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Sociale dumping:

BTB op onderzoek

zo werkt het



Voorwoord In de Belgische transportsector gingen de voor-
bije tien jaar meer dan 6000 jobs verloren. En 
toch rijden er niet minder vrachtwagens op 
onze wegen, integendeel. Veel Belgische trans-
porteurs hebben een postbusbedrijf opgericht, 
vooral in Slovakije, en verplichten Oost-Europese 
chauffeurs om in België maandenlang te werken 
en te leven in mensonwaardige omstandigheden.

Voorjaar 2017 voerden de inspectiediensten on-
derzoeken in heel wat Belgische transportbedrij-
ven. Velen onder hen hebben – niet toevallig – 
een Slovaaks dochterbedrijf. Denk maar aan Jost, 
Rosantra, Maes, Van Dievel …. Dit is echter het 
topje van de ijsberg. In 2010 en 2012 ging BTB al 
op onderzoek in Slovakije, dit resulteerde telkens 
in een zwartboek. Die twee zwartboeken worden 
nu door de inspectiediensten als bron vermeld. 
Daar hebben wij een dubbel gevoel bij: dat streelt 
uiteraard onze ijdelheid, maar het steekt dat er 
nu pas echt werk gemaakt wordt van de strijd 
tegen sociale dumping.

Net voor de zomervakantie stuurden we weer een 
team naar Slovakije. Dit keer niet enkel naar de 
hoofdstad Bratislava, maar ook naar andere ste-
den. BTB klopte aan bij tientallen bedrijven met 
Belgische eigenaars, maar ging nu nog een stap 
verder. Zo brengen we nu in kaart hoe er een hele 
industrie ontstaan is: van Slovaakse consultan-
cybedrijven die helpen bij het opzetten van een 
firma, tot filialen van Belgische zakenkantoren en 
leasingmaatschappijen in Bratislava… Waarbij ze 
alles uit de kast halen om toch maar aan te tonen 
dat alles volledig volgens de wet is en er dus 
geen vuiltje aan de lucht is. Maar zelfs al zoekt 
men achterpoortjes in de wetten, toch is en blijft 
het sociale dumping! BTB blijft oproepen voor 
“gelijk loon voor gelijk werk”.

Dit zwartboek gaat over Slovakije. Maar laat het 
duidelijk zijn: ook in andere landen hebben Bel-
gische transporteurs (postbus)bedrijven. Denken 
we maar aan Van Roosbroeck-Maes, waarvan de 
bedrijfsleiding dit voorjaar geruime tijd in voor-
arrest zat, met een dochterfirma in Polen. En er 
zijn ook heel wat Belgische transporteurs die een 
firma hebben in Roemenië of in Bulgarije.



We verwachten niet alleen veel van de Belgische 
inspectiediensten en justitie. Ook op Europees 
vlak is er heel wat werk aan de winkel. We eisen 
dat de Europese regels inzake postbusbedrijven 
nu eindelijk aangescherpt worden én dat er meer 
controle komt. Want op dat vlak had BTB een erg 
negatieve ervaring: we gaven aan de Europese 
Commissie een lijst met tientallen postbusbe-
drijven in Slovakije door. Pas na anderhalf jaar 
kregen we antwoord:  van slechts één bedrijf 
werd de vergunning ingetrokken. We eisen dus 
uitdrukkelijk harde maatregelen, zodat de “post-
busfirma-industrie” een halt wordt toegeroepen.

                          Frank Moreels
                          Voorzitter BTB





Op stap in Bratislava
ISC Trans, helper in nood voor de uitvlaggende 
Belgische transporteurs

Hraničná 18, een troosteloos kantoorgebouw dat 
men probeerde op te vrolijken met een likje verf. 
Hier zijn volgens het Slovaaks handelsregister 
maar liefst 110 firma’s gevestigd, waaronder  een 
twintigtal transportbedrijven van Belgische oor-
sprong.

Strikte toegangscontrole. Aanmelden bij de por-
tiers, die noteren hoe laat we aankomen én welk 
bedrijf we bezoeken. Maar éénmaal binnen, kun-
nen we overal vrij rond lopen. Er zijn verschil-
lende gebouwen, met telkens troosteloze gangen 
met aan weerszijden heel wat kantoren. Als bij 
toeval huizen heel wat “Belgische” firma’s in de-
zelfde vleugel (AB 5).

Een lange gang, met aan iedere deur een naam-
plaatje, vaak ook met de naam van de Belgische 
bedrijfsleider erbij.

Maar - en dat is helemaal niet onbelangrijk - hier 
is ook een adviesbureau gevestigd: ISC Trans. 
Opgericht in 2008 door Alain Muller, die de Fran-
se en Zwitserse nationaliteit heeft. Hij “hielp” 
tientallen Belgische transporteurs bij de oprich-
ting van een postbusbedrijf in Slovakije. Uiter-
aard deed hij dat niet voor niks, hij vroeg daar 
5000 euro per bedrijf voor. Misschien daarom 
dat er zoveel Belgische bedrijven op hetzelfde 
adres zitten als ISC Trans? Muller werd opgepakt 
in maart 2017, in de nasleep van de invallen bij 
Van Dievel, Rosantra en Maes. 

ISC Trans neemt een volledige benedenverdie-
ping in beslag. In verschillende kantoren is er 
heel wat bedrijvigheid. ISC Trans zegt in te staan 
voor de personeelszaken en boekhouding. We 
melden ons braafjes aan, en mogen zelfs even 
wachten in het kantoor van Alain Muller. Waar-
schijnlijk omdat dit nu toch ongebruikt is omdat 
hij in hechtenis is genomen …

Een verantwoordelijke komt er aan en stuurt ons 
vriendelijk maar kordaat wandelen …
Maar we hadden wel de tijd om even rond te kij-
ken in de kantoren: we zien tientallen ringmap-
pen met daarop namen van de bedrijven die ge-
vestigd zijn op de verdieping boven ISC Trans. 

