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Dit jaar wordt de campagne ondersteund door een stripverhaal.  De actie “Warm gebaar” is dus niet enkel sociaal, maar maakt
gebruik van een eigentijds middel.  Het promoot warmte, en ineens ook een stukje Belgische cultuur.

Gelaten aanschuiven voor norse
douaniers wanneer je van het ene
Europese land naar het andere reist,
het is al lang verleden tijd. De Euro-
pese eenmaking zorgde voor open
grenzen, een vrij verkeer van goede-
ren en diensten. Klinkt mooi, maar
is het geen idylle? 

Europa zorgt immers niet voor soci-
ale en fiscale harmonisering. Want
Oost-Europese bedrijven met goed-
kope werkkrachten floreren, maar
ten koste van wie of wat? West-
Europese ondernemers? Duurdere
werknemers in de “oude” Europese
industrielanden die verdrukt wor-
den? En Oost-Europese werknemers
die aan bittere arbeidsvoorwaarden
en minimale bescherming aan de
slag gaan? En misschien ook de con-
sumenten?

De Europese detacheringsrichtlijn
(1996) oogt nochtans veelbelovend.
Deze bepaalt dat de arbeidsvoor-
waarden die in een Europese lidstaat
gelden, ook van toepassing moeten
zijn op buitenlanders die er tijdelijk
tewerkgesteld worden. Denk maar
aan verloning, vakantieregeling,
werkduur, hygiëne en veiligheid op
de werkvloer. Sociale bijdragen moe-
ten in het land van herkomst worden
betaald. “Gelijk loon voor gelijk werk
op dezelfde plaats”, het klinkt vol-
strekt logisch en ethisch.

Maar de praktijk oogt minder roos-
kleurig. De misbruiken en sociale
drama’s die met deze geglobaliseer-
de utopie gepaard gaan, zijn amper

bij te houden. Faillissementen en
massaal jobverlies zijn het gevolg
van gebrekkige informatie-uitwisse-
ling tussen de lidstaten, luttele con-
troles, omvangrijke juridische ondui-
delijkheid en nalatige opvolging.
Voornamelijk in de transportsector
duikt het schrijnende fenomeen van
sociale dumping op.

Vakbonden bundelen krachten om
het schrijnende fenomeen van socia-
le dumping, voornamelijk in de
transportsector, tegen te gaan. Ze
dringen aan op een strenger wette-
lijk kader voor een striktere juridi-
sche opvolging ervan. Maar houden

syndicale belangenverdedigers op
die manier geen innovatieve projec-
ten tegen? Of is hun bezorgdheid
om het uithollen van de regelgeving
door deze ongrijpbare initiatieven
terecht? De omstreden taxi-dienst
Uber staat niet echt bekend om het
braafjes volgen van de regels.

Deze internetonderneming presen-
teert zich via een app als sociale car-
pooldienst, waarin mensen samen
hun vervoer regelen. In werkelijk-
heid rijden in 42 landen particuliere
chauffeurs in hun eigen auto passa-
giers rond, voor veel lagere tarieven
dan echte taxi’s. De kritiek luidt dat

ze op die manier de professionele
taxi-sector uithollen, in plaats van er
een aanvulling op te zijn. Brussel is
sinds een verbod van minster Grou-
wels officieel verboden terrein voor
de “cowboys van Uber”. Maar daar
trekt het bedrijf zich niets van aan.
Die achteloze arrogantie is een

doorn in het oog van de vakbonden.

Hebben we een strenger wettelijk
kader nodig? Of heeft dat weinig zin
zonder strikte controles en juridische
opvolging? Is een “Sociale Europol”
noodzakelijk om georganiseerde cri-
minaliteit op sociaal gebied aan te
pakken? Wordt het sociale Europa
gedumpt? Of is Europa überhaupt
nooit sociaal geweest? Worden de
belangen van werknemers, of die nu
aan deze of de andere kant van het
historische ijzeren gordijn wonen,
nog deftig verdedigd in het Europees
Parlement? Is het eengemaakt Europa
een illusie? Is het fundamentele pro-
bleem dat er geen echte economische
groei gecreëerd wordt in die Europese
landen die werknemers uitsturen?

Hierover organiseert Curieus vzw in
samenwerking met sp.a een debat
met Frank Moreels (Federaal Secre-
taris van BTB-ABVV), Monica De
Coninck (voormalig minister van
werk, nu volksvertegenwoordiger
voor sp.a) en Marc De Vos (profes-
sor arbeidsrecht aan de UGent, voor-
zitter van de denktank Itinera). John
Vandaele (journalist bij MO*maga-
zine) leidt het debat in goede
banen.

Wordt het sociale 
Europa gedumpt?

Dit debat over sociale dumping gaat door gaat door op :
Vrijdag 12 december 2014 om 17 uur
Locatie: Vooruit - Sint Pietersnieuwstraat 23 te 9000 Gent
Inschrijven kan via onderstaande link:
http://www.festivalgelijkheid.be/programma/wordt-het-sociale-
europa-gedumpt

Operatie “Warm gebaar”  is een logische keuze voor BTB
BTB – ABVV steunt de actie
“warm gebaar” van de sector
handel in brandstoffen (PC 127).
Voor de tweede keer worden de
chauffeurs uit de sector  ingezet
in de strijd tegen de armoede.
Veel mensen hebben het immers
moeilijk om hun mazoutrekening
te betalen.  Vaak weten ze echter
niet dat ze steun kunnen krijgen
uit het “verwarmingsfonds”. 

Frank Moreels: “Veel mensen
komen niet langer rond.  Op het
einde van hun inkomen blijft er
vaak nog een stukje maand over…
Het betalen van de brandstofreke-
ning is voor velen een onmogelijke
hindernis om te nemen.  Onze
leden, de chauffeurs die werken bij
de leveranciers van petroleumpro-
ducten,  zien dikwijls veel. Achter
elke mooie façade huist geen rijke

mens. En achter veel gevels heerst
armoede, vaak verborgen armoe-
de.  Zeker in deze crisis krijgen
steeds meer mensen het moeilijk.
Onze chauffeurs zullen met plezier
de mensen de weg wijzen om een
stookoliepremie te krijgen.  Dat
geeft hen trouwens ook  plezier en
voldoening in het werk”.

Steeds meer mensen kunnen de
eindjes niet meer aan mekaar
knopen en komen terecht in een
schuldenspiraal en dus bij het
OCMW.  Als ze de weg al weten
te vinden, want velen kennen
hun rechten niet.  Ook de stook-
oliepremie en het verwarmings-
fonds is onvoldoende gekend.
Daarom is deze actie belangrijk:
de rechten bekendmaken en de
drempel naar het OCMW verla-
gen.
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Wij laten u niet zonder warmte!
      

       
       

       
       
  

Frank Moreels onderlijnt dat de chauffeurs uit brandstoffenhandel ook een socia-
le functie vervullen. Ze hebben direct contact met de klant, en kunnen zij die het
nodig hebben informatie geven en doorverwijzen naar het verwarmingsfonds.

Wie het moeilijk heeft om de mazoutrekening te betalen kan terecht op het callcenter van het verwar-
mingsfonds.  Daar krijg je alle info, en kom je te weten of je eventueel recht hebt op een tussenkomst uit
het fonds.
Het nummer van het call center is:  0800/90.929
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