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Fietskoeriers.  Ze zijn niet meer weg te denken uit ons stadsbeeld.  We zien 

ze overal, en velen onder ons maken ook gebruik van hun diensten.  Maar die 

mannen en vrouwen op hun fiets mogen dan al in goede fysieke conditie zijn 

van de vele kilometers die ze malen dag na dag.  Hun dagelijkse realiteit is 

echter niet zo rooskleurig.

Wat met hun lonen?  We weten dat er met hun statuut van alles mis is.  

De meeste bezorgers zijn schijnzelfstandigen, of hebben een schots en 

scheef statuut.  Het zorgt ervoor dat ze het minimumloon niet halen en dus 

onderbetaald worden!

Om over hun arbeidsomstandigheden te zwijgen. Helmen, handschoenen, 

veiligheidsmaatregelen, … vaak moeten ze daar zelf voor zorgen. Of moeten 

ze zichzelf verzekeren. Bovendien – zo blijkt uit dit zwartboek – worden 

ze meer dan eens geconfronteerd met verbroken beloftes, en valse 

voorspiegelingen. 

Daarom zal BTB zich blijven in zetten voor de fietskoeriers.  Want wie unfair 

behandeld wordt heeft recht op en nood aan bescherming en heeft een 

vakbond nodig om op te treden als het moet.  Om individuele problemen op 

te lossen, en om collectief te onderhandelen.  Dat is wat BTB doet, we gaan 

achter de platformwerkgevers aan.  Want dit is wat ze zijn: werkgevers! 

En neen, dit is geen dreigement, het is een belofte!  Wat ons betreft zijn 

fietskoeriers werknemers als andere, met dezelfde plichten, maar vooral ook 

met dezelfde rechten. 

Inhoud Voorwoord
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Momenteel zijn er in België naar schatting tussen de 10.000 en 80.000 

mensen actief in de platformeconomie, in verschillende sectoren. 

Voor de sector wegvervoer en logistiek zijn het meer specifiek de 

maaltijdbezorgdiensten zoals Deliveroo die onze aandacht vragen. Meer 

specifieke cijfers over deze werknemers zijn er nauwelijks in de officiële 

statistieken.

Maar dat deze platformen erg in de lift zitten, kent geen twijfel. Zo ging 

Deliveroo in ons land op 3 jaar tijd van 900 naar 3.500 fietskoeriers. 

De populariteit van de online maaltijdbezorging werd door de recente 

lockdownperiode zeker nog versterkt. De felgekleurde fietskoeriers zijn 

nauwelijks nog weg te denken uit het straatbeeld van menig (middel)grote 

stad. 

De markt van de maaltijdbezorgsector wordt in België door drie spelers 

gedomineerd (Deliveroo, Takeaway.com en UberEats). Deliveroo en 

UberEats werken in België met fietskoeriers die (schijn) zelfstandigen zijn en 

fietskoeriers die onder het P2P statuut werken. Deze fietskoeriers worden 

per levering betaald (een stukloon dus) en worden aangestuurd door de 

app van Deliveroo en/of UberEats. Deze app bepaalt via een algoritme hoe 

het werk moet worden gedaan, wie het werk doet, waar er gewerkt wordt 

en wanneer er gewerkt wordt. Deze aansturing maakt in dit opzicht dan ook 

van de fietskoeriers werknemers die recht zouden moeten hebben op een 

arbeidsovereenkomst, een fatsoenlijk loon en alle sociale voordelen die aan 

een arbeidsovereenkomst verbonden zijn (eindejaarspremie, vakantiegeld, 

pensioen, ziekengeld, …)

En hoewel er wat dat betreft nog veel werk aan de winkel naar de platformen 

toe, naar de wetgever toe, … ondertussen organiseren we de fietskoeriers en 

nemen we onze verantwoordelijkheid in de sociale dialoog. 

We willen immers niet wachten tot we het werknemersstatuut binnen halen 

om op te komen voor de fietskoeriers.  De duizenden fietskoeriers hebben 

nood aan een vakbond, en die hebben ze: de BTB!

