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“Ik hoop van harte dat dit het 
laatste BTB-zwartboek over 
sociale dumping wordt. Maar 
ik vrees ervoor.” 

Dat was de laatste zin van 
mijn voorwoord in het vorige 
zwartboek. Het waren 
profetische woorden. 

Ondanks het mobility 
package, dat sinds augustus 
2020 van kracht is, blijft de 
sociale dumping als een 
kanker in Europa woekeren. 
Nochtans presenteert Europa 
dit maatregelenpakket als 
een middel om de fraude 
in de transportsector te 
bestrijden. 

IJdele hoop, zo blijkt. 
Hardleerse sociale dumpers 
blijven frauduleuze 
constructies opzetten. 
De onderbemande 
inspectiediensten dweilen 
ondertussen met de kraan 
open. 

Dit is het vijfde zwartboek 
sociale dumping van BTB en 
elf jaar na ons eerste blijven 
Belgische transporteurs 
met postbusbedrijven actief 
in het buitenland. Op een 
uitzondering na blijven tal van 
Belgische transportbedrijven 
open en bloot frauderen, 
zo blijkt uit ons nieuw 
onderzoek. Met een postbus 
of een kantoor (al dan niet 
met een dispachting en 
boekhouding), zonder ook 
maar een parkeerplaats voor 
een vrachtwagen. Laat staan 
met transportactiviteiten in 
dat buitenland.

De conclusie is duidelijk: 
we vonden opnieuw vele 
postbusbedrijven met een 
kantoortje of enkel een 
naamplaatje in de hal en dus 
flagrant in overtreding met 
de Europese regels. 

Belgische transportfirma’s 
klagen steen en been dat 
ze geen chauffeurs meer 
vinden. Ondertussen maken 
sommigen onder hen het 
beroep kapot en organiseren 
ze sociale dumping. 

Wanneer zal de Belgische 
overheid eindelijk optreden? 
Wanneer zal de European 
Labour Authority (ELA) 
verantwoordelijkheid nemen? 
Bij deze een oproep 
om het beroep van 
vrachtwagenchauffeur 
eindelijk te beschermen 
en de transportsector uit 
te mesten.  Wie sociale 
dumping organiseert moet 
eruit!

Frank MOREELS
Voorzitter BTB

Vorige zwartboeken 
focusten op Bratislava 
en nadien ook op enkele 
andere locaties in Slovakije. 
Ook in dit zwartboek kan 
u het relaas lezen van ons 
onderzoeksteam in Slovakije. 

Maar er is meer: een 
Europees onderzoeksproject 
van BTB  wees uit dat ook 
Tsjechië en Luxemburg 
heel wat postbusbedrijven 
huisvesten. Aangezien er 
verschillende Belgische 
transporteurs in deze twee 
landen een buitenlands 
filiaal hebben, werden we 
als het ware terug in de tijd 
gekatapulteerd. 

In ons tweede zwartboek 
uit 2012 onderzochten we of 
Belgische transportbedrijven 
nog steeds gebruik maken 
van hun postbusfirma’s, 
ondanks de aangescherpte 
Europese verordening 1071 
van 4 december 2011. 
Het mobility package 
dat van kracht is sinds 20 
augustus 2020 - waarbij 
transportbedrijven aan 
strengere regels zijn 
onderworpen - gaf ons 
extra argumenten om 
opnieuw op onderzoek te 
trekken.  Om na te gaan 
of deze ondernemingen 
in Slovakije, Tsjechië en 
Luxemburg daadwerkelijk 
transportactiviteiten in dat 
land ontplooien.
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In onze voorgaande zwartboeken lag de focus in de eerste 
plaats op Bratislava. Net na de uitbreiding van de EU naar 27 
lidstaten werd de hoofdstad van Slowakije dé hotspot voor 
Belgische transportbedrijven. Postbusbedrijven van Belgische 
transporteurs schoten als paddenstoelen uit de grond. 

De Belgische transportbedrijven werden vaak op poten gezet 
door consultancy bedrijven zoals ISC Trans, destijds gevestigd 
op Hraničná 18 en SK Service op Pluhová 2 met Roland 
Peeters, van Peethultra Transport uit Malle, destijds als mede-
eigenaar. (zie het BTB zwartboek van 2017).  

Ook nu gingen we langs op de postbusadressen van Belgische 
transportbedrijven om te kijken op ze er nog steeds effectief 
hun frauduleuze constructies verderzetten.

Račianska 66

In al de vorige Zwartboeken 
verwezen we al naar 
dit adres. In een ietwat 
gedateerd kantoorgebouw 
zetelen volgens de Slovaakse 
ondernemingsdatabank 
nog steeds tal van bedrijven. 
Het kantoor is gevestigd in 
een omgeving waar geen 
enkele transportactiviteit 
te zien is. Zo zijn er geen 
vrachtwagens, geen 
chauffeurs, geen garage, 
… niets. Enkel een gebouw 
waarin een onthaal gevestigd 
is en waar verschillende 
bedrijven hun zetel hebben 
ondergebracht.

Momenteel hebben nog 
72 bedrijven hun adres op 
Račianska 66 staan. Anno 
2021 is enkel Beldyslova 
overgebleven. Sinds 2005 
hier “gevestigd” in een klein 
kantoortje, bemand door 
1 dispatcher en zijn hond. 
Het is het enige bedrijf dat 
koppig blijft vasthouden aan 
de locatie en de activiteiten 
die het ontplooit. De gouden 
medaille voor volharding 
(ook in het organiseren van 
sociale dumping) kunnen we 
alvast om hun nek hangen. 

Wie de zilveren medaille 
krijgt komt U verderop in dit 
Zwartboek te weten.