Goeie klanten dus, daar gaan we een kijkje ne-
men. We kloppen overal aan en proberen een 
praatje te maken. Soms lukt dit, soms niet. 
En bij veel kantoren krijgen we geen gehoor. Nie-
mand aan het werk ?
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Soms is het hilarisch. We kloppen aan bij Deer 
Trans. Een bediende komt openen, maar zegt dat 
er ons nu niemand te woord kan staan, omdat 
de verantwoordelijke er even niet is en ze sluit 
de deur.

De volgende deur dan maar, Milo Slovak Road. 
Komt dezelfde dame openen. We zijn verwon-
derd, dit is toch een ander kantoor?  Ze kijkt ons 
even verwonderd aan en doet vlug de deur dicht. 
We slagen er nog net in over haar schouder naar 
binnen te kijken: er is géén muur tussen de bure-
len van Deer Trans en Milo Slovak Road. Maar ze 
hebben een aparte inkomdeur in de gang.

Deer Trans is gelieerd aan de firma D’Eer uit Krui-
beke. En achter Milo Slovak Road zit niemand 
minder dan de familie Michel, van Transports 
Fernand Michel en Michel Logistics uit Houdeng. 
Didier Michel en Hans D’Eer zijn allebei lid van 
de raad van beheer van Febetra. Michel is er 
ondervoorzitter en D’Eer secretaris. Als beheer-
der van Febetra ondertekenden ze allebei de 
deontologische code, die we ook op de site van 
Febetra vinden: http://febetra.be/wp-content/
uploads/2014/06/DeontologischecodeRvB-2014.
pdf. In deze code trouwens niks over eerlijke 
concurrentie en postbusbedrijven.

Nog even over Milo Slovak Road: op de deur hangt 
het naamkaartje van de manager. Dat is Tom Lo-
kere. Een West-Vlaming, voorheen  in België als 
transporteur actief. Woont nu in Riga, Letland.  
Dat is 1350 kilometer van Bratislava. Zelfs Brus-
sel is dichterbij … Trouwens, op zijn naamkaartje 
staat ook “Eurokamion”. Volgens het handelsre-
gister is die firma op een ander adres gevestigd.

Carlog, van de firma Hertsens uit Kruibeke (aan-
gesloten bij werkgeversfederatie UPTR), plaats-
te een online advertentie  op www.profesia.sk, 
een vacaturewebsite waarop heel wat bedrijven 
chauffeurs zoeken. Ze zoeken chauffeurs om te 
rijden in België, Nederland of Frankrijk.
We polsen bij de bediende of dat vlot loopt en er 
veel  sollicitanten zijn. “Niet echt veel”, zegt ze, 
“de advertentie liep maar tot 21 mei en we

betaalden maar voor 1 maand”. Ze vertelt ons 
ook dat er twee personen werken op het kantoor, 
maar haar collega is er nu niet. “O ja”, vult ze aan, 
“er is ook nog ‘de mevrouw uit België’ maar die 
komt volgende week pas.” Of we dan eens willen 
terugkomen? 

TH Trucking heeft zeven Roemeense chauffeurs 
die rijden in België, Nederland en Duitsland. Ui-
teraard worden de chauffeurs met minibusjes 
naar België gebracht. Dat organiseert TH Truc-
king zelf. Hoe lang ze in België rijden? Dat hangt 
er een beetje van af, maar er zijn er velen die drie 
weken in België rijden en dan één week terug-
komen. De bediende vertelt ons ook dat de ei-
genaar van TH Trucking zelf een Belg is en geeft 
ons zijn Belgisch GSM-nummer en zijn Slovaak-
se mailadres, want hij is er deze week niet. Filip 
Heeze is in België zaakvoerder van Transheeze 
in Lochristi. 
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Het kantoortje van Bobortrans is leeg. Helemaal 
leeg, dat kunnen we zien door de ruit in de deur. 
Bobortrans heette oorspronkelijk Bevertrans Slo-
vakia. De familie Verhegge is eigenaar, en het 
Belgische moederbedrijf heet – hoe raadt u het 
– Bevertrans en is gevestigd in het West-Vlaam-
se Zedelgem. Bevertrans Slovakia werd in 2010 
opgericht en veranderde in 2017 van naam. Uit 
goede bron vernam BTB dat de eigenaars van 
Bevertrans na de eerste controles in 2017 al 
stappen zetten om hun Slovaaks filiaal te sluiten. 
De chauffeurs die dat wilden kregen zelfs een 
Belgisch contract. En ja, het klopt: het kantoor is 
helemaal ontruimd. Meer nog, enkele dagen na 
ons bezoek wordt Bobortrans ook officieel opge-
doekt, lezen we in het Slovaakse handelsregister. 
Controles werken dus! En de schrik zit er goed in 
bij sommige transporteurs.

Belgische transporteur is eigenaar van een ad-
viesbureau !

Pluhová 2. Een gekend adres voor veel Belgi-
sche transporteurs. Hier is SK Service gevestigd. 
Een adviesbureau, waarvan Roland Peeters, van 
Peethultra Transport uit Malle, mede-eigenaar is. 
Pikant detail: Roland Peeters is ook beheerder 
van Febetra.