      Frank Moreels

      Voorzitter BTB

De platformeconomie:
een booming business

Maaltijdbezorgers in België
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Takeaway.com werkt op een andere manier. Daar zijn de fietskoeriers 

wel degelijk in dienst als werknemers van het bedrijf. Op zich al een hele 

verbetering ten opzichte van de Deliveroo en UberEats. Al moeten we 

vaststellen dat het merendeel van de fietskoeriers met onzekere interim 

contracten werkt en dat er zich ook tal van problemen stellen. Beloften die 

niet nagekomen worden, onterechte ontslagen, foutieve loonbetalingen, 

geen sociaal overleg, …

Deze platformbedrijven proberen hun arbeidsproces zo goedkoop mogelijk 

te houden door zowat alles te outsourcen. Zo moeten de fietskoeriers 

zich als zelfstandigen registreren of als P2P te werken en zelf instaan voor 

onder andere hun vervoersmiddel. Dit heeft vaak zware gevolgen voor hun 

arbeidsvoorwaarden en sociale bescherming. Men is als platformbedrijf niet 

langer gebonden aan collectieve sectorakkoorden, wettelijk vastgestelde 

minimumlonen of sociale zekerheidsbijdragen voor zijn werknemers. Dat 

deze fietskoeriers zelfstandigen zijn klopt natuurlijk niet. De fietskoeriers 

kunnen hun werk allesbehalve vrij uitoefenen. Hiervoor is het gezag dat 

het bedrijf uitoefent te groot. Volgens BTB moeten deze fietskoeriers dan 

ook als werknemers worden erkend en hebben zij recht op de loon- en 

arbeidsvoorwaarden van het paritair comité goederenvervoer en logistiek 

(140.03)!

De Belgische markt van de maaltijdplatforms is een afspiegeling van de 

wereldwijde concurrentiestrijd tussen de verschillende platforms. In deze 

sector worden wereldwijd miljarden omzet gehaald, desondanks blijven 

deze bedrijven veelal met grote verliezen kampen. De enige reden dat ze 

nog bestaan zijn de diepe zakken van durfkapitaal investeerders. Die hopen 

dat het platform waarin zij investeren de concurrentieslag zal winnen en 

winstgevend zal worden.

De platformen beconcurreren elkaar op prijs. Wie de laagste kosten heeft, 

kan voor een lagere prijs bezorgen, en dat zorgt weer voor een groter 

marktaandeel. Het uiteindelijk doel is de monopolisering van de markt. Als 

dat bereikt kan worden kan het “winnende” platform de tarieven bepalen en 

winstgevend worden. Tot die tijd zijn de platformen verwikkeld in een ‘race to 

the bottom’ wat de loon-en arbeidsvoorwaarden betreft.

Schijnzelfstandigheid als de norm

Concurrentieslag
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De fietskoeriers zijn uiteindelijk de dupe van deze concurrentieslag. Zij krijgen 

te weinig betaald voor het werk dat ze doen waardoor ze niet of nauwelijks 

rondkomen. Doordat ze als (schijn) zelfstandigen, onder het P2P statuut of 

met precaire interim contracten tewerkgesteld worden hebben zij weinig tot 

geen rechten en hebben ze geen deftig sociaal vangnet zoals werknemers 

dat wel hebben. Vaak komt daar ook nog eens bij dat het merendeel van de 

fietskoeriers onderaan de ladder van de arbeidsmarkt staat waardoor ze geen 

vuist kunnen of durven maken tegenover de platformen die hen uitbuiten. De 

toplui van de platformen verdienen miljoenen terwijl hun fietskoeriers vaak 

niet eens aan het minimumloon komen en geen of weinig rechten hebben.

Uit de gesprekken die BTB met de fietskoeriers in de straten voert, stellen 

we vast dat hun positie steeds zwakker wordt. De platformen passen geheel 

eenzijdig en zonder enige verklaring de spelregels aan wanneer het hen 

goed uitkomt. Komen de fietskoeriers toch in opstand tegen het gevoerde 

beleid of krijgen ze om een of andere reden een slechte rating van het 

algoritme dan wordt hun account geblokkeerd of worden ze van het platform 

gesmeten zonder enige goede verklaring, zonder weerwoord en zonder 

pardon. Daardoor kennen platformen als Deliveroo en UberEats een groot 

verloop. Veel fietskoeriers doen dit werk tijdelijk totdat ze iets beter op het 

oog hebben of er hun buik van vol hebben. De groep die dan over blijft zijn 

vaak arbeidsmigranten of mensen zonder papieren die vaak niet anders 

kunnen dan te blijven verder rijden. Het leven kost geld, weet je wel…

Deliveroo

Deliveroo werd in 2012 in Londen opgericht door William Shu en Greg 

Orlowski. In 2015 breidde Deliveroo uit naar het buitenland, waaronder 

ook ons land. Het platformbedrijf is momenteel actief in 25 Belgische 

steden (Aalst, Antwerpen, Brugge, Brussel, Charleroi, Dendermonde, 

Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Luik, Lokeren, Louvain-la-Neuve, 