Slovakije
Hotspot voor Belgische transportbedrijven?
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Aan het onthaal vragen 
we via pen en papier waar 
we Diabol kunnen vinden 
want de vriendelijke oude 
man spreekt geen letter 
Engels. Met een plannetje 
van het terrein stuurt hij 
ons de juiste richting uit. 
Veel van de kantoren in de 
gebouwen staan leeg of 
zijn beperkt bemeubeld, 
maar er is vrijwel niemand 
te bekennen. We vinden 
uiteindelijk een kantoor 
waarin iemand aanwezig is. 
Wanneer we vragen waarom 
de gebouwen allemaal 
leeg staan, antwoordt 
ze ingestudeerd dat het 
vakantie is.

Pluhová 2 in Bratislava.
Voor Magetra Slovakia 
(Magetra International uit 
Eupen) is dit niet langer 
het postbusadres want 
die verhuisde op 13 mei 
2021 naar Sliačska 1 D in 
Bratislava.  Maar Roland 
Peeters van Peethultra uit 
Malle heeft hier nog steeds 
een adviesbureau Tinco met 
als hoofdaandeelhouder 
Virotrans Slovakia. Virotrans is 
het Slovaakse postbusbedrijf 
van Peethultra uit Malle. 

Maar ook  V-Trans Slovakia 
- Transport Vuylsteke uit 
Zwevegem is hier samen 
met Sigitra Slovakije nog 
gevestigd. Sigitra Slovakije 
staat nog steeds op naam 
van Johan Coemans, 
dispatcher bij Transmet uit 
Boutersem. Het Belgische 
moederbedrijf Sigitra uit 
Tienen, ging eind 2020 in 
België in faling.

Hraničná 18

Over dit adres is er in het 
verleden al heel wat inkt 
gevloeid. Het was de 
uitvalsbasis van ISC Trans, 
het consultancybedrijf van 
Alain Muller die destijds 
vanop een kantoor op het 
gelijkvloers alles aanstuurde. 
Vandaag de dag huisvest 
het kantoor een bedrijf dat 
metalen constructies bouwt. 

We gaan ter plekke om 
te zien welke Belgische 
bedrijven er nog “gevestigd” 
zijn. We zien onmiddellijk 
dat Transport Hertsens 
nog steeds in het gebouw 
aanwezig is aangezien 
buiten op de parking een 
kleine camionette met 
Belgische nummerplaat van 
het Kruibeekse bedrijf staat. 
Hertsens zit in het gebouw 
met hun Slovaakse postbus 
firma Carlog.

Het informatiebord met de bedrijven staat nog steeds aan de 
ingang van het terrein en vermeldt de volgende “Belgische” 
bedrijven:

• Deertrans SK (Deertrans uit Kruibeke) sinds 30 november 
2011 op dit adres. Sinds 1 maart 2021 in liquidatie.

• Diabol (Vervoer Van Dievel uit Mechelen) sinds 23 maart 
2012 op dit adres.

• Lenatrans (Rosantra uit Hamme) sinds 13 november 2012 
op dit adres maar sinds 19 maart 2021 verhuisd naar Banská 
Bystrica.

• SK MTS (Maes Transport uit Diksmuide) sinds 16 april 2010 
op dit adres maar sinds 9 januari verhuisd naar Kremnica.

• Slowotra (Wouters-Muyshondt uit Ranst) sinds 5 juni 2013 
op dit adres.

• TH Trucking (Transheeze uit Lochristi) sinds 15 december 
2011 op dit adres.

• Vanheel SK Transport (Vanheel Transport uit Heusden-
Zolder) sinds 14 februari 2012 op dit adres. Sinds 18 maart 
2020 in liquidatie. 
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De werkgever is verplicht 
om de detachering van zijn 
werknemers te melden 
waarbij de chauffeur een 
meldingsdocument bij 
zich dient te hebben. Zo 
krijgen de inspectiediensten 
de mogelijkheid om 
de detachering en de 
toepassing van het correcte 
loon voor de chauffeur te 
controleren.

Ook de cabotage (een 
nationaal transport in 
een derde land na een 
internationaal transport) 
wordt verstrengd met een 
afkoelperiode van vier 
dagen en is vanaf nu ook 
geldend voor gecombineerd 
vervoer (vb containers die 
binnenkomen via de trein en 
op een vrachtwagen worden 
geladen). 

Hiermee rolt hij de rode loper 
opnieuw uit voor misbruik en 
geeft hij malafide werkgevers 
opnieuw vrij spel. 

Op 20 augustus 2020 ging 
de maatregel al in dat de 
chauffeur minstens één keer 
per maand naar de thuisbasis 
moet terugkeren en zijn 
voertuig binnen de acht 
weken moet teruggekeerd 
zijn. Het nemen van de lange 
rust in de vrachtwagen is en 
blijft verboden.

We vroegen de minister dan 
ook om snel werk te maken 
van een geactualiseerde 
boetecatalogus.

Deze maatregel stuitte 
op heel wat verzet van de 
Belgische transporteurs die 
de huidige cabotageregeling 
misbruiken om goedkope 
Oost-Europese chauffeurs in 
ons land permanent te laten 
rondrijden.

De werkgeversorganisaties 
slaagden erin om Minister 
van mobiliteit Gilkinet, op 
uitdrukkelijk verzoek van 
de drie gewesten, een 
beroep tot nietigverklaring 
van dit deel van het Mobility 
Package, ingediend door 
de Maltese autoriteiten, te 
laten ondersteunen. Een 
duidelijke middelvinger naar 
Europa in haar strijd tegen 
de sociale dumping en 
oneerlijke concurrentie in de 
transportsector.