SK Service werd opgericht in 2010. SK Service le-
vert Belgische transportbedrijven informatie en 
bijstand. Vanaf de oprichting tot en met dagelijks 
beheer. De zaakvoerster, Bibiána Žigová draait al 
heel wat jaren mee. Voordien werkte ze voor an-
dere advieskantoren, ze kent het klappen van de 
zweep als de beste.

Op Pluhová 2 zijn er 55 bedrijven gevestigd, een 
twintigtal daarvan kunnen we linken aan Belgi-
sche transportbedrijven.

We melden ons aan bij SK Service en vragen om 
de zaakvoerster te kunnen spreken. De portier 
zegt ons dat ze op kantoor is. Maar de bedien-
de die ons te woord staat, vraagt ons volgende 
week terug te komen, want ze is er niet... Maar zo 
snel laten we ons niet afschepen …

Daags voordien waren we namelijk op een ander 
adres, vlakbij. In Hattalova 12/A zijn er nogal wat 
bedrijven die we kunnen linken aan Belgische 
transporteurs. Ze hebben bovendien kantoortjes 
waar nooit iemand komt, bevestigde de portier in 
Hattalova 12/A. Maar de post voor die bedrijven 
wordt wel regelmatig opgehaald, door ‘iemand 
van Pluhová’.

7



Achter Antrum Transport Services gaat de firma 
Weduwe Frans Put uit Mechelen schuil. DV Trans 
verhuisde anderhalf jaar geleden van Pluhová 
naar Hattalova en is eigendom van iemand uit 
West-Vlaanderen. DPC-Trans is eigendom van 
een Fransman. Intraslova is gelinkt aan Transport 
Devoldere uit Tielt. 

Even terug nu naar SK Service. We worden de 
deur gewezen, maar vragen dan gewoon langs 
onze neus weg “Kent u de firma Antrum?” De be-
diende antwoordt ‘’ja, natuurlijk.” Maar op onze 
vraag of zij het is die in Hattalova 12/A regelma-
tig de brievenbus gaat leeghalen, zullen we het 
antwoord nooit kennen. Ze zet ons namelijk aan 
de deur …
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Račianska 66  – vergane glorie ?

In onze vorige zwartboeken komt dit adres her-
haaldelijk voor. Er waren heel wat bedrijven van 
Belgische oorsprong gevestigd. En sommigen 
daarvan staan nog op de naamborden in de hal. 
We vragen aan de receptionist of hij weet welke 
bedrijven er nog gevestigd zijn. Hij werkt er nu al 
drie jaar en de firma’s komen en gaan. Volgens 
hem zijn er nu nog maar een paar bedrijven met 
een link met België. De firma J&E Trans zoekt 
chauffeurs, weet hij, en we krijgen het Belgische 
GSM-nummer van de verantwoordelijke. J&E 
kunnen we linken aan Transport De Vreese uit 
het Gentse.

Palifor is er ook nog gevestigd en zoekt ook 
chauffeurs.

Een aantal firma’s vertrok naar Bratislava Logis-
tics Park in Senec, bijvoorbeeld Gilbert De Clercq 
Slovakia en Transgem. 

Het moederbedrijf van Trans Ginis ging failliet in 
België. 

Het bedrijf Sventrans, van Sven Geerts, de zoon 
van Marc Geerts, en dus ook kleinzoon van Cor-
neel Geerts, verhuisde een aantal jaar geleden al.

Volgens het handelsregister is Beldyslova hier 
nog gevestigd, maar daarvan heeft de portier 
nog nooit gehoord. Op de website van Beldys-
lova staat Trenčianska 57 als contactadres. Daar 
huist ook Intrabel Spedition (Bellekens Transport 
uit Heist-op-den-Berg). Beldyslova is gelinkt aan 
Vervoer Van Dyck uit Hoogstraten.



Op stap in Bratislava - Delcatrans

In de kantoren van ISC Trans zagen we in de kas-
ten heel wat ringmappen waarop “Delcatrans” 
stond. De officiële naam is DELCA ŠPEDÍCIA SLO-
VAKIA. Dit is Delcatransport uit Moorslede, trou-
wens.
Het adres vinden we wel, Radničné námestie 4. 
Maar dan begint het zoekwerk. Blijkbaar is Delca 
hier onbekend. 

De portier hoort het in Keulen donderen en haalt 
er een collega bij. Die weet raad. Blijkbaar zit 
Delca heel goed verborgen, ergens in de burelen 
van een andere firma. Hij gaat ons voor en leidt 
ons naar een achterkamertje op het gelijkvloers 
van het kantoorgebouw. Als we aan de deur aan-
kloppen, schrikt de aanwezige bediende zich een 
hoedje. “Ja, dit is het kantoor van Delca, maar ik 
werk hier pas en zal nu ‘iemand’ bellen.” We wor-
den weer naar de hal begeleid, waar we wachten. 
We horen hem wel aan de mevrouw van het ont-
haal zeggen dat ze nooit meer zomaar iemand 
mag binnen laten vooraleer met ‘de baas’ te bel-
len. En dat is de man waarop we nu wachten.



