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Lange en zware vrachtwagens

De kogel is door de kerk, de LZV’s
(Lange en Zware Vrachtwagens)
komen eraan. Vorige week liet de
bevoegde Vlaamse minister Crevits
de geplande experimenten princi-
pieel goedkeuren in de Vlaamse
Raad. De voorstanders van de
LZV’s beroepen zich op milieuwinst
en duurzaamheid. De tegenstan-
ders van LZV’s wijzen op de concur-
rentie voor andere, meer milieu-
vriendelijke transportmiddelen.
Bovendien zijn die eco-combi's niet
veilig (grotere draaicirkel, remaf-
stand...). Hoe dan ook, zeker in
Vlaanderen dienen de eerste expe-
rimenten zich aan en straks volgt
misschien Wallonië.

Wanneer een statuut voor de
chauffeur?
Minister Crevits zet zich met deze
beslissing op dezelfde golflengte
als de patronale federaties in de
sector. Ze lijkt zich geen zorgen te
maken over het statuut van de
beroepschauffeur die met deze
supertruck gaat rijden. 

Nochtans stelt het rijden met een
LZV grotere eisen aan de chauffeur.
Het is geen toeval dat er in het bui-
tenland ook schikkingen getroffen
zijn om extra opleiding te voorzien
voor deze chauffeurs. De compe-
tenties, die men vraagt aan de
bestuurder, zijn dan ook niet min.
Meer concentratie, meer oog voor
veiligheid, extra aandacht voor de

lading en de zekering ervan, betere
kennis van de wegcode... 

Bovendien is het evident dat deze
competenties niet enkel geleerd
moeten worden, maar ook ver-
loond. Zwaarder en moeilijker
werk verdient immers méér
betaald te worden.

De patroonsfederaties weigeren
een cao te onderhandelen over
het statuut van de bestuurder
Febetra, Transport en Logistiek
Vlaanderen en UPTR gaan tot op
heden het debat over een
betere verloning van
de chauffeurs
van LZV uit
de weg.
Zelfs op de
laatste verga-
dering van het
paritair comité
nog, op 27 juni
laatstleden, wei-
gerden de patro-

nale organisaties om duidelijke
afspraken te maken over opleiding
en verloning. BTB stelde maanden
geleden al voor een cao af te slui-
ten ter zake. De werkgevers weige-
ren dat. We hebben hen zelfs een
concrete tekst van cao voorgelegd.
Het debat daarover wordt maand
na maand uitgesteld, zonder dat
de werkgevers concrete
(tegen)voorstellen doen. Enkel
over opleiding ‘light versie’ willen
ze praten.  Een discussie over de
verloning is niet opportuun, vinden
ze. Aangezien wij er niet in
geslaagd zijn om op sectoraal vlak
een regeling uit te werken,

laten de werkgevers ons geen
andere keuze dan de strijd verder
te zetten op het terrein zelf, met
andere woorden in de bedrijven die
aan het proefproject willen deelne-
men. 

Nu werk maken van opleiding
en verloning!
BTB-ABVV eist van de werkgever-
sfederaties dat er eerst en vooral
werk gemaakt wordt van een
degelijke opleiding en een
aangepast loon

voor de chauffeurs, dit vooraleer
de eerste eco-combi's de weg op
gaan.  

BTB - ABVV eist voor de chauf-
feur:

•14 uur vorming ( 2 dagen) ten
laste van de werkgever

•met attest dat 5 jaar geldig
blijft

•€10 bruto loontoeslag per dag 

Minister Crevits lanceert experiment zonder deftig statuut voor de
bestuurders! Werkgeversfederaties blijven ondertussen een billijke
vergoeding voor de chauffeurs weigeren!

Op 15 juni 2012 vergaderden te Antwer-
pen - op initiatief van de Belgische Trans-
portarbeidersbond (ABVV-BTB) - in het
vormingscentrum ‘Schipperswelzijn’,
vertegenwoordigers van havenvakbon-
den uit 11 Europese landen, nl. België
(BTB/ABVV & ACLVB), Frankrijk (CGT),
Nederland (FNV), Duitsland (Ver.di),
Engeland (Unite), Spanje (CC.OO & Coör-
dinadora), Italië (CGIL), Portugal (SETC),
Denemarken (3F), Noorwegen (NTF) en
Zweden (SDU).

De Conferentie stelt vast dat de Europe-
se Commissie, ditmaal op een meer dis-
crete manier, een 3de poging onder-
neemt om de havendiensten te liberali-
seren.

In dit kader past de studie van professor
Van Hooydonck in de 22 maritieme lid-
staten, in opdracht van de Europese
Commissie. De vergadering betwist
geenszins de integriteit van deze studie,
maar is totaal wantrouwend ten opzich-
te van het ge- of misbruik dat Europa
hiervan wenst te maken. Gevreesd wordt
dat dit een opstap is naar Port Package 3.