Rybničná 40 in Bratislava, nog steeds de locatie voor 
Eurotrucks, het postbusbedrijf van Transports Dandoy 
opgericht in september 2010.

Jarošova 1 te Bratislava: hier blijven slechts 18 bedrijven over in een gebouw dat makkelijk een 
100-tal postbusbedrijven kan huisvesten. Het is dus logisch dat de banner met “kantoren te huur” 
er nog steeds hangt. Alleen de bedrijven Eurokamion en Logpower-consultancy van Tom 
Lokere, nog steeds woonachtig in Riga, hebben hier hun officieel adres. Ook B&B Transport uit 
de Oostkantons hebben hier nog steeds hun postbus. Doch alleen op papier want in het gebouw 
vinden we van deze “Belgische” bedrijven geen spoor terug. 

Onze inspecties uit het verleden hebben er blijkbaar voor gezorgd dat de Belgische 
postbusbedrijven zich anders zijn gaan organiseren. Het is opvallend dat veel Belgische 
bedrijven hun postbusadres nog steeds hebben op de originele locatie maar dat velen 
van hen het fysieke spoor in de gebouwen hebben uitgewist. De andere bedrijven die nog 
steeds hun postbus hebben deden het tegenovergestelde. Ze stelden er personeel te werk 
met de hoop in orde te zijn met de Europese regels. Maar het zijn en blijven natuurlijk geen 
operationele transportbedrijven!

In Hattalova 12/A zijn er momenteel 71 bedrijven gevestigd. 
Het gaat om een zeer groot kantoorgebouw. In het verleden 
zagen we verschillende Belgische transportbedrijven hier hun 
‘vestiging” hebben. Can Slovakia (bedrijf van de heer Aydin 
Mehmet uit Gent), Intraslova (Devoldere Transport uit Tielt), 
Ricky-Trans en Antrum Transport Services zijn hier nog steeds 
gevestigd doch op de postbus zien we enkel nog Antrum 
staan. 

Op 31 juli 2020 werd na overleg van drie jaar het mobility package goedgekeurd. Het is een 
pakket van maatregelen om de sociale dumping in de transportsector aan te pakken en om 
de arbeidsomstandigheden van de vrachtwagenchauffeurs te verbeteren. Een aantal nieuwe 
regels zullen de handhaving effectiever maken. Ook worden er speciale detacheringsregels 
voor het internationaal wegvervoer ingevoerd en de regels voor toegang tot de markt voor 
goederenvervoer worden geactualiseerd.

De slimme tachograaf wordt versneld ingevoerd en dient tegen eind 2023 in 95% van de 
voertuigen geïnstalleerd te zijn.  Het geeft via data recording voor de inspectiediensten een 
instrument in de controle van cabotage, detachering en hun strijd tegen sociale dumping. 
Bijkomend van belang is dat deze tacho ook verplicht wordt voor beroepsvoertuigen <3,5 ton. (de 
zgn. camionetten).

Mobility Package
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De echte postbusadressen 
waar zelden iemand 
aanwezig is, laat staan werkt, 
zijn al die jaren duidelijk in 
overtreding met de Europese 
regels. Maar om -volgens 
hen- aan de regels te 
voldoen namen verschillende 
Belgische transportbedrijven, 
onder druk van onze 
vroegere inspecties,  
personeel in dienst om hun 
postbuskantoor operationeel 
te maken. Een dispatch, 
een boekhouder en een 
operationeel manager om 
de boel te coördineren. Zo 
denken ze te voldoen aan 
de Europese regels op de 
postbus bedrijven. Zonder 
effectief vrachtwagens 
te laten rondrijden in 
Slovakije. Zonder er effectief 
transportactiviteiten te 
ontplooien. 

Slonatrans heeft nog steeds 
een kantoor met enkele 
personen die aan het werk 
zijn: twee dispatchers 
en een boekhoudster in 
het aanpalende kantoor. 
Wanneer we aankloppen 
vragen ze of we komen 
solliciteren als chauffeur. We 
zeggen dat we op zoek zijn 
naar Lux en Gobo, wetende 
dat die hier niet meer 
gevestigd zijn. 

Slonatrans (Karel Van De 
Poel en Zonen) sinds 2007 
gevestigd in Miletičova 1 een 
gebouwencomplex - met op 
papier 103 bedrijven. 
Bij ons eerste bezoek in 
2010 hadden ze nog het 
gezelschap van Transport 
Lux uit Borgloon en 
Transport Gobo uit Lanaken 
die op dezelfde verdieping 
een kantoortje deelden maar 
ondertussen samen andere 
oorden opzochten.

Rýchly-Transwest uit 
Oostkamp, gevestigd op 
Jašíková 2, heeft nog steeds 
iemand in dienst op haar 
postbusadres. Als de vrouw 
ons tegemoet komt vraagt 
ze of we geen Frans spreken. 
Nadat ze te weten komt dat 
we vanuit België komen, 
is ze erg achterdochtig. Ze 
verklaart – in weerwil van 
wat ze voordien zei - plots 
dat het bedrijf gestopt is 
met transportactiviteiten 
‘omdat het niet werkte’ en 
dat ze sinds 4 jaar enkel nog 
administratief werk verrichten.

Transport Verbeken 
Slovakije (Verbeken uit 
Dendermonde), vroeger 
operationeel onder de naam 
Food Liner heeft sinds 2017 
een gloednieuw kantoor 
op Odborárska 21. Naast 
enkele dispatchers zijn er 
ook boekhoudsters en een 
manager aanwezig. Een 
van de dispatchers stapt 
in de gang naar buiten als 
we aanbellen. Hij meldt ons 
dat ze met zeven personen 
hier op kantoor werken. 
Als we vragen waar de 
vrachtwagens geparkeerd 
staan, verwijst hij ons door 
naar een adres dat wat 
verder gelegen is. Er zou een 
parking aanwezig zijn, alsook 
een restaurant.