Mechelen, Bergen, Namen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas, Sint-

Truiden, Doornik, Turnhout, Vilvoorde en Waterloo). Op dit moment rijden 

er in België zo’n 3.500 fietskoeriers voor het platform. Dit doen ze steeds als 

schijnzelfstandigen. Zo’n 85% van de Deliveroo-fietskoeriers werken onder 

het fiscaal gunstige P2P-statuut. In december 2021 besliste de Brusselse 

arbeidsrechtbank dat dit oneigenlijke gebruik van de bijkluswet niet 

toegestaan is.

Ondertussen staakte Deliveroo zijn werkzaamheden in Nederland en Spanje 

na het aanpassen van de wetgeving of in het kader van een vonnis dat de 

Deliveroo fietskoeriers bestempeld als werknemers die recht hebben op een 

arbeidscontract en dito arbeidsvoorwaarden.

Uber Eats

Uber EATS werd in 2014 opgestart door het Amerikaanse taxiplatform Uber. 

Vanaf 2016 zette het platform ook in België voet aan grond. Momenteel is 

het actief in Antwerpen, Gent, Leuven, Luik, Brussel en Namen. En telt het 

naar eigen zeggen 3000 actieve fietskoeriers. De manier van werken is zeer 

gelijklopend met die van Deliveroo. 

Fietskoeriers zijn de pineut De drie Belgische bezorgplatformen
uitgelicht

Sector met groot verloop
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Takeaway

Just Eat Takeaway 

bestaat sinds 2020 uit 

een fusie van het in 2000 

door Jitse Groen opgerichte 

Nederlandse bedrijf Takeaway.

com en het in 2001 opgerichte Deense 

Just Eat. Gaandeweg kocht ze verschillende 

wereldwijde concurrenten op. Momenteel is het 

bedrijf in 23 landen actief. In 2020 verwerkte Just Eat 

Takeaway.com meer dan 588 miljoen bestellingen en tekende 

het een bruto handelswaarde op van 12.9 miljard euro. Door de forse 

concurrentie en de mislukte overname van het Amerikaanse Grubhub zit 

Takeaway op dit moment niet in de beste papieren. Zo kondigde het bedrijf 

al aan om onder andere in Frankrijk grondig te herstructureren waardoor 

390 jobs op de helling komen te staan. In België stelt ze momenteel rond 

de 3000 fietskoeriers tewerk in 11 steden (Brussel, Antwerpen, Mechelen, 

Leuven, Gent, Oostende, Brugge, Luik, Charleroi, Bergen en Namen). 

Takeaway ziet hun fietskoeriers zelf als ‘Brand ambassadors’, die – in 

tegenstelling tot – de andere platformen, met een arbeidsovereenkomst 

worden aangenomen. Een groot deel van de fietskoeriers werkt echter niet 

vast voor Takeaway zelf, maar met precaire interimcontracten via Randstad. 

Deze werknemers vallen voorlopig nog onder het ongunstige PC 100.
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Met het Fairwork-project probeert een wereldwijd netwerk van onderzoekers 

de arbeidssituatie binnen de verschillende platformen in kaart te brengen. 

Dit doen ze door voor elk van deze platformen na te gaan hoe eerlijk het 

loon, de arbeidsomstandigheden, de contracten, het management en de 

collectieve representatie georganiseerd zijn. In 2022 deden ze deze oefening 

ook voor Deliveroo en Takeaway in België. De resultaten die hier uitkwamen 

bewezen wat BTB al langer zegt. 

