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Meer dan 500 chauffeurs, meer dan
100 vrachtwagens, meer dan 10
organisaties die het platform teken-
den, vijf kolonnes vanop evenveel
parkings, sympathie vanuit de buur-
landen ... Dat waren de ingrediënten
voor de geslaagde actie van onze
truckers op 24 september. Onze
noodkreet "stop sociale dumping"
werd gehoord, loud and clear! 

Men schiet wakker ...
Deze actie bracht de problematiek
gedurende weken in de media,
met aandacht tot in de Amerikaan-
se en zelfs Chinese media. Euro-
parlementairen waren aanwezig
op de actie of uitten hun steun met
een persmededeling of zelfs film
(www.youtube.com/watch?v=OBcf
K1Wt3eY&feature=youtu.be). Poli-
tieke partijen (met name sp.a en
CD&V) steunen onze eisen en con-
crete voorstellen. En twee van de
drie werkgeversfederaties willen
opeens met ons praten. Op zich al
een succesvol resultaat. Actie voe-
ren loont!

Waar was ACV Transcom op 24
september?
Dat het ACV, hoewel tot drie keer
toe uitgenodigd, schitterde door

afwezigheid, is onbegrijpelijk. Met
hen erbij waren we met nog méér
deelnemers geweest en had onze
stem nog luider geklonken. Ze
plaatsen bij ACV Transcom blijk-
baar nog steeds (politiek geïnspi-
reerd?) eigenbelang boven dat van
de chauffeurs. Dat ze zo in de kaart
van de werkgevers spelen, dat is
hen ontgaan. Deze strategische
vergissing bij het ACV-kader werd
echter overstegen door de vele
sympathiebetuigingen die we van
ACV-leden kregen.

Werkgeversboycot!
Stomverbaasd waren we ook van
de tegenwerking georganiseerd
door de patroonsfederaties. Wat te
denken van een lid van de Raad van
Bestuur van Transport en Logistiek
Vlaanderen, die langs de blackbox
op vrijdag voor de actie het perso-
neel verbod gaf om deel te nemen?
Wat te denken van UPTR en Febe-
tra die erop wezen dat deelname
aan de actie met truck neerkwam
op diefstal en dus ‘zware fout’ en
onmiddellijk ontslag. Hun advoca-
ten stonden al klaar. 

Hadden ze ons niet beter
gesteund? Na de actie gaven ze

BTB trouwens gelijk wat de inhoud
betreft en vroegen ze de dialoog.
Die zullen we zeker niet uit de weg
gaan. Onze voorstellen rond betere
transportprijzen, lastenverlaging ...
liggen klaar. Alleen: gekoppeld aan
werk voor Belgische chauffeurs!
Ook Touring en VAB deden hun
duit in het zakje met het voorspel-
len van chaos op de wegen. Chaos
die er doelbewust niet was. Waar-
mee onze chauffeurs bewezen
gedisciplineerd te zijn ...

Dank aan de deelnemers. Dank zij
die moedigen, die zich niet onder
druk lieten zetten door de werkge-
vers, die zich niet lieten intimide-
ren door de onheilsprofeten ... die
integendeel luid, duidelijk en
gedisciplineerd actie voerden! Jul-
lie schreven geschiedenis! 

Ook de Nederlandse en Luxem-
burgse vakbonden waren in aantal
en de Duitse en Franse kameraden
stuurden delegaties. Bovendien
waren ook de zelfstandige chauf-
feurs van ‘Owner Drivers’ uit België
en van Vern uit Nederland van de
partij. Opgemerkte afwezige: let
op de groene vlaggen ...  
ACV Transcom stuurde haar kat.

Succesvolle acties tegen de sociale dumping!