De vergadering oor-
deelt dat de Europese
Commissie ten onrech-
te een foutief beeld
vormt van de zgn.
“inefficiënte havens”,
die geregeerd worden
door vermeende
monopolies.
Liberaliseringsplannen
hebben niets te maken
met efficiëntie, maar

zijn enkel een tegemoetkoming aan de
zeer sterke maritieme lobby. 

De conferentie veroordeelt de vertra-
gingsmanoeuvres van de werkgevers
inzake het opstarten van de sociale dia-
loog die al meer dan 3 jaar wordt ver-
traagd.

De aanwezige vakbondsleiders aangeslo-
ten bij zowel ITF (Internationale Trans-
portarbeiders Federatie), ETF (Europese
Transportarbeidersfederatie), als IDC
(International Dockworkers’ Council)
benadrukken en herbevestigen dan ook
akkoord te zijn om deel te nemen aan de
vooropgestelde Sociale Dialoog met de
Europese Commissie - waarvan de
beloofde start om onduidelijke redenen
al 3 jaar op zich laat wachten - en de ver-
schillende stakeholders over thema’s
zoals ‘veiligheid en opleiding’. Zij zullen
NIET akkoord gaan wanneer uit de dia-
loog blijkt dat deze ten koste zal gaan
van de moeizaam opgebouwde en ver-
worven arbeidsvoorwaarden die nu van
toepassing zijn in de verschillende Euro-
pese havens.

Havenarbeiders gemobiliseerd De transportsector staat onder zware druk
Europa zorgt voor open grenzen, vrij verkeer van goederen en
diensten. Maar Europa zorgt niet voor sociale en fiscale har-
monisering. Oost-Europese bedrijven (vaak zijn het postbusfir-
ma’s) overspoelen de West-Europese transportmarkt met
goedkope chauffeurs. Sociale dumping noemt men dat. Oost-
Europese chauffeurs die zelf ook uitgebuit worden, werken
voor vaak een derde of de helft van het loon van een West-
Europese collega. Gevolg is dat de kleine zelfstandige onder-
neming (vaak zelfrijders) en de loontrekkende chauffeur de
rekening betalen. Faillisse-
menten, jobverlies… om maar
te zwijgen over de sociale dra-
ma’s die ermee gepaard gaan. 

Tijd om de sociale dumping
een halt toe te roepen door
zes maatregelen.

Pas de detacheringsrichtlijn
toe. Wie ergens werkt, dient
een loon te krijgen overeen-
komstig de voorwaarden van
dat land, inclusief alle loonele-
menten (extralegale voorde-
len, taxatie …). Oost-Europese
chauffeurs die in het Westen
werken dienen ‘gelijk loon
voor gelijk werk’ te krijgen.

Pas de cabotagewetgeving
toe. Een betere controle is
mogelijk door het inzetten van
de GPS functie op de digitale
tachograaf. De herziening van de digitale tachograaf ligt bij de
Europese Commissie momenteel opnieuw op de tafel, een
perfect moment om de daad bij het woord te voegen. Koppel
dit aan een verstrenging van de cabotagewetgeving, met een
verplichte terugrit naar het land van herkomst (na drie
cabotageopdrachten binnen de 7 dagen). Dat zal er mee voor
zorgen dat chauffeurs na een redelijke termijn naar huis terug
kunnen keren om te rusten.

Verstreng de controles! Het feit is dat er steeds minder con-
troles gebeuren in zowel België als Europa (gemiddeld -33%).
Omwille van budgettaire redenen wordt het aantal contro-
leurs ook nog eens teruggeschroefd. In België daalde het aan-
tal controles langs de weg van 15.166 in 2008 naar 10.735 in
2011. Terwijl een kind weet dat de situatie steeds erger wordt.

Controle op de Europese richtlijn die postbusfirma’s ver-
biedt door middel van een Europese controledienst met

bevoegdheid in elk land van de
EU. Bij overtreding van de vesti-
gingsvoorwaarden moeten er
onmiddellijke sancties volgen
voor de betrokken firma’s met
mogelijke intrekking van trans-
portvergunningen.

Responsabiliseer de opdracht-
gevers. Klanten die werken
met een transporteur die dum-
pingpraktijken organiseert,
moeten mee aansprakelijk
gesteld worden. Zij dragen een
verpletterende verantwoorde-
lijkheid want zij streven naar
steeds goedkoper tarieven en
stimuleren zo de sociale dum-
ping. Waarom trouwens geen
minimum transportprijs vast-
leggen (evt. op Europees
niveau)?

De loonkloof tussen de West-
Europese chauffeur en zijn Oost-Europese collega is veel te
groot en lokt de dumpingpraktijken uit. Niet alleen in de trans-
portsector trouwens. De invoering van een Europees mini-
mumloon zou heel wat problemen oplossen maar is uiteraard
de moeilijkste opdracht, samen met fiscale en sociale harmo-
nisatie binnen de EU.

STOP DE DUMPING: in colonne naar Brussel op 24 septem-
ber 2012!

24 SEPTEMBER 2012
SAMEN ZIJN WE STERKER!

bezoek onze website 
www.btb-abvv.be
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