Deliveroo werd over de ganse lijn gebuisd en eindigde met een povere 1 op 

10. Zijn concurrent Takeaway geraakte met een 6 nipt met de hakken over 

de spreekwoordelijke sloot. Takeaway scoort wat hoger dan zijn concurrent 

omdat het zijn fietskoeriers wel per uur in plaats van per bestelling betaalt. 

Hierdoor zijn ze gegarandeerd van het minimum uurloon en worden hun 

wachttijden betaald. Ook kunnen fietskoeriers van Takeaway zowel face-to-

face als online met het management communiceren, terwijl Deliveroo zijn 

contactservice outsourcet naar Madagascar waardoor elk contact moeizaam 

verloopt.

Een punt waar beide platformen slecht scoren is de collectieve representatie 

van hun fietskoeriers. Zij krijgen amper mogelijkheden om zichzelf te 

organiseren of inspraak te leveren binnen het bedrijf. Nochtans zou sociaal 

overleg, ook bij Takeaway, geen overbodige luxe zijn. UberEats werd niet 

opgenomen in de beoordeling van Fairwork, maar we mogen ervan uit gaan 

dat score gelijkaardig zou zijn als die van Deliveroo. Beide platforms werken  

immers op een gelijkaardige manier.

Op 21 oktober 2022 sloten BTB een Uber een akkoord af waardoor sociaal 

overleg voor de Uber Chauffeurs en UberEat fietskoeriers mogelijk wordt 

gemaakt. BTB en Uber blijven het oneens over het statuut van de mensen 

die voor de Uber app werken. Desalniettemin zal het mogelijk zijn dat BTB 

haar leden chauffeurs en fietskoeriers kan vertegenwoordigen bij het bedrijf.

Flagrant gebuisd en net met de
hakken over de sloot:
Fairwork beoordeelt de platformen
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Takeaway

Dat Takeaway het beste platform is voor zijn fietskoeriers blijkt ook uit de 

gesprekken die wij met hen voerden op straat. Vooral de inkomenszekerheid 

die het vaste uurloon hen biedt, is voor veel fietskoeriers heel belangrijk. Maar 

toch komen in onze gesprekken nog heel wat problemen en frustraties naar 

boven.

Zo verloopt het toekennen van vaste contracten niet altijd transparant.

“Het heeft wel heel lang geduurd voor ik een vast contract kreeg. Ik heb iets 

meer dan 2 jaar en half op interimcontracten gestaan. Dat was wel ambetant. 

Hoe dat dat is gebeurd die vaste contracten toewijzen? Ik heb de indruk dat 

ze soms gewoon wat namen uit een pot hebben getrokken. Soms mensen 

die daar echt nog maar 3 of 4 maand werkten en toen al een vast contract 

kregen, terwijl dan hadt ge mensen die daar echt al een jaar of een jaar en 

half werkten en geen vast contract kregen.” 

De vele interimcontracten zorgen voor werkonzekerheid en precariteit bij 

heel wat fietskoeriers.

“Dat is nu eigenlijk een probleem voor mensen van Randstad omdat we 

eigenlijk met te weinig werk zitten, zitten al die mensen nu zonder job of 

krijgen maar een paar uur per week om te werken. Dat is eigenlijk wel een 

probleem. Er zijn eigenlijk meer mensen nu dan dat er werk is.”

En desondanks het fietsmateriaal dat Takeaway hen ter beschikking stelt, 

moeten de fietskoeriers nog steeds heel wat kosten zelf dragen.

“I have a €15 per month subscription. It’s an hour and a half of work. I didn’t 

have that subscription before Takeaway. I usually studied or worked at home. 

But after I started at Takeaway, that became an extra expense.”

“ Ge gebruikt uw eigen gsm. En er was een auto over mijn gsm gereden 

en ik kreeg niets terug. Nu heb ik een andere gsm en heb ik toch wel zo’n 

verzekering van Orange erbij genomen zelf. Maar daar moet je toch eigenlijk 

ook zelf voor betalen.”

