
Bike to the future
met dé vakbond 

van de fietskoerier !

 Wist je dat ?  BTB geeft je meer    
 informatie over :

Je werkt als fietskoerier. Je vervoert maaltijden en pakjes per fiets. De firma waarvoor je werkt is geen 
eigenaar van de goederen die je vervoert.

Als fietskoerier trotseer je weer en wind en race je tegen de tijd al slalommend langsheen files. Je doet 
er zo alles aan om het pakketje of de lunch tijdig op zijn bestemming te krijgen. De klant is koning en 
tijd is geld.

Maar… krijg jij wel wat je verdient? Een degelijk loon en aangepaste kledij? Een veilige fiets? Ben je 
voldoende verzekerd? Of werk je als (gedwongen) freelancer? Laat het ons weten!

BTB komt op voor jouw rechten. Samen maken we werk van betere werkomstandigheden voor alle  
fietskoeriers.

• Bij gelijk welk bedrijf je werkt, Deliveroo, Uber Eats, 
DHL, Cargovelo, ... Je kan bij ons terecht met je 
vragen en problemen.

• Werk je voltijds als fietskoerier en ben je lid van BTB, 
dan heb je ook recht op een syndicale premie, een 
gedeeltelijke terugbetaling van je vakbondsbijdrage. 
Heb je maar een halftijds contract, dan betaal je 
slechts een halve vakbondsbijdrage en ontvang je 
ook een pro rata syndicale premie.

• Dankzij onze sociale media, onze website en ons 
driemaandelijks magazine be motion houden wij je 
op de hoogte van wijzigingen in de wetgeving of in de 
loon- en arbeidsvoorwaarden van fietskoeriers.

• BTB organiseert tijdens de zomermaanden pop-up 
events voor fietskoeriers. Check onze sociale media 
om te weten waar en wanneer.

• de minimumlonen in de sector goederenvervoer voor 
rekening van derden, het paritair comité waaronder 
jouw werkgever wettelijk zou moeten vallen;

• het statuut waarme je bij je werkgever werkt;

• opzegtermijn bij ontslag;

• syndicale premie;

• vervoerskosten;

• kinderbijslag en studiebeurzen.



 BTB Wegvervoer & Logistiek voert ook actie 
 in jouw sector !

Contacteer ons

BTB ijvert al jaren voor de rechten van de fietskoeriers. Wij klagen aan dat fietskoeriers als schijnzelfstandigen worden 
ingeschreven. Dat er misbruik wordt gemaakt van studenten die, door de valse informatie die hen wordt verstrekt, hun 
recht op kinderbijslag en/of studiebeurs verliezen. Dat fietskoeriers wordt voorgespiegeld dat zij belastingvrij kunnen 
bijverdienen, terwijl de fiscus dit duidelijk anders ziet.

Wij willen dat de fietskoeriers krijgen waar zij recht op hebben, namelijk de loon- en arbeidsvoorwaarden van het paritair 
comité goederenvervoer en logistiek (140.03). De minimumlonen van deze sector, maar ook andere voordelen zoals een 
hospitalisatieverzekering, eindejaarspremie, tweedepijlerpensioen, een degelijke arbeidsongevallenverzekering, …

BTB wil dat de fietskoerierbedrijven aan hun werknemers een basisuitrusting ter beschikking stellen: een fietshelm en 
beschermende kledij is het minimum. Veiligheid eerst!

In geval van problemen komen wij op voor jouw rechten bij je werkgever. Indien nodig stappen we zelfs naar de (Arbeids)
rechtbank voor jou.

www.fietskoerier.org

info@fietskoerier.org

BTB-ABVV Transport & Logistiek