Hij komt na een kwartiertje aan en kijkt ons 
argwanend aan. We wagen het toch hem enke-
le vragen te stellen. Hij vindt het maar normaal 
dat Belgische transporteurs in Slovakije een fir-
ma hebben, want ‘elk bedrijf wil blijven bestaan’. 
Hij bevestigt dat de chauffeurs met minibusjes 
naar België worden gebracht, maar zegt ook dat 
het niet makkelijk is om chauffeurs te vinden. Ze 
werken nu met Roemeense chauffeurs. De Roe-
meense chauffeurs moeten zelf de opleidingen 
voor de vakbekwaamheid betalen. Hij zegt dat 
Delca enkel voor de ‘heel goede’ chauffeurs een 
uitzondering maakt.
Delca heeft 32 werknemers en 20 vrachtwagens. 
Hier is enkel het kantoortje gevestigd, de parking 
is tien minuten verderop, waar hij zelf werkt. En-
kele weken na ons bezoek verhuisde Delca. Het 
nieuwe kantoor bevindt zich nu in een hotel.

Op zoek naar nog meer Belgische bedrijven

Bazová 9. In het vorige zwartboek waren er heel 
wat bedrijven met Belgische roots op dit adres. 
Maar nu zijn er geen meer te vinden. Ook in het 
handelsregister www.orsr.sk vinden we geen be-
drijven met Belgische connecties. In totaal zitten 
er nu nog 21 bedrijven. Geen Belgische.

Prístavná 10. De bedrijven die we hier in 2012 
aantroffen, zijn er nog steeds: Sodema en Glass 
Partners Transport. Glass Partners Transport is 
direct te linken aan Glass Partners uit Jemeppe.

In Pestovateľská 4 vinden we de firma Belutra. 
Belutra zat tot een paar jaar geleden op Hraničná 
18, waar ook ISC Trans gevestigd is. Belutra is van 
Luc Beyers Transport uit Luik.

Belutra zit in een nieuw kantoorgebouw. We 
kloppen aan, maar worden afgewimpeld door de 
manager: “Dit is een Slovaakse firma, wat had u 
wel gedacht? Belutra is in Slovakije en Luc Beyers 
Transport in België, twee aparte bedrijven.” Punt 
aan de lijn.

Saelens Slovakia is volgens het handelsregis-
ter verhuisd, van Kopčianska 65 naar Panónska 
cesta 34. En toch is er niks veranderd. Ze zitten 
nog steeds in hetzelfde gebouw, enkel het adres 
wijzigde. Een administratieve adresverandering 
heet dat dan?

De muur van de parking kan duidelijk een likje 
verf gebruiken. SITRA uit Ieper, de moederfirma 
van Saelens Slovakia kan hier misschien voor 
zorgen?
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We zoeken chauffeurs 
via internet
Ja, vrachtwagenchauffeur is echt wel een knel-
puntberoep. Zeker in Slovakije, waar de concen-
tratie van transportbedrijven toch wel erg hoog 
is. Slovaakse chauffeurs zijn door de jaren heen 
al heel wat wijzer, lees: duurder, geworden. 

Daarom zoekt men het nu steeds verder. Vooral 
in Roemenië en Bulgarije. Via advertenties op in-
ternet, waarin bedrijven chauffeurs ronselen om 
in België te rijden. En hen zowat de transporthe-
mel beloven: goede werk- en leefomstandighe-
den, correcte betaling, goed loon en dagvergoe-
dingen, gratis transport van en naar België, zelfs 
mét verzekering tijdens die reis. 

Ja, zo ver gaat het dus. Ze adverteren open en 
bloot dat ze chauffeurs zoeken die met busjes 
naar België zullen worden gebracht en hier dan 
maanden aan een stuk dienen te werken. Maar 
wel correct betaald, zeggen ze zelf!

Ook hier is de portier een onschatbare bron van 
informatie. Iedere vrijdagavond komen de chauf-
feurs terug uit België, met een minibusje. 
Sommigen hebben hun auto op het bedrijfster-
rein staan en komen hun autosleutels bij hem 
ophalen om dan naar huis te rijden.

Kopčianska 92. De firma INGCO is hier nog steeds 
gevestigd: filiaal van Transport Vermeulen uit 
Hulshout. De portier weet ons te vertellen dat de 
chauffeurs iedere vrijdagnacht – zaterdagmor-
gen uit België terugkomen. Net zoals bij Saelens 
heeft hij de sleutels. Ze wekken hem ’s nachts als 
ze aankomen.

“Dag meneer Dandoy”

Rybničná 40. Op dit adres vinden we Euro-             
t rucks SK. Eigendom van de familie Dandoy, van 
transport Dandoy uit Mollem. Dandoy kwam in 
het nieuws omdat één van de chauffeurs van 
Eurotrucks brandwonden opliep op de bedrijfs-
vestiging in België. Er was ook schade aan de 
vrachtwagen. De chauffeur kreeg geen medische 
verzorging, en diende de schade aan de vracht-
wagen terug te betalen. Die werd in maandelijkse 
schijven van zijn loon afgehouden. Nicola Breze-
anu, de Roemeense chauffeur, nam ondertussen 
ontslag, maar hoopt nog altijd de afgehouden 
som terug te krijgen. In de Belgische pers ont-
kende Dandoy iets te maken te hebben met Eu-
rotrucks in Bratislava.
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Als we aankomen op bij het kantoorgebouw ge-
loven we onze ogen niet: een trekker-oplegger 
van Dandoy voor de deur! Voor we gaan aanklop-
pen, polsen we even bij de portier: bij Eurotrucks 
werken twee personen. 
We kloppen aan bij Eurotrucks, en wie opent er 
de deur? Dandoy zelf !

Als we hem in het Engels vragen of hij Nicola 
Brezeanu kent, valt zijn frank. Wij zijn niet langer 
undercover.

Nicola Brezeanu, Roemeense chauffeur van Eu-
rotrucks, raakte ernstig verbrand bij een brand 
bij Dandoy in België,  maar kreeg geen medische 
verzorging.

