
Wie dacht dat de transportsector zichzelf
ondertussen ‘herbrond’ heeft, en grote kuis
hield in eigen kring om de sociale dumping
en het ermee gepaard gaande jobverlies bij
de Belgische chauffeurs én de uitbuiting van
de Oost Europese chauffeurs te stoppen,
heeft het echter fout. Meer zelfs: het lijkt wel
alsof het sommigen inspireerde om nog
méér te gaan uitvlaggen, postbusfirma’s op
te richten in Oost-Europa en op onwettelijke
wijze Oost-Europese chauffeurs in te zetten
op binnenlandse transporten.

Wat te denken van de patroonsfederatie
Febetra die in haar laatste publicatie openlijk
advertenties plaatste om Belgische werkge-
vers de weg naar Roemenië, Bulgarije … te
wijzen? Zie tijdschrift van Febetra (26e jaar-
gang – n° 284, advertenties ook te vinden op
www.btb-abvv.be).

Wat te denken van de vele bedrijven die gis-
teren en vandaag Belgische chauffeurs de
deur wijzen en vervangen door Oost-Europe-
anen? Krismar was lang geen unicum. Dage-
lijks krijgen we meldingen van bedrijven die

Oost-Europese chauffeurs inzetten
en hen in caravans of in krotten
laten ‘logeren’. 

Wat te denken van een talmende
staatssecretaris van Mobiliteit,
Melchior Wathelet, die er na 6
maanden nog steeds niet in slaag-
de om de vergunning van het
transportbedrijf Butter in te trek-
ken, hoewel de inspectie ter plekke
vaststelde dat het om een postbus-
firma ging? Een klap in het gezicht
van die werkgevers die wel volgens
het boekje handelen! België ridicu-
liseert zich ondertussen in Europa
(terwijl de inspectiediensten in
Nederland en Frankrijk wel optre-
den).
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Samen tegen  
sociale dumping

INTERNATIONALE ACTIE

Op 1 september 2012, was het vijf maanden geleden dat er in Wingene 2
Poolse chauffeurs van het bedrijf Krismar de dood vonden, 4 andere wer-
den zwaargewond. Op een brutale manier werden we met de neus op de
gevolgen van de sociale dumping in de transportsector gedrukt. Gedu-
rende enkele weken was de belangstelling groot. Maar vijf maanden later
is de aandacht alweer weggeëbd. We gaan ervan uit dat het Belgische
gerecht ondertussen in alle stilte zijn werk deed en dat binnenkort ook
recht zal geschieden in dit specifieke dossier.

Het 7de Congres van de BTB ‘Vak-
groep Haven van Antwerpen’ heeft plaats op 12
oktober 2012. Overeenstemmend de statuten
nemen aan dit Congres deel:

- de leden van het Dagelijks Bestuur;
- de leden van het Uitvoerend Bestuur;
- de leden van alle Technische Comités.

Dit betekent dat alle bestuursleden die door het
Statutair Congres van 8 november 2007 werden
verkozen en al diegenen die ondertussen als
bestuurslid door onze instanties werden aan-
vaard, zullen uitgenodigd worden.

OPROEP KANDIDAAT BESTUURSLEDEN – 
TECHNISCHE COMITÉS

Hierbij doen wij een oproep tot ALLE leden van de
‘Vakgroep Haven van Antwerpen’ met het oog op
de vernieuwing van de mandaten in onze verschil-
lende Technische Comités. Deze Comités zijn de
weerspiegeling van de verschillende beroepscate-
gorieën zoals wij deze kennen in de haven. Wij
doen hier ook een speciale oproep naar de arbei-
ders uit het Logistiek Contingent en Vaklui, omdat
deze groepen in onze besturen tot hiertoe nauwe-
lijks vertegenwoordigd zijn.

Alle leden die in aanmerking wensen te komen
om bestuursverantwoordelijkheid op te nemen,
worden verzocht zich kandidaat te stellen mits te
voldoen aan volgende voorwaarde: minstens 2
jaar lid zijn van het ABVV-BTB ‘Vakgroep Haven
van Antwerpen’.

Daartoe dienen zij zich DRINGEND aan te bieden
op ons Secretariaat, Paardenmarkt 66 (2de verdie-
ping) voorzien van een recente pasfoto.

De kandidatuurstelling kan ook per email gebeu-
ren (+ recente pasfoto), met vermelding van:
naam, adres, geboortedatum, werkboeknum-
mer en beroepscategorie, datum erkenning,
rijksregisternummer, gsm-nummer en email
adres, naar haven@btb-abvv.be
of per brief (+ recente pasfoto) met vermelding
van … (zie hiervoor).
(Voor diegenen die in vast dienstverband
tewerkgesteld zijn, ook vermelding firma.)

Inschrijvingen kunnen vanaf heden tot uiterlijk 14
september 2012 gebeuren. Op die datum wordt
de kandidatenlijst onherroepelijk afgesloten.

Ook de uittredende bestuursleden moeten hun
kandidaatstelling hernieuwen (+ een nieuwe
pasfoto bezorgen)!

UITVOEREND BESTUUR

Het Uitvoerend Bestuur (U.B.) wordt verkozen NA
het Congres. In verhouding met de getalsterkte
bij de verschillende beroepscategorieën in de
haven, verkiezen de leden van de Technische
Comités hun afgevaardigden voor het Uitvoerend
Bestuur.

De leden van dit U.B. worden dus verkozen door
het Technisch Comité waarvan zij deel uitmaken
uit hoofde van hun beroepscategorie. Voor een
mandaat in het U.B. kunnen alle nieuw te verkie-
zen leden van de Technische Comités, zich na het
Congres kandidaat stellen op voorwaarde dat zij
minstens 3 jaar aangesloten zijn bij het ABVV-BTB
‘Vakgroep Haven van Antwerpen’.

Namens Marc LORIDAN
Voorzitter ‘Vakgroep Haven van Antwerpen’ – BTB

Statutair Congres BTB ‘Vakgroep
Haven van Antwerpen’

Zijn de Poolse chauffeurs die 
stierven in Wingene reeds vergeten?

Het is vijf na twaalf. Kleine zelfstandige Belgische transportondernemingen gaan over
kop als slachtoffers van de georganiseerde dumping. Loontrekkende chauffeurs verliezen
hun job of verslechteren qua arbeidsvoorwaarden. Een samenwerkingsverband van Belgi-
sche en buitenlandse organisaties organiseert op 24 september vijf ‘konvooien’ richting
Brussel. Vertrekkend vanop vijf parkings langs de autowegen (E40, E19, E411 …) en rijdend
richting Heyzel-Brussel. Dat zal hinderlijk zijn voor het verkeer, maar minder hinderlijk dan
de ravage die door de sociale dumping wordt veroorzaakt.
Meer info: www.stopsocialdumping.net of bel: 0032 475 243896
We roepen iedereen die het goed voor heeft met de transportsector op tot deelname!

Tot nu toe werd het platform ondertekend door: ACLVB (liberale vakbond), BTB-ABVV (socia-
listische vakbond), FNV Bondgenoten (Nederlandse vakbond), CGT (Franse vakbond), OGL
(Luxemburgse vakbond), VERN (Nederlandse zelfstandige rijders), OWNER DRIVERS (Belgi-
sche zelfstandige chauffeurs). Zegden hun deelname toe: delegaties van de Noorse, Deense,
Zweedse en Duitse zelfstandigen en van de Duitse vakbond VERDI-DGB. Op 24 september
wordt er in Denemarken ook betoogd tegen de sociale dumping voor het parlement.
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