Boekhouding en dispatch
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We rijden naar het 
opgegeven adres van de 
parking en treffen een groot 
parkeerterrein aan waar 
parkeerplekken gehuurd 
kunnen worden.

Op dit adres is ook het 
bedrijf DopraVanDelm 
(Transport Van Delm uit 
Antwerpen) gevestigd. Na 
lang zoeken, vinden we een 
vermelding. Op de bovenste 
verdieping is de dispatch 
van DVD gevestigd. Op de 
parking vinden we geen 
enkele vrachtwagen van 
DopraVanDelm, noch die van 
Transport Verbeken. 

Bulk Trans – CPS Logistics 
uit Merelbeke deed exact 
hetzelfde als Transport 
Van Delm en verplaatste 
hun zetel van Pluhová 2 
naar hier. Het adres is het 
perfecte excuus omdat het 
parkeerterrein en bijhorend 
gebouw inderdaad kan 
dienen om vrachtwagens te 
parkeren. Maar dat betekent 
niet dat het dan ook een 
operationeel transportbedrijf 
is.

Er is inderdaad een 
restaurant of bar aanwezig, 
maar alles is gesloten en het 
lijkt alsof het al in lange tijd 
niet meer open geweest is.

De parking hoort bij een 
groot gebouw. Er zijn 
verschillende kantoren te 
huur. 

Naast het Mobility package keurde de Europese commissie ook de oprichting van een Europees 
arbeidsautoriteit (ELA in de Engelstalige afkorting) goed. Vanuit de Slovaakse hoofdstad Bratislava 
-en dit is geen grap!- zal  het de EU-Lidstaten helpen om het vrij verkeer van werknemers 
in de Unie in goede banen te leiden. De nadruk ligt op de noodzaak van een verduidelijking, 
verstrenging en een goede naleving van de regels op het vlak van arbeidsmobiliteit binnen de 
Europese Unie. 

Gezamenlijke of parallelle inspecties ondersteunen is één van de kerntaken van ELA. Voor de 
Belgische inspectiediensten is een goede werking van ELA van groot belang: als één van de 
landen die het hoogste aantal gedetacheerden ontvangt is samenwerking van de Belgische 
inspectiediensten met deze in andere landen onontbeerlijk. Om informatie uit te wisselen of om 
waar nodig gezamenlijk op te treden. Snel kunnen nagaan of een onderneming die elders in 
Europa werd opgericht méér is dan een postbus en of de naar hier gedetacheerden echt wel 
eerst ook in het thuisland van het bedrijf aan de slag zijn geweest is een grote stap vooruit.

Tijd voor actie!

We herhalen dus opnieuw onze vraag om het aantal inspecteurs die strijden tegen sociale 
dumping aanzienlijk uit te breiden. Momenteel zijn het er acht voor heel België, wat veel te weinig 
is om voldoende, gericht en frequent te controleren. Als België, in navolging van Europa, de strijd 
tegen sociale dumping eindelijk ernstig neemt is het tijd voor actie. Een sterk en uitgebreid team 
van inspecteurs, gekoppeld aan de prioriteit voor gerecht en parket is dé enige oplossing om de 
transportsector in ons land en in Europa op te kuisen. Tijd voor actie dus! 

Meer inspecteurs: nu!

12 13



We kunnen na ons vijfde 
bezoek aan Bratislava 
vaststellen dat de “hot 
spots” voor postbussen 
en zeker van Belgische 
transportbedrijven niet langer 
bestaan. Maar dat wil niet 
zeggen dat de postbussen 
niet meer bestaan. 
Integendeel! Veel van 
de bedrijven verhuisden 
binnen Slovakije zonder hun 
postbus op te doeken. 

Doch enkele pioniers 
volharden in de boosheid en 
zijn nog steeds gevestigd 
op dezelfde locatie. Widem 
SK - Widem Logistics uit 
Menen heeft sinds 2007 een 
postbusadres in Bratislava, 
net zoals Delca Špedia 
Slovakia (Delcatransport uit 
Moorslede). Bij ons bezoek 
aan dat laatste adres (dat 
we na lang zoeken pas 
vonden), stelden we vast 
dat er enkel en alleen een 
immo/verhuurkantoor (ENKI) 
aanwezig was. Nergens een 
vermelding van Delca. Zelfs 
niet op een brievenbus. Maar 
de postbusfirma bestaat nog 
steeds.

De zilveren medaille voor volharding kunnen we aan Intrabel-
Transport Bellekens uit Heist-Op-Den-berg geven: nog 
steeds, sinds 2007, terug te vinden Trenčianska 57 in 
Bratislava met dezelfde camionette op de parking. Maar 
ook bedrijven die zich elders in Slovakije vestigden kregen 
opnieuw bezoek om te kijken of ze nog steeds volharden in de 
boosheid.

Rychlotrans - Group Snel uit Deinze is sinds begin 2007 
gevestigd in het stadscentrum van Žilina, dat enkel te voet 
bereikbaar is. Transportactiviteiten zijn aldus uit de boze. 
Hoewel het zeer duidelijk om een postbusbedrijf gaat, zien 
we na bijna vijftien jaar nog steeds geen verbetering. Men gaat 
zonder schroom verder.