Veel BTB-rood op de actie van 24 september

BTB begraaft de sociale dumping tijdens de ETF actie op 9 oktober
Met een kleine duizend deelne-
mers waren we op het rendez-
vous. Onder druk van BTB en enke-
le bevriende vakbonden zoals FNV
Bondgenoten, had de Europese
Transportfederatie een betoging
georganiseerd voor de verbetering
van het statuut van de beroep-
schauffeurs. Het spreekt dan ook
voor zich dat we van bij het begin
promotor waren van deze actie en
alles deden voor het welslagen
ervan. 

De sociale dumping begraven
Meer dan tweehonderd BTB'ers
stapten op achter een doodskist.
Wat ons betreft mag de sociale
dumping zo snel als mogelijk
begraven worden. Hoe langer dit
uitblijft hoe meer risico we lopen
op een begrafenis eerste klasse van
de transportsector in ons land.

Maar vooral de aanwezigheid van
talrijke buitenlandse vakbonden,
ook uit Oost-Europa, kleurde de
manifestatie in alle mogelijke kleu-
ren. Een mooi staaltje van interna-
tionale solidariteit.

BTB-ABVV is in elk geval tevreden
over deze geslaagde manifestatie
en hoopt dat zowel de Belgische
overheid als de Europese instanties
nu eindelijk kleur bekennen.
Frank Moreels, federaal secretaris
BTB-ABVV, verwoordde het als
volgt:
“Indien we de sociale dumping en
de illegale cabotage een halt willen
toeroepen dan wordt het hoog tijd
dat de Belgische regering en meer
bepaald staatssecretaris van Mobi-
liteit Wathelet verantwoordelijk-
heid opneemt.  Meer controles,
gerichte controles en daadwerkelij-

ke bestraffing zijn meer dan ooit
nodig. Wie begrijpt dat het meer
dan acht maanden duurt om de
transportvergunning in te trekken
van een postbusfirma die in België
gevestigd is en rijdt met Oost-Euro-
pese chauffeurs?”
Maar ook Europa moet zijn verant-
woordelijkheid nemen inzake de
liberalisering van de cabotagericht-
lijn. De Eurocommissaris, verant-
woordelijk voor transport weze
gewaarschuwd. De cabotagericht-
lijn verder liberaliseren zou een
waar sociaal bloedbad aanrichten
in de transportsector.
Frank Moreels: “In tegendeel, de
cabotagerichtlijn dient verscherpt
te worden. Na het uitvoeren van
drie binnenlandse ritten volgend
op een internationaal transport
dient de vrachtwagen terug te rij-
den naar het land van herkomst.
We zijn dan ook zeer tevreden dat
ook ETF eindelijk - en na veel dis-
cussie - deze eis nu steunt.”

Verder gaan op het elan ...
BTB-ABVV heeft eerder reeds aan-
gekondigd te zullen overgaan tot
hardere acties indien er voor het
einde van het jaar geen positieve
signalen komen vanuit de overhe-
den. 

Mocht daadwerkelijk optreden van-
uit de overheid uitblijven, dan zal
een actieplan uitgewerkt worden
met iedereen die wil samenwer-
ken, waarbij staking, het blokkeren
van distributiecentra en acties bij

gekende illegale caboteurs tot de
actiemiddelen zullen behoren.

Niet de Oost-Europese chauffeur
is de vijand!
Opmerkelijk was de duidelijke uit-
spraak van Frank Moreels tijdens
zijn toespraak:
“Ik ben solidair met de Oost-Euro-
pese chauffeur die uitgebuit
wordt. Zij zijn niet onze vijand. Het

zijn de malafide werkgevers die ille-
gale constructies uitwerken, nep-
bedrijven opzetten en postbusfir-
ma’s oprichten … Zij zijn de oor-
zaak van het uitbuiten van alle
chauffeurs!". De uitspraak werd
duidelijk gesmaakt door de aanwe-
zige vertegenwoordigers van de
Poolse vakbond Solidarnosz, die
BTB feliciteerden voor deze duide-
lijke stellingname. 

24 september: BTB trekt het najaarspro-
test tegen de sociale dumping op gang
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