Dandoy windt zich op en vindt dat BTB hem met 
rust moet laten. “Alles is hier in orde en ik moet 
wel op deze manier werken, want in België vind 
ik geen chauffeurs meer.”

Op zoek naar ECS

En ja hoor, ook ECS heeft in Bratislava een vesti-
ging.  Bratislava Trucking is de naam. Het adres 
staat netjes op de website, Slovnaftská cesta 102. 
Een fluitje van een cent, lijkt het wel, maar ver-
schillende GPS-systemen geven forfait…

We rijden een aantal keer heen en weer en pas na 
herhaaldelijk vragen bij een tankstation en een 
aantal bedrijven, worden we verwezen naar res-
taurant Moony’s. Blijkt dat Bratislava Trucking op 
de derde verdieping huist, samen met Bratislava 
Equipment.

De portier laat ons erin, maar eenmaal boven op 
de derde verdieping is de gastvrijheid op. Wan-
neer we de verantwoordelijke zeggen dat we blij 
zijn dat we ECS eindelijk gevonden hebben en dat 
hij toch echt wel zijn best doet om niet gezien te 
worden, wordt hij kribbig. En wijst ons de deur. 

Is het nodig te zeggen dat er bij Moony’s geen 
parking voor vrachtwagens is, zelfs geen ware-
house met laad- en loskades? We proberen nog 
even met de vraag waarom ECS op het internet 
chauffeurs ronselt in Slovakije en Hongarije? 
Dat is de vraag te veel. Vriendelijk maar kordaat 
klinkt het: “Ons gesprek eindigt hier.” Maar hoe-
wel we er maar kort zijn, geven we onze ogen 
toch goed de kost: nieuw ingerichte kantoren 
en op een prikbord een tabel met daarop de         
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uitgereikte bonussen voor het aanbrengen van 
nieuwe chauffeurs. Met een overzicht van januari 
tot en met augustus 2016, in het Slovaaks en in 
het Hongaars. De hoogst toegekende bonus be-
draagt meer dan 2000 euro. Dus: ook in Slovakije 
is vrachtwagenchauffeur blijkbaar een knelpunt-
beroep …



Trans-Union en SK Line, beter bekend als Jost

Trans-Union is één van de Slovaakse bedrjiven 
van de groep Jost. Trans-Union werd opgericht 
in 2004. De eerste vestiging bevond zich op Rači-
anska 66. In 2005 verhuisde Trans-Union naar 
Panónska cesta 17. Daar werkten drie bedienden, 
en de chauffeurs werden met minibusjes naar 
België gebracht, vertelt de portier ons.

Ondertussen is Trans-Union weer verhuisd, naar 
Ul. Svornosti 42, ook in Bratislava. Het is een 
nieuw kantoorgebouw, met beneden een winkel-
ruimte. Geen parking, geen werkplaatsen. 

Op dit adres is ook SK Line gevestigd, opgericht 
in 2011 door ’s Heeren van TTS.   

TTS werd ondertussen door Jost overgenomen. 
In 2016 stapte Jost ook in het kapitaal van SK 
Line. SK Line hield eerst kantoor in hetzelfde ge-
bouw als Eurotrucks (Dandoy).

We worden in de kantoren ontvangen door twee 
bedienden. De ene werkt voor Trans-Union, de 
andere voor SK Line. Zonder dat we het gevraagd 
hebben, laten ze ons de kantoren zien waar 
vroeger ook de dispatching zat vóór die werd 
verhuisd naar Roemenië, in december 2016. Ze 
vertellen ons dat er ook bij hen politie-invallen 
zijn geweest, tegelijkertijd met de huiszoekingen 
in België voorjaar 2017. De onderzoekers namen 
kopies van heel wat documenten én van de har-
de schijven. Maar ze benadrukken wel dat de 
vrachtwagens van Trans-Union en SK Line nog 
steeds rijden. Ze begrijpen het niet. Dit is toch 
geen postbusfirma, zoals ze in België denken?

Bij SK Line en Trans-Union verloopt volgens 
hen alles correct. Ze vertellen ons dat bij Trans-     
Union Slovaakse chauffeurs werken en bij SK 
Line Roemeense chauffeurs. Blijkt dat de loon-
voorwaarden verschillend zijn en dat de Slovaken 
beter af zijn dan de Roemenen. Maar ze doen wel 
hetzelfde werk. Alle chauffeurs komen naar het 
kantoor in Bratislava om hun contracten te on-
dertekenen, maar de vrachtwagens worden on-
derhouden in Bratislava Logistics Park in Senec.

Nog een belangrijk verschil tussen de chauf-
feurs van Trans-Union en SK Line: de Slovaken 
van Trans-Union worden met minibusjes over-
gebracht naar België, de Roemenen van SK Line 
met het vliegtuig. De Slovaken blijven vier weken 
in België, de Roemenen vijf tot zes weken.



Op bezoek bij Rovetra Slovensko, in het 
stadje Nitra

Rovetra Slovensko werd al in 1999 opgericht 
door de familie Robrechts, van de transportfir-
ma Rovetra in Westerlo. Sinds 2000 is het bedrijf 
gevestigd in Nitra, met zijn 78.000 inwoners de 
vierde stad van Slovakije. Nitra ligt op zowat 90 
kilometer van Bratislava.

Rovetra ligt pal in het centrum. Het is een beetje 
zoeken. Even denken we dat we fout zitten, want 
de ingang bevindt aan de achterkant, aan een 
wandelpad, met een mooie brievenbusgalerij. Er 
huizen maar liefst negentien bedrijven op de mo-
dern ingerichte eerste verdieping. 

