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Hete herfst vereist 
solidariteit
Het eerste grote interprofessionele rendez-vous
met onze leden en militanten na de zomervakantie
heeft zijn beslag gekend op 14 september te Elsene.
Hiermee willen we de werkgevers ertoe aanzetten
om het debat over de aanpassing van de sociale uit-
keringen aan de kosten van het levensonderhoud,
eindelijk aan te vatten en hiervoor een compromis
te zoeken. Een gebeuren dat zelden aanleiding
geeft tot grote animositeit op de werkvloer in de
bedrijven, maar als blijk van solidariteit tussen de
zwakkeren en de sterken in onze maatschappij van
onschatbare waarde is.
Terzelfdertijd willen we hiermee de aandacht vesti-
gen op de grote maatschappelijke problemen zoals
werkzekerheid en jobcreatie, koopkracht, sociale
bescherming en fiscale rechtvaardigheid.

In sommige sectoren staat het water tot aan de lip-
pen, in andere zijn de werknemers reeds de wan-
hoop nabij. Elke dag kondigt zich ergens wel een
sluiting of drastische herstructurering aan waarvan
de werknemers en de gezinnen de grote slachtof-
fers zijn.
Binnen deze context organiseert BTB op 24 septem-
ber samen met tal van andere syndicale en truckers-
organisaties een actie tegen de sociale dumping.

Steeds meer van onze chauffeurs worden in hun
onderneming buiten gewerkt ten voordele van bui-
tenlandse chauffeurs die aan dumpinglonen en in
onmenselijke omstandigheden worden tewerkge-
steld. Bedrijven beweren dat ze in deze negatieve
stroom worden gedwongen om te kunnen overle-
ven. Bijgevolg is het verlies aan arbeidsplaatsen
voor onze leden kolossaal terwijl Europa lijdzaam
toekijkt en onze overheden machteloos achterna
hollen.

Het enige krachtige wapen in een poging om deze
tendens om te buigen is algehele solidariteit zowel
over de internationale grenzen, de grenzen van de
sectoren als over de regionale grenzen heen…
geheel volgens het ABVV motto ‘Samen zijn we
Sterk’. 
Aan de vooravond van de onderhandelingen over
een nieuw interprofessioneel akkoord is solidariteit
absoluut nodig want de werkgevers zullen nog
maar eens hun beproefde tactiek om alles aan alles
te koppelen, om niets hoeven te doen, boven water
halen.

Onze leden weten dat, als wij enige impact willen
hebben op het beleid, dat als wij het Europa van de
banken en ‘de financiële markten’ in een meer soci-
ale marsrichting willen sturen, we de rangen zullen
moeten sluiten. 

Onze leden hebben nood aan een solidair gedragen
syndicale strategie en duidelijk afgebakende, reali-
seerbare doelstellingen.

De BTB is een strijdbare vakbond die zich ten volle
engageert om op de meest adequate manier de
belangen van haar leden te verdedigen in solidari-
teit met alle geledingen en structuren van het
ABVV, de interprofessionele en internationale vak-
bondswereld.

Ivan Victor
Voorzitter BTB

Marc Loridan – Ivan Victor – Frank Moreels

Internationale actieweek:
vechten voor je rechten in
binnen- en buitenland
Van maandag 8 oktober tot en met vrijdag 12 oktober vindt opnieuw
de internationale actieweek van de International Transportworkers’
Federation (ITF) plaats. Tijdens deze week voeren transportvakbon-
den over heel de wereld actie om de problemen in hun land aan te kla-
gen. Naar goede gewoonte organiseren zowel BTB als haar Europese
collega’s acties tijdens deze week.

Op dinsdag 9 oktober voert de European Transportworkers’ Federati-
on (ETF - de Europese koepelorganisatie) actie in het kader van deze
ITF-actieweek. Wij roepen onze BTB-militanten dan ook op om mas-
saal naar Brussel af te zakken om mee actie te voeren voor de verbe-
tering van de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden van de chauf-
feurs. Alle praktische info kan je krijgen bij je plaatselijk BTB-secretari-
aat.