Sventrans, opgericht door de heer Marc Geerts, zoon van 
Corneel Geerts, is sinds 2007 “actief” in Slowakije. Na vaak te 
zijn verhuisd, is het bedrijf sinds eind 2016 gevestigd in Nové 
Zámky, een stad in het zuiden van Slowakije. Het huisnummer 
waarop het bedrijf staat ingeschreven, is 38. We rijden 
meermaals door de straat, maar zien nergens nummer 38. 
Uiteindelijk zien we een zijweg liggen. Aan het begin van de 
weg staat een poort, die openstaat, en waarop het nummer 12 
staat vermeld. We rijden verder en komen bij een verlaten villa 
terecht. Er is niemand aanwezig. Activiteiten lijken er in geen 
jaren meer te zijn geweest. Op de brievenbus zien we wel M 
Logistika (van de heer Steven Meeus van Eskatrans uit Oud-
Turnhout, die tevens bestuurder is van UPTR) en ATL Renting 
uit Tessenderlo vermeld, twee bedrijven met duidelijke link 
naar België. Die twee bedrijven zijn volgens het handelsregister 
gevestigd op hetzelfde adres als Sventrans. Sventrans moet 
hier dus ook aanwezig zijn. We zien echter nergens een 
vermelding. Ze zetten hun vestiging op een quasi onvindbaar 
adres en doen zelfs geen moeite hun naam op een postbus te 
vermelden.

Geen “hotspots” meer in Bratislava Transportbedrijven zijn doorzetters
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We verlaten Bratislava en 
rijden naar Senec. Het is 
het logistieke centrum van 
Slovakije waar internationale 
transportbedrijven zoals 
Gefco, DHL, Ziegler, 
Agility, DSV, Movianto… 
zich vestigden en echte 
transport-en logistieke 
activiteiten ontplooid hebben. 
Het ziet er op het eerste 
gezicht allemaal correct 
uit. Echter, wanneer we 
op zoek gaan naar Gobo 
Trans Slovakia (Gobo uit 
Lanaken) en Lx-trans (Lux uit 
Borgloon), zien we van hen 
geen transportactiviteiten. 
Net zoals in 2010 kunnen 
we vaststellen dat Gobo en 
Lux nog steeds “partners in 
crime” zijn. 

Košice, de meest Oostelijk 
gelegen stad van Slovakije 
op 90 km van grens met 
Oekraine. Sinds 2006 heeft 
Q Trucking Slovensko-Van 
Steenbergen uit Arendonk 
er een postbusadres. Na 
een rit van meer dan zes 
uur komen we op de locatie 
aan. We zien geen enkele 
vrachtwagen van Q-Trucking, 
geen bord of zelfs geen 
naamplaatje dat aangeeft dat 
Q-Trucking hier gevestigd is.

Ze kregen ondertussen het 
gezelschap van Vincent 
Logistics, waarover meer in 
het stuk over Luxemburg. 
Slim gezien om een 
kantoortje te huren op 
een plek waar effectief 
veel transportactiviteiten 
gebeuren. 

Zich vestigen in een 
uithoek van Slovakije, op 
meer dan 1500 km van je 
Belgisch moederbedrijf 
heeft enkel zin als je 
transportactiviteiten 
ontplooit in de regio 
Oekraine, Roemenie, 
Hongarije en Zuid-
Oost Polen. Of als je de 
inspectiediensten wil 
ontmoedigen om de 
verre verplaatsing te 
maken om de nodige 
vaststellingen te doen. Voor 
Van Steenbergen betreft 
het dit laatste want een 
belangrijke activiteit betreft 
het transport van goederen 
voor Nike vanuit Ham en 
Laakdal.

Beiden richtten ze een 
postbus op in 2005 en 
samen verhuisden ze 
vanuit Bratislava naar de 
huidige locatie in Senec in 
2017. Zij verdienen dan ook 
onze bronzen medaille 
voor volharding. Ook in 
Senec delen ze een  klein 
kantoor met telkens één 
personeelslid  per bedrijf. 

We zijn echter zeker dat we 
juist zitten: de conciërge 
van het gebouw stuurt 
ons op wandel en zegt dat 
Q Trucking op een ander 
nummer gevestigd is. We 
nemen een kijkje, maar 
komen terecht op een 
bouwwerf. We keren terug. 
Plots zegt ze dat Q Trucking 
er wel gevestigd is, maar dat 
iedereen weg is.

Schaarste zorgt voor hogere prijzen, het is een economische wetmatigheid die blijkbaar 
in de transportsector niet van toepassing is. Uitbuiting van chauffeurs en sociale dumping 
zorgen ervoor dat verladers en opdrachtgevers tegen spotgoedkope prijzen hun transport 
kunnen blijven organiseren. Dit moet stoppen. Het voorbeeld van Nike die Van Steenbergen 
als “huistransporteur” inschakelt legt ook bij de multi-nationals een verpletterende 
verantwoordelijkheid. Zij hebben de sleutel in handen om sociale dumping uit de wereld te 
helpen. Voor het organiseren van hun transport kijken ze enkel en alleen naar de prijs en kiezen  
de goedkoopste oplossing. Zonder zich af te vragen waarom een transporteur zo goedkoop kan 
opereren. 

Op het moment van de inval bij Van Steenbergen op 27 oktober 2020 leek het erop dat zijn 
vrachtwagens aan de ketting gingen. Nike zag zijn transport gehypothekeerd en nam contact 
op met een vroegere transporteur die aan de deur werd gezet wegens te duur. Het aanbod 
om tegen een correct tarief te rijden lag slechts één dag op tafel want al snel bleek dat Van 
Steenbergen kon blijven rijden. Nike koos er dus bewust voor om niet in zee te gaan met een 
transporteur die wel op een correcte manier wil opereren. Nike koos ervoor om verder te werken 
met een transporteur die de sociale dumping organiseert. Nike heeft dus ook boter op het 
hoofd!