We kloppen aan bij Rovetra en er wordt ons on-
middellijk duidelijk gemaakt dat we ongewenste 
gasten zijn. Dat maakt ons alleen maar nieuws-
gieriger. In België werd Rovetra opgericht in 
1992. Op hun website geen sprake van een filiaal 
in Slovakije, wel dat het een familiaal bedrijf is. 

Wat wel opvalt bij Rovetra Slovensko is het hoge 
kapitaal: maar liefst 497.510 euro ! Bij de andere 
transportbedrijven met Belgische roots gaat het 
ten hoogste over enkele duizenden euros, met 
een paar uitschieters tot zowat twintigduizend 
euro.
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Postbusbedrijven voor dummies – CS Service uit 
Zvolen legt het uit !

Zvolen, op 190 kilometer van Bratislava, telt zowat 
42.000 inwoners. Op Lučenecká cesta 2266/6, 
een troosteloos kantoorgebouw, huist CS Service. 
Niet toevallig vermelden ze dat ze ook in het En-
gels en in het Frans hun diensten aanbieden.

CS Service huist op de tweede verdieping, samen 
met heel wat andere bedrijven. En zeker meer 
dan 20 ervan hebben Belgische roots. In het 
wegvervoer, met vrachtwagens en verrassend 
veel die enkel transport doen met voertuigen tot 
3,5 ton. 



Maar ook firma’s die actief zijn in het personen-
vervoer en in de bouwsector. De statuten van al 
deze bedrijven werden overduidelijk opgesteld 
door dezelfde pen: CS Service.

In de gang op de tweede verdieping langs bei-
de zijden heel veel kantoortjes. Aan de ene kant 
van de gang de kantoren van CS Service. Aan de 
andere kant allemaal gesloten deuren, de kan-
toren van de klanten van CS Service. Om negen 
uur ’s morgens is er enkel op het kantoor van 
CS Service bedrijvigheid, in de andere kantoren 
is niemand aanwezig. Naast alle deuren hangen 
bordjes van de firma’s die er gevestigd zijn, soms 
met de namen van de zaakvoerders of perso-
neelsleden.

Op sommige bordjes zelfs twee firmanamen. Die 
huizen dan blijkbaar in hetzelfde kantoor, zoals 
Railroadtrans en Onewaytrans. Ze zijn allebei ei-
gendom van Verjans, het eerste van Guillaume 
en het tweede van Guy. Dank u wel, Slovaaks 
handelsregister, voor deze informatie.

CS Service werd opgericht in 2007. En werd tot 
in 2013 geleid door de Belg Roland Delbrouck. 
In het Slovaakse handelsregister vinden we terug 
dat hij toen in Comblain-au-Pont woonde, in het 
Luikse. Niet in Slovakije dus. Momenteel is de fir-
ma in handen van Lenka Franková en Vladimira 
Uhrinová. Zij namen de aandelen van Delbrouck 
over. En zetten het werk verder.

Beide zaakvoersters nemen hun job ernstig! Het 
bezoekende BTB-team wordt met open armen 
ontvangen, want de dames denken dat wij na-
mens een Belgische transporteur op prospectie 
komen. We spelen uiteraard het spelletje mee. En 
na een gesprek van meer dan een uur verlaten 
we met karrenvrachten tips hun kantoor.

Duidelijk een erg aparte business, bedrijven op-
zetten voor Belgische ondernemers. Een kleine 
bloemlezing over de zaken waarvoor zij willen 
zorgen: de oprichting van de firma, de statuten, 
de transportvergunningen, de boekhouding, het 
personeelsbeleid, stromannen voor de oprichting 
(“het is niet  verstandig dat je zelf opricht, want 
dan vindt men je naam en Belgisch adres in het 
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handelsregister”), contacten met leasingfirma’s, 
aanwerving van een lokaal personeelslid (“dat is 
toch echt nodig, en zelf zal u ook minstens één 
keer per maand moeten overkomen, om alle do-
cumenten te tekenen”). Al lachend zeggen ze: “U 
zou eigenlijk best een Slovaakse vrouw hebben, 
maar daar kunnen we niet voor zorgen.” 
Ze benadrukken ook dat de voertuigen toch min-
stens ieder jaar één keer naar Slovakije moeten 
terugkeren voor de technische controle en dat 
we hiervoor dus ook vrachten moeten voorzien. 
En dat het verstandig is toch wat meer op en af 
te rijden, om zo minstens de schijn op te houden.

Ze bieden ook ondersteuning bij de aanwerving 
van chauffeurs, want hiervoor moet er geadver-
teerd worden in Roemenië en Bulgarije. Slovaak-
se chauffeurs willen niet werken aan de lonen die 
de Slovaakse bedrijven betalen.

Beide dames zijn fier dat  ze hun systeem steeds 
verder verfijnen. Er worden nu geen firma’s meer 
opgericht in het kantoorgebouw zelf, maar op an-
dere adressen,  in andere gemeenten en steden. 
Ze benadrukken herhaaldelijk dat alles volledig 
wettelijk is: er is een echte bedrijfsvestiging en 
de dispatching wordt gedaan vanuit Slovakije. 
Maar natuurlijk kunnen we die uiteraard gewoon 
vanuit België overmaken, zodat onze bediende 
die dagelijks pro forma aan onze chauffeurs kan 

doorgeven. Trots vermelden ze dat er al herhaal-
delijk bezoek is geweest van de Slovaakse in-
spectiediensten, maar er geen overtredingen op 
de regels inzake postbusfirma’s zijn, “want hier 
zijn echt wel actieve transportbedrijven geves-
tigd.” Trouwens, ze verwijzen zelf naar de inspec-
ties in België, bij verschillende transporteurs. En 
met een kwinkslag zegt mevrouw Franková dat 
“mijnheer Jost nu met vakantie is”, (nota van de 
redactie: wij waren in Slovakije enkele weken na-
dat Roland Jost werd opgepakt) maar dat wij ons 
hierover geen zorgen moeten maken, want bij 
hen is alles op en top in orde.
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Op de homepage van de website van CS Service 
(www.csservice.info) staat dat de website tijdelijk 
buiten gebruik is. De daarachter liggende pagi-
na’s staan echter allemaal nog online. Met Del-
brouck nog als contactpersoon. Webpagina’s vol 
argumenten waarom we in Slovakije een firma 
moeten oprichten. 