Op woensdag 10 oktober neemt BTB in het kader van de actieweek,
maar ook in het kader van de ‘week van de interim’, die al voor het
tweede jaar op rij in dezelfde week valt, deel aan de acties die vanuit
het ABVV worden opgezet. BTB roept al haar militanten in de logis-
tiek, maar ook die in de transportsector, op om massaal de ‘Interim-
zone’, de speciale editie van de Nieuwe Werker, op de bedrijven te ver-
spreiden en de collega-interimarbeiders te wijzen op hun rechten.

Wist je dat ABVV Coördinatie Interim een zeer handige zakbrochure
heeft waarin beknopt de rechten (eindejaarspremie, vakantiegeld …)
van de interimarbeiders vermeld staan. Het is een zeer handige bro-
chure om aan je interimcollega’s uit te delen en te antwoorden op hun
vragen. Je kan deze zakbrochures gratis verkrijgen op jouw BTB-secre-
tariaat of via mail aanvragen bij dinneke.fleerackers@btb-abvv.be

Act against degrading jobs and working 
conditions in Road Transport!

De coördinatie www.stopsocialdum-
ping.net kwam zaterdag laatstleden bij-
een om de truckersacties van 24 septem-
ber 2012 te coördineren. Het platform
dat op de website gepubliceerd staat,
werd nogmaals onderschreven. 

De deelnemers stellen vast dat de actie
steeds meer internationale klemtoon
krijgt, wat ze alleen kunnen toejuichen.
Op 24 september zullen er onder hetzelf-
de platform en logo ook acties georgani-
seerd worden in Duitsland (Berlijn) en in
Denemarken. Deze samenwerking tus-
sen loontrekkende truckers en (kleine)
zelfstandige transporteurs is uniek en
verdient dat internationale draagvlak. 

Dat onze actie vanop 5 parkings richting
Brussel gaat onderstreept onze wil om
het Europees parlement te interpelleren.
De Europese regelgeving kan en moet
rechtvaardiger. Nochtans gaan ook de
lidstaten niet vrijuit en stelt er zich een
enorm probleem wat betreft handha-
ving. De verbetering van de Europese
richtlijnen is één zaak, alles begint met
het in de praktijk afdwingen van de hui-
dige regels (cabotagewetgeving, deta-
cheringsrichtlijn ...) 

Hoewel er in België een boycot van de
actie vanuit de grote werkgeversfedera-
ties georganiseerd wordt, die erin
bestaat om chauffeurs die wensen deel
te nemen aan de acties te verbieden hun
vrachtwagen te gebruiken, krijgen we

wel steun van flink wat individuele werk-
gevers, die net als wij willen dat concur-
rentie op een eerlijke wijze gebeurt en
dat dumpingpraktijken uitgeroeid wor-
den. De Belgische chauffeurs zullen ech-
ter op post zijn, met hun truck als het
kan ... "Desnoods met hun privé-wagen,
de fiets of te voet", zoals één van de
enthousiaste deelnemers het uitdrukte. 

Bovendien zijn de zelfstandige truckers
nu reeds schikkingen aan het nemen om
deel te nemen met hun trucks en ook
vanuit de buurlanden wordt er flink wat
man- en truckkracht aangekondigd. Er is
dus al flink wat rollend materiaal
gemeld, de actie wordt gegarandeerd
een succes. 

In tegenstelling tot wat in bepaalde
persberichten gepubliceerd werd is het
niet de bedoeling om de doorsnee werk-
nemer op weg naar het werk of de pen-
delaar naar Brussel te treffen. De actie
wordt immers bewust buiten de och-
tendspits georganiseerd. Dat het vracht-
vervoer enige hinder ondervindt weegt
zeker niet op tegen het sociaal bloedbad
dat dagelijks aangericht wordt door de
sociale dumping.

Chauffeurs die niet kunnen/mogen deel-
nemen aan de acties of die niet op de ver-
zamelplekken geraken worden opgeroe-
pen om tussen 11 uur en 12 uur ook de
minimumsnelheid te rijden (waar ze zich
ook bevinden), niet in te halen en om om
12 uur een toeterconcert te laten horen.
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Samen tegen  
sociale dumping

 

Stop de sociale dumping!

Allen naar Brussel op 24 september! Tegen de sociale dumping! 
Meer info? 

Frank Moreels: 00 32 475 24 38 96 frank.moreels@btb-abvv.be 
www.stopsocialdumping.net
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