Als opdrachtgevers een correcte prijs betalen voor het transport, niet de huidige tarieven 
gebaseerd op goedkope arbeid en uitbuiting, kunnen transportbedrijven betere lonen betalen 
aan hun chauffeurs. Het toenemende chauffeurstekort toont aan dat de tijd hiervoor rijp is.    

Senec: logistieke hotspot van Slovakije

Als je geen pottenkijkers wenst

Opdrachtgevers hebben ook boter 
op het hoofd!
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Slovakije is niet het enige land voor frauduleuze 
transportbedrijven om een postbus op te richten. Ook 
Tsjechië heeft Belgische bedrijven die er een postbus op 
poten zetten. Het principe is hetzelfde: goedkope chauffeurs 
via de postbus in België aan het werk zetten. Ook hier zien 
we dat bedrijven zich proberen in regel te stellen met de 
Europese regels door personeel op deze adressen aan het 
werk te zetten. Maar vrachtwagens, transport-en logistieke 
activiteiten ter plekke worden er niet ontplooid. Een 
overzicht.

Continental Cargo Carriers 

Continental Cargo Carriers 
uit Oostende, voorheen 
Detrafor werd in 2018 door 
Europa Worldwide Group 
overgenomen. We hebben 
twee adressen: eentje in 
Sokolov en eentje in Svatava, 
beiden in het Westen van 
Tsjechië dicht bij de grens 
met Duitsland. Op het adres 
in Sokolov vinden we geen 
enkele verwijzing naar het 
bedrijf, enkel een gebouw 
zonder bel waar een advocaat 
gevestigd zit. 

We hebben meer geluk 
in Svatava. Daar treffen 
we iemand aan die ons 
meldt dat Continental 
Cargo Carriers van naam 
veranderd is. Het bedrijf heet 
nu Petratrans en is gelegen 
in een gebied waar geen 
zwaar verkeer is toegelaten. 
We treffen er een volledig 
operationeel kantoor aan 
met een boekhouding, een 
dispatch en een manager. 
Maar geen vrachtwagens, 
garage of magazijnen voor 
opslag.

Jet Trucking en Services

Teplice ligt in het noord-
westen van Tsjechië, 
70km ten zuiden van 
Dresden. Hier heeft  Jet 
Trucking en Services - Jet 
Logistics uit Oudsbergen 
zijn postbusbedrijf. Op 
het gebouw waar Jet 
gevestigd is hangt in het 
groot een spandoek met in 
het Tsjechisch geschreven 
‘Goedkope kantoren te huur’.

Ze hebben een parking 
vlakbij met een klein 
restaurant waar de chauffeurs 
in het weekend ontbijt 
kunnen krijgen, in de week 
zouden er twee keer per 
dag maaltijden worden 
geserveerd. Het vervoer van 
de chauffeurs gebeurt op 
eigen kracht, dan wel met 
kleine wagens naar Duitsland 
en België. 

De parking waarvan sprake 
heet ‘Truck Stop’ en op het 
een terrein van een zekere 
omvang treffen we inderdaad 
een aantal vrachtwagens 
aan, maar geen enkele 
van Jet. Ook is er een 
infrastructuur dat lijkt op 
een restaurant, maar alles is 
gesloten.

Op de deur staat Jet vermeld. 
We bellen aan en een zeer 
vriendelijke en praatgrage 
dispatcher staat ons te 
woord. Hij vertelt ons dat het 
enkel om een klein kantoortje 
gaat. Het is goedkoper dat 
te huren en de trucks ergens 
anders onder te brengen. 
De boekhouding zou extern 
gebeuren. 

Tsjechië
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Tsjecho-slovakije? 

De broers Louis en Jules 
Smets richtten tientallen 
jaren geleden elk een 
transportbedrijf op. Na 
verloop van tijd zagen 
Ninatrans en Transmet het 
levenslicht. De kleinkinderen 
beslisten in juni van dit jaar 
om de bedrijven samen 
te brengen in een nieuwe 
holding boven de twee 
bedrijven. Benny Smets, 
CEO van Ninatrans, voorzitter 
van de raad van beheer van 
Febetra en van Voka Vlaams-
Brabant werd ook aangesteld 
als CEO van Transmet uit 
Boutersem. Ninatrans heeft 
zijn hoofdzetel in Haasrode 
vlakbij Leuven.

Praha Service Transport is 
gevestigd in Kladno 30 km 
ten westen van Praag. Op 
een industrieterrein treffen 
we een gebouw aan zonder 
parking voor vrachtwagens, 
laat staan magazijnen voor 
op-en overslag. 

Opnieuw krijgen we 
hetzelfde te horen: een 
parkingplaats is wat verderop 
gelegen. 

Door de fusie van Transmet 
en Ninatrans heeft Benny 
Smets niet één maar twee 
postbusbedrijven. Want 
ook Transmet heeft een 
postbusbedrijf, weliswaar 
in Bratislava-Slovakije. Met 
Benny Smets als CEO van 
zowel Transmet Slovakia 
en Praha Service Transport 
mogen we opnieuw over 
Tsjechoslowakije spreken.  

Hieronder foto’s van de 
locatie van Transmet 
in Slovakije tot in 2017 
gevestigd op Pluhová 2, maar 
sindsdien op Pestovateľská 4 
beiden in Bratislava.

