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

UPTR blaast de sociale onderhandelingen in 
het PC 140 op … nog voor ze begonnen zijn

Natuurlijk mag UPTR bepaalde
standpunten innemen in dit dossier,
net zoals andere werkgeversfedera-
ties en vakbonden dat doen.  We
kunnen echter niet aanvaarden dat
eender welk middel wordt gebruikt
om druk uit te oefenen op de chauf-

feurs en op hun vakbonden.

UPTR verspreidt leugens en
licht zijn aangesloten leden dus
foutief in
Als BTB hebben we nooit gesteld
dat er één welbepaald paritair comi-

té bevoegd moet zijn voor deze acti-
viteit.  We hebben altijd gesteld dat
het voor ons gaat om het statuut
van de chauffeurs.  Wij hebben
steeds gepleit voor het behoud en
de verbetering van de arbeidsvoor-
waarden van de chauffeurs.  Dat
mag wat ons betreft gerust onder
het Paritair Comité 140 gesitueerd
worden.  UPTR beweert het tegen-
deel en verspreidt dus zeer bewust
foute informatie bij de werkgevers.

De maskers vallen: UPTR wil
het statuut van de chauffeur
naar beneden halen
We citeren letterlijk uit hun
nieuwsbrief als ze een aanval inzet-
ten op hun collega-werkgevers van
het Paritair Comité 127: “Enigste
argument die daarbij door deze
federatie wordt aangevoerd is de
‘betere’ (= duurdere) loon- en
arbeidsvoorwaarden in het pc 127

tov van het pc 140, een argument
die men toch eerder zou verwach-
ten van een vakbond dan van een
werkgeversfederatie.  Niettemin
slaagde deze federatie erin – om
evidente redenen – om de vakbon-
den in hun paritair comité mee een
advies te laten formuleren waarbij
het vervoer voor rekening van der-
den van dergelijke producten nu
plotseling onder hun ressort zou
komen. Gezien deze vakbonden
dezelfde personen zijn als de verte-
genwoordigers van de vakbonden
in het pc 140 en zij reeds eerder
een totaal tegenstrijdig advies mee
goedkeurden in pc 140, meent
UPTR dat zulks elk verder overleg
omtrent loon- en arbeidsvoorwaar-

den in de schoot van pc 140 onmo-
gelijk maakt.”

Dit is een openlijke oorlogsver-
klaring van UPTR !
Chauffeurs van de handel in brand-
stoffen: laat jullie niet om de tuin lei-
den door deze agressie van de werk-
gevers.  BTB staat voor :
- Een beter statuut voor de chauf-

feurs die brandstoffen vervoeren,
ongeacht het paritair comité waar-
onder ze vallen.

- Een open en eerlijke dialoog, waar-
bij pragmatische oplossingen
gezocht worden.

- Sociaal overleg in de sectoren,
zonder chantage van sommige
werkgeversfederaties.

UPTR blaast de sociale onderhandelingen in het PC 140
op … nog voor ze begonnen zijn. Naar aanleiding van de
discussies, die momenteel lopen betreffende de bevoegd-
heid van bepaalde paritaire comités over het vervoer van
brandstoffen en derivaten, verspreidt de werkgeversfedera-
tie UPTR via een mededeling niet enkel flagrante leugens,
ze blazen ook het sociaal overleg in de sector op nog voor
het begonnen is.

We roepen alle chauffeurs en logistiekers op om hun werkgevers te
waarschuwen niet mee te huilen met de wolven in het bos en de
oorlogsverklaringen van UPTR niet te onderschrijven. Anders volgt
sociale actie … harde acties als we daartoe gedwongen worden.

De loonkloof tussen vrou-
wen en mannen bedraagt
nog steeds gemiddeld
23%, waardoor vrouwen in
bepaalde sectoren nog
altijd minder verdienen
dan hun mannelijke colle-
ga’s terwijl zij dezelfde job
uitoefenen.

Een delegatie van BTB was
aanwezig op een publieks-
actie georganiseerd door
ZIJ-KANT en ABVV aan het
Centraal Station te Ant-
werpen op 25 maart; fly-
ers en notitieboekjes wer-
den er uitgedeeld aan
voorbijgangers – de slo-
gan dit jaar: “MINDER
VERDIENEN IS LANGER
WERKEN!”.

Bezoek de website
www.equalpayday.be
voor meer informatie en
bekijk het inmiddels
onderscheiden filmpje op
YouTube.

BTB nam deel aan actie
“Equal Pay Day 2011”

BTB in actie tegen een asociaal Europa
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