Fietskoeriers aan het woord
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Hoewel Takeaway duidelijk verschilt van zijn concurrenten Deliveroo 

en UberEats, verloopt ook hier zeker nog niet alles naar behoren. Uit 

gesprekken met de Takeaway fietskoeriers vangen we ook hier de nodige 

problemen op. Beloftes die niet worden nagekomen, onterechte ontslagen, 

interim contracten voor onbepaalde duur, het verplicht gebruik van eigen 

smartphone, …  In het land der blinden is eenoog koning. Wij vragen als 

vakbond dan ook dat de fietskoeriers in het juiste paritair comité (140.03) 

worden ondergebracht,  dat er een duidelijk en transparant loonbeleid wordt 

gevoerd voor de fietskoeriers en dat er een deftig sociaal overleg opgestart 

wordt binnen het bedrijf zodat er ook naar de fietskoeriers geluisterd wordt. 

BTB is al meer dan een jaar vragende partij  om samen met de fietskoeriers 

het sociaal overleg op te starten . Jammer genoeg weigert het bedrijf  tot op 

de dag van vandaag elke mogelijkheid om met ons concrete afspraken vast 

te leggen. Verschillende contacten, tot en met het Belgische management 

en zelfs CEO Jitse Groen, waren tevergeefs. Het is des te opvallend dat 

andere landen er wel in slagen om collectieve akkoorden te sluiten. In 

Denemarken, Frankrijk, Nederland, Duitsland Oostenrijk en Italië bestaat er 

wel sociaal overleg waar collectieve akkoorden kunnen gesloten worden, 

waarom zou België dan moeten achterblijven? Maar BTB geeft de strijd niet 

op We zullen er op blijven hameren dat zulk overleg binnen de Belgische 

Takeaway.com tak  eveneens broodnodig is! 

Ook bij Deliveroo heeft BTB al meerdere malen aangedrongen om het 

sociaal overleg op te starten zodat de stem van hun fietskoeriers ook 

gehoord kan worden. Deliveroo blijft bij hoog en bij laag beweren open te 

staan voor een gesprek. Toch moeten we vaststellen dat er ondanks de vele 

toenaderingen van BTB geen wil is om een constructieve dialoog met ons 

op te starten. Liever nog riep  het bedrijf zijn eigen “Fietskoeriers forum” in het 

leven. In dit forum zijn dan een aantal fietskoeriers de “vertegenwoordigers” 

van hun streek en mogen ze om de drie maand samenkomen om een aantal 

zaken te bespreken. Dit schijnoverleg heeft geen enkele wettelijke binding en 

de vertegenwoordigers hebben geen enkele wettelijke bescherming zoals 

dat wel is binnen het gevestigde sociaal overleg in België.

Sociaal overleg
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In verschillende Europese landen vecht men de schijnzelfstandigheid en 

uitbuiting van de fietskoeriers ondertussen aan. Deze procedures kennen 

echter geen eenduidige uitkomst. In Frankrijk en Spanje beslisten de 

hooggerechtshoven na verschillende uiteenlopende uitspraken uiteindelijk 

dat de fietskoeriers weldegelijk met een volwaardig werknemersstatuut 

moeten worden aangenomen. Daartegenover staat dan onder andere de 

uitspraak van het Parijse hof van beroep dat besliste dat men bij Deliveroo 

niet kan spreken van een werkgeversgezag omdat de fietskoerier onder 

andere zijn werkmomenten vrij zou kunnen kiezen.

In Nederland trok de Nederlandse vakbond FNV in 2018 naar de rechtbank 

tegen de werkwijze van  Deliveroo. Ook voor het FNV is het duidelijk dat 

Deliveroo fietskoeriers werknemers zijn en dus recht hebben op een 

arbeidsovereenkomst en dito voorwaarden. FNV kreeg van de rechtbank 

zowel in eerste aanleg in 2019 als na hoger beroep in 2021 over de ganse lijn 

gelijk. De rechtbank concludeerde dat alle elementen wijzen in de richting 

van een echte arbeidsovereenkomst. In december 2022 zou de Nederlandse 

hoge raad naar alle verwachting de eerdere vonnissen bevestigen. In dat licht 

melde Deliveroo in oktober 2022 dat het bedrijf vertrekt uit Nederland. Zelf 

legt het bedrijf de link voor zijn vertrek niet met de gerechtelijke uitspraken 

maar wel met de eigen positie op de Nederlandse markt.

In Spanje verliet Deliveroo op 29 november 2021 de Spaanse markt. Het 

bedrijf deed dat als reactie op de Spaande ‘fietskoeriers’ wet die half 

augustus 2021 door de Spaanse regering werd aangenomen.

