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Kijk ook op onze website:
www.btb-abvv.be

Frank Moreels, federaal secretaris
van BTB-ABVV licht toe: “Met het
opengaan van de Europese gren-
zen zijn ook de transportgrenzen
open gemaakt.  Hoewel, ... vrij ver-
keer van goederen en diensten
wordt gegarandeerd, maar de uit-
bouw van een sociaal Europa blijft
uit.  De gevolgen zijn legio: illegale
cabotage, sociale dumping, oneer-
lijke concurrentie, ...  Constructies
met postbusfirma's, die in Oost-
Europa vaak geen enkele trans-
portactiviteit ontwikkelen, wor-
den opgezet.  Interimbureaus die
vanuit het schemerdonker opere-
ren, lopen de kantjes af.  Ze
gebruiken technieken die regel-
recht in tegenstrijd zijn met de
Europese richtlijnen (bijv. de deta-
cheringsrichtlijn of de cabotage-
richtlijn, ...).  

Jan De Jong van FNV Bondgenoten:
“Bonafide transportfirma's die
daar niet aan wensen mee te wer-
ken komen onder druk en gaan in
bepaalde gevallen over de kop.
Onze chauffeurs verliezen hun
baan, hun loon- en arbeidsvoor-
waarden, komen onder druk en de
Oost-Europese chauffeur zelf leeft
en werkt vaak in mensonwaardige
omstandigheden.”

Met de actie op 13 oktober wilden
BTB-ABVV, FNV Bondgenoten en
CGT de politieke verantwoordelij-
ken wakker schudden voor het
probleem van de sociale dumping
in de transportsector, en de chauf-
feurs en hun werkgevers sensibili-
seren voor de problematiek.  

Er werd actie gevoerd in Kruibeke,
Kalken, Blandain (beide E17), en
Hazeldonk (E19), …  Een honderd-
tal militanten van de drie vakbon-
den informeerden de chauffeurs.
Spandoeken werden aangebracht
over de bruggen van de autoweg
en men deelde pamfletten uit in
14 talen waarin de “sociale dum-
ping” werd aangeklaagd en waarin
de chauffeurs opgeroepen werden
om op te komen voor hun rechten.

De vakbonden kijken uit naar poli-
tiek initiatief zowel op nationaal
als op Europees vlak om deze wan-
toestanden af te blokken, en spra-
ken af om dit jaar nog nieuwe en
indien nodig hardere acties te voe-
ren.

Honderdtwintig militanten van drie vakbonden voerden op
13 oktober een succesvolle actie tegen de sociale dumping met
Oost-Europese chauffeurs. ABVV-BTB uit België, FNV Bondgenoten
uit Nederland en CGT uit Frankrijk.

120 vakbondsmilitanten in actie tegen de sociale dumping!

55 BTB'ers eisen RESPECT!

55 BTB militanten gaven op 8
oktober 2011 de aftrap voor de
campagne voor de sociale verkie-
zingen.  Op deze "kick off" verga-
dering werd niet enkel het start-
schot gegeven voor de BTB-cam-
pagne voor de sociale verkiezin-
gen.  Andere thema's kwamen
aan bod, zoals de sociale dum-
ping in de transportsector, de
strijd die we ook vandaag nog
voeren tegen de illegale cabota-
ge, de problemen van de sociale
fraude in de taxisector, solidari-
teit over de grenzen van de
gewesten heen, ...

Onze campagneslogan "respect"
sloeg nagels met koppen. UBOT
Tournai - Hainaut - Charleroi  is
klaar voor de campagne. 
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Philippe Dumortier en zijn team kij-
ken dan ook met zelfvertrouwen
naar de toekomst:  "Na mooie suc-
cessen in de logistieke en trans-
portbedrijven, geslaagde acties in
de bus- en carsector, ... Het perso-
neel weet dat te waarderen.  We

hebben er in elk geval vertrou-
wen in!"

"On les aura", kwam één van de
anciens me melden.  Wie het
schoentje past, trekke het aan... 

chauffeur - geoefende
prestaties tussen 22 u en 06 u : +1,79 euro/u

40-UREN WEEK
100% 95% 90% 85%

CATEGORIE 21 JAAR 20 JAAR 19 JAAR 18 JAAR
Ongeschoolden 10,66 10,11 9,57 9,04

Geoefenden 10,94 10,37 9,82 9,28

Geschoolden 11,30 10,75 10,20 9,59 

39-UREN WEEK
100% 95% 90% 85%

CATEGORIE 21 JAAR 20 JAAR 19 JAAR 18 JAAR
Ongeschoolden 10,93 10,36 9,81 9,27

Geoefenden 11,18 10,67 10,09 9,52

Geschoolden 11,57 11,01 10,45 9,84

38-UREN WEEK
100% 95% 90% 85%

CATEGORIE 21 JAAR 20 JAAR 19 JAAR 18 JAAR
Ongeschoolden 11,17 10,66 10,09 9,48

Geoefenden 11,49 10,93 10,34 9,77

Geschoolden 11,88 11,30 10,71 10,13
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