We bellen aan en mogen 
binnenkomen. In de kantoren 
staat een vrouw ons zeer 
vriendelijk te woord. Ze 
zegt dat ze vandaag alleen 
aan het werk is omdat het 
de vakantieperiode is maar 
normaal heeft ze nog een 
collega boekhoudster 
en twee dispatchers als 
collega’s. Het kantoor wordt 
geleid door een lokale 
manager. Als we zeggen 
dat we op zoek zijn naar 
Ninatrans legt ze ons 
haarfijn uit dat Praha Service 
Transport onderaannemer is 
van Ninatrans. Benny Smets 
is welgekend. Chauffeurs 
van Praha Service Transport 
rijden vaak naar België om 
daar te werken. Praha Service 
Transport zou 53 trucks 
hebben. 

Postbusfenomeen in Praag 

We trekken ogen bij het bezoeken van Praag, niet door de 
fantastisch mooie binnenstad, maar wel dat die binnenstad 
honderden postbusbedrijven huisvest. We bezoeken drie 
adressen met daarop tientallen, zelfs honderden bedrijven  
gevestigd. 

Kaprova 42/14: het meest frappante adres. Op de bovenste 
verdieping vinden we een scherm waar telkenmale nieuwe 
bedrijven, waaronder ook verschillende transportbedrijven, 
worden weergegeven. We filmden een tiental minuten om 
alle bedrijven op beeld te krijgen. Er zijn wel enkele personen 
aanwezig, verantwoordelijk voor al deze honderden bedrijven. 
Hun taak is om de bedrijven te verwittigen als er post toekomt 
of de post door te sturen. De definitie van een postbusadres 
kan niet treffender zijn. Ook op nog twee andere locaties 
in het historisch centrum van Praag troffen we honderden 
postbusbedrijven aan op één en het zelfde adres.

Becz Trans in Praag

Na strzi 1702/65, gelegen 
in een indrukwekkend en 
nieuw commercieel centrum 
in de buitenrand van Praag. 
We gaan op zoek naar Becz 
Trans - Vanderstraeten 
Transport uit Oudenaarde. 
We worden aan het onthaal 
doorverwezen naar een 
kantoor waar een dame ons 
te woord staat. Als we vragen 
naar Becz Trans vraagt ze wie 
we zijn. Als ze verneemt dat 
we uit België komen stokt al 
snel het gesprek en weigert 
ze ons nog enige informatie 
te geven.
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Zlín: GVS Logistics

Zlín in Zuidoost Tsjechië vlak tegen Slovakije ligt zo’n 300 km van Praag. Hier is GVS Logistics  
gevestigd.  Een samenwerking van verschillende Belgische transportbedrijven waaronder 
Transport Van Swartenbrouck, Getax en GRL-Glasrecyclage. Een schamele post-it hangt op de 
brievenbus in de gang van het gebouw. Daarop staan vijf bedrijven, waaronder GVS Logistics 
vermeld. We lopen via de interieurwinkel die gelegen is op het gelijkvloers door naar de eerste 
verdieping. Daar melden ze ons dat er momenteel helaas niemand aanwezig is voor GVS 
Logistics. We zien ook geen enkele vrachtwagen in de buurt: meer dan een postbus met post-it 
is het dus ook niet.

Kantoren te huur en meer

Dat Tsjechië voorzien is om frauduleuze bedrijven uit het 
buitenland een vestiging te geven, is duidelijk. Bijna overal 
waar we komen zien we bordjes met slogans als ‘goedkope 
kantoren te huur’. Maar het gaat verder: bedrijven maken 
reclame waarin ze eigenlijk niet meer of niet minder zeggen 
dan dat ze helpen met het opzetten van constructies. Zo 
kwamen we terecht op een postbusadres in Brno waar een 
plakkaatje aanhing van ‘Simply Office’. Een kijkje op hun website 
(https://www.simplyoffice.cz/en/) leert ons genoeg: “Your 
company, easy and quickly. Sale and establish ready-made 
companies”. 

Niet enkel in Tsjechië zoekt men hun heil. Ook Luxemburg, gekend als fiscaal 
belastingparadijs, blijkt goed in de markt te liggen bij Belgische transportbedrijven.

In 1970 werd er tussen België en verschillende landen, waaronder ook Luxemburg een 
overeenkomst gesloten om te vermijden dat personen of vennootschappen tweemaal belasting 
moeten betalen. Dit zogenaamde dubbele belastingakkoord zorgt ervoor dat een bedrijf 
met zetels in België en Luxemburg en reeds in België belastingen betaalde niet opnieuw 
belast kan worden in Luxemburg. Omgekeerd geldt hetzelfde principe wat ervoor zorgt dat 
het voor Belgische transportbedrijven zeer interessant is om in Luxemburg een 
postbusbedrijf op te richten. Kijken we naar de belastingtarieven in de twee 
landen wordt duidelijk waarom Belgische transportbedrijven in Luxemburg 
een postbusadres oprichten.

 

Net zoals in Slovakije en Tsjechië zien we in Luxemburg dat 
Belgische bedrijven vaak met veel op één adres gevestigd 
zijn, of dicht bij elkaar (in dezelfde straat, achter elkaars hoek, …). 
Het gaat daarbij meestal om postbussen in de echte zin van het 
woord. Daar waar we in Tsjechië en Slovakije soms vestigingen 
zagen waarbij men een personeelslid achter een bureau zet om 
alles wat meer echt te laten lijken, gaat het in Luxemburg bijna 
uitsluitend om adressen in grote gebouwen waar weinig of 
geen activiteit, laat staan er enige transportactiviteit ontplooid 
wordt.

Luxemburg

Tarief België Tarief Luxemburg

Vennootschapsbelasting 20% - 25% 17%

Belasting op dividend 30% 15%

Inkomstenbelasting 25% - 50% 8% - 42%

BTW (op transportactiviteiten) 21% 17%
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Onze eerste stop is in 
Weiswampach, een 
postbusparadijs voor 
Belgische transportbedrijven.