Ze omschrijven zichzelf als volgt: “CS Service is 
een consultancybedrijf gespecialiseerd in de on-
dersteuning van bedrijven die hun activiteiten in 
Slovakije willen ontwikkelen of er zich willen ko-
men vestigen.” Ze benadrukken dat de (loon)kos-
ten in Zvolen lager zijn dan in Bratislava. Daar-
naast schrijven ze dat ze hun dienstverlening 
ook in het Frans aanbieden. Tiens, nu weten we 
ineens waarom al hun klanten uit België vooral in 
het Luikse gedomicilieerd zijn.

Top dienstverlening, toch! Voor de luttele prijs 
van slechts 3500 euro willen ze een volledige 
offerte voor ons opmaken. Daar hebben we uiter-
aard vriendelijk voor bedankt. We hebben al alle 
informatie die we ons kunnen wensen.
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Verstoppertje spelen: zoek je mee naar 
Gobo Trans Slovakia?

Senec, een stadje met 19.000 inwoners, op zo-
wat dertig kilometer van Bratislava. Op één adres 
zouden 3 firma’s huizen: Gobo Trans Slovakia, 
Meulenberg Logistics Slovakia en Lux Trans 
Slovakia. Op het aangegeven adres, Pezinská  
Cesta 30, geen spoor van enige transportactivi-
teit. Wel een villa.

Zowel op de brievenbus als op de deurbel géén 
enkele verwijzing naar de transportfirma’s. Net 
ter hoogte van de villa staat een verkeersbord. 
Raad eens wat daarop staat ?

Nieuwsgierig als we zijn, bellen we aan. Geen ge-
hoor. Dan maar navragen bij de omwonenden. Ja, 
dit is het kantoor van transport Gobo, bevestigen 
zij. En er is een parking wat verderop, aan de 
overkant van de straat. Na enig zoekwerk gevon-
den! Vanaf de openbare weg kan je het bord bijna 
niet zien, maar het is er.

Na een openbare inrit, waarrond nog andere 
bedrijven gevestigd zijn, zoals een doe-het-
zelf-zaak en een carrosserie, vinden we enkele 
tientallen meters verder eindelijk de parking. Met 
een hek afgesloten en met een stevige ketting 
en hangslot vergrendeld. Navraag bij de werkne-
mers van de omliggende bedrijven leert ons dat 
er al meer dan een maand geen enkele vracht-
wagen meer op dit terrein komt, terwijl dit voor-
dien de vaste parking was. Zij bevestigen ook dat 
het kantoor zich wel degelijk in de villa aan de 
overkant van de straat bevindt.

We verhuizen tot je het zoeken opgeeft …

Gobo Trans Slovakia werd in 2005 opgericht. In 
Bratislava. Maar volgens het handelsregister ver-
huisde Gobo in 2013 naar Senec. 
Na ons bezoek in Slovakije consulteerden we nog 
eens het handelsregister. En ja, nog geen week 
na ons bezoek was er weer een adresverande-
ring. De maatschappelijke zetel bevindt zich nu 
in Bratislava Logistics Park, ook in Senec. Dit is 
een groot bedrijvenpark, waar we uiteraard ook 
op bezoek gingen. Maar daar hebben we Gobo 
Trans Slovakia alvast niet gezien. Zelfs de brie-
venbus niet …
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Belgische transpor-
teurs krijgen hulp...
uit België
Een postbusbedrijf openen in een ander land is 
toch een heel avontuur. Gelukkig voor de arme 
Belgische transporteurs die die stap zetten, wor-
den ze geholpen door bedrijfjes als ISC Trans, SK 
Service en CS Service. 

Maar het gaat verder. Belgische zakenkantoren 
openen nu ook vestigingen in Slovakije, om daar 
hun klanten te ondersteunen.
 
En goed voor de Belgische transporteur dat hij 
gewoon bij zijn eigen bank terecht kan voor zijn 
financiële zaken. Zijn bankdirecteur regelt dat 
wel met zijn collega die werkt in Slovakije.

Ook voor leasing is er een oplossing: Belgische 
firma’s richten nu ook in Slovakije een bedrijfje 
op, zodat de Slovaakse transportbedrijven – op 
papier althans – zaken doen met andere Slovaak-
se firma’s. Dit terwijl de geleasde trekkers en op-
leggers in België worden opgeleverd.

Zakenkantoor VGD biedt ‘onafhankelijk financieel 
advies op maat’ en kondigt op zijn website trots 
aan dat ‘het zijn klanten volgt naar het buiten-
land. De VGD-kantoren zijn gelokaliseerd in de 
Midden-Europese regio, waar culturele eigenheid 
belangrijk is’.

