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Ontploft de sociale atoombom op 15 december?

Wat door de herhaalde provoca-
ties en intimidaties van de burge-
meester – schaduwpremier in de
media was opgeklopt tot een
heuse Antwerpse burgeroorlog in
spe, bleek in de feiten een succes-
volle algemene staking die, hoe-
wel massaal opgevolgd, zeer
gedisciplineerd is verlopen.

Geen koren op de molen dus van
hen die volop bezig zijn het
gerechtvaardigde sociaal verzet
tegen de hardvochtige en meedo-
genloze rechtse restauratie te cri-
minaliseren, op een wijze die ons
doet denken aan de donkerste
perioden uit de geschiedenis van
de vorige eeuw.

Gebleken is dat wij vakbondslei-
ders, met dank aan onze delegees
en militanten, onze troepen wel
degelijk onder controle hebben en
dat het aldus aanbeveling verdient
veel meer aandacht te besteden
aan de rol van de infiltranten in de
escalatie van de incidenten n.a.v.
de betoging te Brussel op 6
november.

Dat na de massabetoging van 6
november onze mobilisatiekracht
nog steeds groeiend is wordt
mede in de verf gezet door de suc-
cesvolle stakingen in alle provin-
cies van het land.

De BTB-mobilisatie steeg ver uit
boven haar procentuele vertegen-
woordiging in het grote ABVV.
Heel wat logistieke- en transport-
ondernemingen bleven nagenoeg
dicht en de samenwerking met de
kameraden van De Lijn heeft ertoe
geleid dat ook bij de pachters de
stakingsoproep algemeen massaal
werd gevolgd.

Voor de ultra rechtse krachten in
de regering, die flirten met de
‘Thatcheriaanse’ gedachten dat
hun moment is gekomen om de
macht van het middenveld te bre-
ken, zal het succes van deze eerste
repetities voor de nationale sta-
king van 15 december, ongetwij-
feld een serieuze uppercut beteke-
nen.

Of de regering de boodschap
ondertussen heeft begrepen is
zeer twijfelachtig. De zogenaam-
de uitgestoken hand van Michel I
heeft veel meer weg van de hand
die ons de keel wil dichtknijpen
dan van deze die ons naar het
compromis moet leiden.

Hoe anders te verklaren dat deze
regering bovenop de eindeloze
lijst van sociale afbraak schaamte-
loos de loonblokkering van topma-
nagers in overheidsdienst
opnieuw de vrije loop laat, terwijl
er geen enkele bereidheid bestaat
om o.m. de indexsprong en loon-
blokkering opnieuw in vraag te
stellen.

Hoe anders verklaren dat de ban-
kentaks van tafel wordt geveegd

terwijl de “LuxLeaks-affaire” het
zoveelste bewijs is van de vrijbrief
die mede door de banken het
grootkapitaal wordt aangereikt
om astronomische belastingont-
wijkingen te realiseren.

6.000 miljard euro of 8% van de
wereldrijkdom staat geparkeerd in
belastingparadijzen waarvan de
Europeanen de kroon spannen
met 2.600 miljard dollar. En toch
wil deze regering niet weten van
een vermogensbelasting.

Veel liever blijft ze vasthouden aan
het beslag op zowat de helft van
het loon van allen die met arbeid
hun brood moeten verdienen ter-
wijl de opbrengsten uit kapitaal
ongemoeid worden gelaten. Deze
regering is blind en apathisch voor
onze eisen en houdt vast aan haar
liberaal programma dat de factuur
presenteert aan we werknemer.

Wie niet horen wil moet voelen en
dus blijven wij massaal mobilise-
ren voor de algemene nationale
staking van 15 december.

Ivan VICTOR
voorzitter BTB

Geen hoefgetrappel, geen geblaf van politiehonden noch
marsgeluiden van zware bottines kregen we te horen op
de Antwerpse leien en kades n.a.v. de eerste regionale
algemene staking van maandag 24 november ll.

Hoe sociale dumping aanpakken?
25 concrete maatregelen die resultaat opleveren!

EEN BREED PUBLIEK
Opvallend was dat naast academici en vak-
bondsmilitanten er ook inspectiediensten,
overheidsdiensten en werkgeversorganisa-
ties aanwezig waren op de voorstelling van
het witboek. Het witboek reikt concrete
oplossingen aan, zowel op nationaal als op
Europees niveau, om de scheefgegroeide
situatie in het wegvervoer recht te trek-
ken. Het is een instrument dat beleidsma-
kers en werkgevers moet inspireren om de
nodige stappen te zetten opdat de uitbui-
ting stopt en iedere vrachtwagenchauffeur
opnieuw behoorlijk zijn of haar brood kan
verdienen.

INSPIRATIE VOOR DE NIEUWE 
REGERING
BTB hoopt dat dit witboek voor de nieuwe
regering en meer in het bijzonder voor staats-
secretaris Tommelein (sociale fraude) en
staatssecretaris Sleurs (fiscale fraude) een
inspiratie zal zijn om de sociale dumping effec-

tief te bestrijden. In het regeerakkoord staan
geen concrete maatregelen over de aanpak
van sociale dumping. Nochtans is sociale dum-

ping een aanslag op de tewerkstelling, de
arbeidsomstandigheden, de lonen, de sociale
zekerheid en de publieke financiën.

Op vrijdag 21 november ’14 stelde
het ABVV en de Belgische Transport-
Bond BTB samen met de Universiteit
Antwerpen een witboek voor met als
titel ‘25 maatregelen tegen sociale
dumping’. Het witboek is het resul-
taat van uitmuntend academisch
onderzoek gekoppeld aan de experti-
se van de mensen die op de weg en
op de parkings actief zijn.

Toehoorders nemen met interesse kennis van de 25 maatregelen tegen sociale
dumping.

Wie het witboek wenst te ontvangen kan een exemplaar vragen bij Dinneke Fleerackers
tel. 03 224 34 37 | dinneke.fleerackers@btb-abvv.be  

Een volle zaal bij de voorstelling van het witboek.
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