Ook in België werd Deliveroo voor de rechter gedaagd. Hoewel de 

Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie, een onderdeel 

van de FOD Sociale Zekerheid, eerder concludeerde dat dat de Deliveroo 

fietskoeriers geen zelfstandig werk verrichten, besloot de Brusselse 

arbeidsrechtbank hier anders over. Zo argumenteert men dat de wil van de 

partijen een zelfstandige relatie is en dat de fietskoeriers de vrijheid hebben 

om hun arbeidstijd in te delen en hun werk zelf te organiseren. BTB is hier 

duidelijk niet mee akkoord en blijft ook via deze juridische weg strijden tegen 

de uitbuiting van de fietskoeriers! 

Deliveroo overal in Europa
voor de rechter
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Op 9 december 2021 stelde het Europees Parlement een pakket aan 

maatregelen voor om de sociale bescherming van platformwerkers te 

verbeteren. In lijn met dit voorstel werkte ook de Belgische federale regering 

op 15 februari 2022 in hun arbeidsdeal een eigen regeling uit. Zo zou men 

verschillende criteria opstellen, waarbij men uitgaat van het weerlegbaar 

vermoeden van een werknemersrelatie wanneer er aan minstens drie wordt 

voldaan. 

Het is voor BTB belangrijk dat de bewijslast hiervoor bij de platformen 

terechtkomt en niet bij de individuele fietskoeriers. Hierdoor zou het platform 

moeten bewijzen dat er feitelijke elementen zijn die uitsluiten dat het hier om 

werknemers gaat. Dit zou natuurlijk zeer moeilijk worden voor hen. Op dit 

moment is het echter niet duidelijk of dit in de vooropgestelde regelgevingen 

het geval zou zijn. Na onze lezing van de voorlopige EU-directieve hebben 

we hier ten zeerste onze twijfels bij. Wanneer dit niet het geval is en de 

fietskoeriers nog steeds zelf hun rechten moeten gaan afdwingen voor een 

rechtbank, verandert er in wezen weinig fundamenteels voor hun situatie. 

Brengt het Belgisch en Europees
wetgevend werk zoden aan de dijk?
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Een fietskoerier onderweg met een maaltijd, een pakje of boodschappen 

had tot enkele jaren geleden heel wat bekijks als die in het straatbeeld 

opdook. Vandaag de dag, dankzij de explosieve groei van de e-commerce, 

aangewakkerd door de corona-pandemie, kijkt niemand nog op als er 

fietskoerier hen passeert op weg naar de volgende levering. Fietskoeriers 

zijn, zeker in de grote steden, deel gaan uitmaken van het straatbeeld. Ze 

maken integraal deel uit van de transportketen wat ook bevestigd wordt in de 

nieuwe functieclassificatie van het rijdend personeel. 

Door het succes van de webshops en de groei van de thuisleveringen 

stijgen de winsten van deze thuisleverbedrijven gestaag. Helaas gebeurt 

dat vaak ten koste van de fietskoerier die in een slecht sociaal statuut de 

leveringen moet uitvoeren. Het zijn uitzonderingen in dit specifiek segment 

van de transportsector dat bedrijven hun fietskoeriers correcte loon-en 

arbeidsvoorwaarden aanbieden. De meeste bedrijven vermeldt in dit 

zwartboek doen er alles aan om niet als transportbedrijf gezien te worden. Ze 

doen dit door zonder blikken of blozen de verantwoordelijkheden en risico’s 

van hen af te duwen. Ze leggen al deze verantwoordelijkheden, en bijgevolg 

ook alle risico’s en druk bij de fietskoeriers die ze voor hen laten werken. 

Lange werkdagen om toch maar een degelijk inkomen bij elkaar re fietsen, 

veel onbetaalde prestaties, geen pauzes en vaak 7 dagen op 7. Voor veel 

fietskoeriers is het eerder regel dan uitzondering. Tel daarbij het feit dat de 

meeste fietskoeriers omwille van hun arbeidssituatie en verblijfsstatus geen 

enkele inspraak kunnen hebben in het bedrijf waarvoor ze werken. Laat 

staan dat ze enig verzet kunnen of durven aantekenen tegen hun loon-

en arbeidsvoorwaarden. Omdat er geen arbeidscontract is, zijn ze geen 

officiële werknemers. Dus hebben ze geen recht op vertegenwoordiging in 

de overlegorganen van deze bedrijven. De bedrijven hoeven zo ook geen 

RSZ-bijdragen te betalen. Bedrijven die wel werken met arbeidscontracten 

doen dit vaak via uitzendarbeid en niet volgens de sectorlonen van de 

transportsector. 