VGD heeft in Bratislava zijn kantoor in hetzelfde 
gebouw als het Belgische consulaat en is er al 
sedert 2004 actief. Pikant detail: Bart Waterloos, 
zaakvoerder van VGD in Slovakije, is ook honorair 
consul voor ons land in Bratislava.

Max Rental Slovakia is gevestigd op Dunajská 27 
en heeft niet eens een eigen deurbel.
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Bratislava Logistics Park, Senec

In Senec werd een tiental jaar geleden “Bratis-
lava Logistics Park” uit de grond gestampt. Nog 
steeds in uitbreiding, met heel wat aparte sites, 
omheind én sterk beveiligd. Bewakingsagenten 
aan de slagbomen controleren wie er wel of niet 
in mag.

En ja hoor, ook hier zijn heel wat dochterfirma’s 
van Belgische bedrijven gevestigd. Gilbert De 
Clercq, Transgem, Galliker, ….  De vestiging van 
Gobo kunnen we niet spotten.

Ook bij Transgem staat een bestelwagen voor de 
deur en op het terrein worden we ook voorbijge-
reden door een trekker van TTS.

In Bratislava Logistics Park zijn ook heel wat 
dealers en onderhoudscentra gevestigd: Volvo, 
Renault, DAF, … en ook een aantal internationale 
spelers hebben hier hun stek: Movianto, Raben, 
Agility, DSV, Nagel, Coca Cola, Geodis, …

Op de parking van de DAF-garage een Van Die-
vel-oplegger en een TTS-trekker.
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Bij het deel van Bratislava Logistics Park waar 
Gilbert Declercq Slovakia zit, opent de bewaker 
zonder vragen de slagboom. Gilbert De Clercq 
Slovakia wijzigde eind maart 2017 zijn maat-
schappelijke zetel van Račianska 66 in Bratislava 
naar Senec. 

Aan de laad- en loskade staan vier trekker-opleg-
gers met Slovaakse nummerplaten. Er staat ook 
één oplegger met een Belgische  nummerplaat. 

Wel vreemd dat op de voertuigen met Slovaakse 
nummerplaten verwezen wordt naar www.gil-
bertdeclercq.com en op de Belgische naar www.
gdeclercq.be.

http://www.gilbertdeclercq.com
http://www.gilbertdeclercq.com
http://www.gdeclercq.be
http://www.gdeclercq.be


We bellen aan en worden binnen gelaten. De sa-
les & operations manager staat ons te woord. 

Hij blijft op de vlakte en antwoordt kort doch za-
kelijk op onze vragen. Hij vraagt zelfs niet voor 
welke organisatie wij werken. Hij begrijpt – zon-
der dat we het  zelf onder woorden brengen – de 
bekommernissen die leven in de westerse trans-
portsector, maar benadrukt dat dit een operatio-
nele site is en een bedrijf dat transporten doet in 
Slovakije.  Maar ook in West-Europa. Wanneer het 
hem duidelijk wordt dat we toch wel erg nieuws-
gierig zijn, begeleidt hij ons vriendelijk maar 
kordaat naar de deur … 

Alsof er toeval bij gemoeid is, wordt net op dat 
moment een bestelwagen volgeladen met de ba-
gage van chauffeurs, die op het punt staan te 
vertrekken naar West-Europa. Misschien wel een 
operationeel bedrijf, maar toch nog steeds soci-
ale dumping: chauffeurs worden voor maanden 
naar het westen overgebracht, waar ze constant 
rijden, maar helemaal niet volgens de geldende 
loon- en arbeidsvoorwaarden worden betaald. 

Geen gelijk loon voor gelijk werk, dus …
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Extra legaal voordeel 
voor Belgische trans-
porteurs : de bedrijfs-
voorheffing van de 
chauffeurs

Meer weten?

De bedrijfsvoorheffing die maandelijks door de 
chauffeurs wordt betaald, wordt door de Slo-
vaakse firma gestort aan de belastingsdienst. Na 
een jaar wordt dan de afrekening gemaakt: qua-
si altijd betaalde de chauffeur teveel. Dat krijgt 
hij dan toch gewoon terug, hoor ik je denken? 
Nee hoor,  de Slovaakse belastingen betalen ge-
woon terug aan de werkgever … Je raadt het al: 
de chauffeur ziet zijn centen nooit terug. Bij CS 
Service geeft men ons aan dat dit toch wel kan 
oplopen tot 600 euro per chauffeur. Maar het is 
wel de bedoeling dat de chauffeur dit terug krijgt. 
Tegelijkertijd krijgen we ook dit te horen: “Als ie-
mand niet meer bij je werkt, is het natuurlijk niet 
makkelijk dit te regelen…”

www.stopsocialdumping.be

Lees ook onze vorige zwartboeken:

Zwartboek sociale dumping 2010
Zwartboek sociale dumping 2012

De afgelopen jaren heeft BTB ook enkele zwart-
boeken over de parkings langs de autowegen 
uitgebracht, om de Belgische en Europese over-
heden te overtuigen de juiste beslissingen te ne-
men op het gebied van wegvervoer en verkeers-
veiligheid.

BTB Parkingboek 2007
BTB Parkingboek 2008
BTB Parkingboek 2009
BTB Parkingboek 2010
BTB Parkingboek 2012
BTB Parkingboek 2015

         BTB.ABVV.Transport.en.Logistiek

         @btb_abvv

http://www.stopsocialdumping.be
http://tinyurl.com/Zwartboek-sociale-dumping-2010
http://tinyurl.com/Zwartboek-sociale-dumping-2012
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
https://www.facebook.com/BTB.ABVV.Transport.en.Logistiek
https://www.twitter.com/btb_abvv
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