rust in de
vrachtwagen nu strafbaar
Maanden aan een stuk in je cabine
werken en wonen, waar je niet echt
deftig kan uitrusten. Dat kan toch
bevorderlijk zijn voor de verkeersvei-
ligheid? 

BTB is dan ook tevreden dat de Bel-
gische overheid enkele weken gele-
den een koninklijk besluit (KB) uit-
vaardigde dat duidelijk stelt dat de
lange wekelijkse rust niet in de
vrachtwagen mag genomen wor-
den. Er is een boete voorzien van
1.800 euro bij overtreding. Voor BTB
is het zonneklaar dat de opdrachtge-
vers hiervoor moeten opdraaien, en
niet de chauffeur zelf. 
Toch brengen de chauffeurs ook nu
nog noodgedwongen de lange
wekelijkse rust door in hun cabine,
op een troosteloze parking. Maar
gevoel voor humor hebben ze wel,
de Oost-Europese chauffeurs: “In
het weekend ga ik vaak naar Monte
Carlo om even te ontspannen. Café
Monte Carlo is hier namelijk vlak-
bij”, grapt een Roemeense chauf-
feur.

Radio 1 was er ook bij in Zee-
brugge, je kan de reportage
beluisteren via deze link:
www.radio1.be/programmas/
de-ochtend/belgisch-chauffeur-
ons-land-heeft-loon-van-zowat-
11-euro-uur

Op vijf jaar tijd zijn er naar schatting 5.000 jobs verloren
gegaan in de Belgische transportsector. Belgische trans-
porteurs hebben een postbusbedrijf opgericht in Oost-
Europa, en zijn nu moderne slavenhandelaars. 

Zeebrugge, zondag 22 juni: BTB en ETF in gesprek met Oost-Europese chauffeurs

Veel volk op de provinciale militantenvergadering BTB
West-Vlaanderen
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