Bovendien weigeren deze bedrijven elke vorm van sociaal overleg met de 

vakbonden. Hun werknemers met een arbeidscontract hebben dus ook bij 

hen geen enkele inspraak, laat staan dat zij zich durven verzetten of zich 

durven uitspreken over wantoestanden in hun bedrijf.

Er is een kwalijke evolutie bezig op de arbeidsmarkt. Degelijke jobs en 

statuten worden alsmaar meer vervangen door goedkope arbeid. Kijk naar 

het platformwerk, de flexijobs, de studentenjobs en de schijnzelfstandigheid. 

Werknemersstatuten verdwijnen. De contracten die nog bestaan, worden 

jaar na jaar uitgehold. De gevolgen zijn dat de kwaliteit van de banen 

verslechtert, dat de financiering van de sociale zekerheid steeds meer onder 

druk staat en dat rechten van werknemers steeds verder worden uitgehold. 

Het is een neerwaartse spiraal waar fietskoeriers het steeds moeilijker 

krijgen om zich te verzetten, laat staan zich te organiseren. BTB doet er alles 

aan om die evolutie te stoppen. Iedereen heeft recht op een correct loon, 

degelijke arbeidsvoorwaarden en het recht om zich te organiseren. Daarom 

organiseren we niet alleen werknemers maar iedereen die in de 

transportsector voor zichzelf een inkomen probeert te verdienen. 

Werknemers, zelfstandigen zonder personeel, studenten, 

kortom iedereen die personen of goederen vervoert over 

de weg, water, spoor of via de lucht zal BTB met hart en 

ziel verdedigen en organiseren opdat zij er individueel en 

collectief op vooruit kunnen gaan. Dat is onze ambitie, 

dat is onze plicht!

Tom Peeters

Adjunct van de Federaal Secretaris

BTB Wegvervoer & Logistiek

Epiloog
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Sociale dumping

Wil je op de voet volgen welke acties BTB de voorbije jaren al ondernam 

tegen sociale dumping? Surf dan naar www.stopsocialdumping.be

of lees onze zwartboeken:

Zwartboek 2010 : http://tinyurl.com/Zwartboek-sociale-dumping-2010

Zwartboek 2012 : http://tinyurl.com/Zwartboek-sociale-dumping-2012

Zwartboek 2017 : http://tinyurl.com/Zwartboek-sociale-dumping-2017

Zwartboek 2019 : http://tinyurl.com/Zwartboek-sociale-dumping-2019

Zwartboek 2021 : http://tinyurl.com/Zwartboek-sociale-dumping-2021

Witboek 25 maatregelen tegen sociale dumping : 

http://tinyurl.com/btb-ubt-socialdumping

Parkingboeken

BTB publiceerde ook dossiers over de Belgische autosnelwegparkings:

Parkingboek 2007: 

Parkingboek 2008: 

Parkingboek 2009: 

Parkingboek 2010: 

Parkingboek 2012: 

Parkingboek 2015: 

Parkingboek 2018: 

Parkingboek 2019: 

Parkingboek 2020:

Lees ook onze andere dossiers

http://tinyurl.com/BTB-parkingboek-2007

http://tinyurl.com/BTB-parkingboek-2008

http://tinyurl.com/BTB-parkingboek-2009

http://tinyurl.com/BTB-parkingboek-2010

http://tinyurl.com/BTB-parkingboek-2012

http://tinyurl.com/BTB-parkingboek-2015

http://tinyurl.com/BTB-parkingboek-2018

http://tinyurl.com/BTB-parkingboek-2019

http://tinyurl.com/BTB-parkingboek-2020
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www.btb-abvv.be

www.facebook.com/abvv.btb

twitter.com/BTB_ABVV

www.instagram.com/btb_ubt/

www.linkedin.com/company/26536285

youtube.com/c/BTBUBT

wa.me/32474942725

Volg BTB online
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