Gruus-Strooss

Zo is de Gruus-Strooss in 
Weiswampach, een grote 
straat zoals het woord het 
zegt, een begeerde plek 
om een vestiging in onder te 
brengen. 

Op nummer 29 zouden we R.H.T. - T.R.H. van Roger Heinen uit 
Eupen moeten vinden. TRH steekt het niet onder stoelen of 
banken. Op haar website staat als volgt:

“De centrale ligging van Eupen in de drielanden-driehoek 
België-Duitsland-Nederland en het eveneens nabijgelegen 
Luxemburg, waar we eind 2013 de Luxemburgse vestiging „RHT“ 
in Weiswampach opgericht hebben, vormen een perfecte tandem 
om alle klanteneisen binnen de kortste tijd te vervullen.”

Op nummer 29 vinden we het bedrijf echter niet. Wanneer 
we verdergaan naar nummer 35 zien we op één van de vele 
brievenbussen de naam R.H.T. staan. Van een echte vestiging 
met transportactiviteiten is geen sprake: nergens is een 
vrachtwagen, chauffeur of parking te bespeuren. Het adres 
betreft een groot appartementsgebouw waar weinig of geen 
beweging in plaatsvindt en waarin tientallen andere bedrijven 
gevestigd zijn. 

Bij T.R.H in België zijn er 10 FTE’s (fulltime-equivalent) 
tewerkgesteld tegenover 56 Luxemburgse FTE’s bij R.H.T.

Niet enkel R.H.T. is op nummer 35 gevestigd. We vinden op dat adres ook tal van andere 
transportbedrijven met Belgische link:

• FEIPA (van PAtrick FEIdler, bestuurder van het Belgische bedrijf Gupa uit Sankt Vith) zonder 
enige FTE in het Belgische bedrijf

• OCH Transport Luxembourg (uit Courcelles) met 5 Luxemburgse FTE en slechts 1 Belgische 
FTE

• S.H.T. (Spoden Gerd uit Sankt Vith)
• Witralux (Wijnands Bulk Care uit Lanaken) heeft zo’n 60 wagens bollen en heeft 33 

Luxemburgse en slechts 14 FTE op zijn Belgische vestiging ingeschreven

Ook in nummer 61 en 67 vinden we Belgische postbusbedrijven:

• Space Liner (Transport Verbeken uit Dendermonde, eveneens een vestiging in Bratislava) 
• Transports Maes International (Opgericht door Johnny Maes in 2004 maar in 2014 

overgenomen door Virotrans Slovakia. We zagen eerder dat dit het postbusbedrijf is van 
Roland Peeters van Peethultra Transport uit Malle).  

• Transporte Hammes (Hammes uit Sankt Vith)

Am Hock

In Am Hock 1 en 2 vinden 
we een grote klepper: Jost 
Group. 

Roland Jost heeft op dat 
adres enkele bedrijven 
gevestigd. Zo zit Jost 
Management, Jost Group 
S.A. en Nicholas Charlier 
International gevestigd op 
nummer 1, daar waar Jost 
S.A. gevestigd is op nummer 
2. Op de website van Jost 
Group staat inderdaad 
n°2 als enige Luxemburgs 
adres. Het gaat telkens 
om grote gebouwen met 
verschillende brievenbussen. 
Er is wel parking voorzien, 
maar daarop staan enkel 
personenwagens. 

Weiswampach
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Jost is echter niet het enige bedrijf dat op Am Hock gevestigd is:

• Rowitra Lux (nr. 2) en Meers International Transport Luxemburg (M.I.T.L.) (nr. 3): van Xavier 
Meers met Belgisch bedrijf Meers International Transport uit Lanaken gekend van het 
programma Lady Truckers. Het bedrijf zegt op hun website dat ze 107 wagens in België heeft 
rijden terwijl er slechts 27 FTE aan het werk zijn. Bij M.I.T.L. staat er 48 Luxemburgse FTE op de 
loonlijst.

• Compagnie Sud-Express (nr. 4):  Greg Transports uit Seraing waarbij met een 50-tal Belgische 
FTE en een 150-tal Luxemburgse FTE. De naam staat zelfs niet vermeld op een postbus.

Beelderstrooss 

Eveneens in Weiswampach 
zit het bedrijf Haspolux 
- Transport Spoden uit 
Sankt Vith. Hetzelfde 
verhaal: opnieuw een groot 
gebouw met verschillende 
brievenbussen. Geen enkele 
FTE in Belgische loondienst.

We rijden verder en zien tot onze grote verbazing plotseling 
één vrachtwagen staan, nl. van Transport Spoden. De eerste 
die we tegenkomen op onze trip door Luxemburg en dat 
nog eens van een Belgische firma! Het is heel duidelijk een 
gelieerd bedrijf met Haspolux: vergelijk beide logo’s …
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Sinds 2005 heeft Magetra 
uit Eupen niet alleen een 
vestiging in Slovakije maar 
ook in  Huldange, een 
plekje met slechts 353 
inwoners, heeft het bedrijf 
een postbus. Onder de naam  
Magetralux/Palifor heeft 
het bedrijf 130 Luxemburgse 
FTE in dienst. In België 
staan er minder dan 50 
werknemers op de pay-roll. 
De rest van de chauffeurs 
heeft ongetwijfeld een 
Slovaaks contract.

De locaties waar Belgische 
transportbedrijven 
postbussen oprichten in 
Luxemburg zijn talrijk. Ze 
allemaal overlopen zou 
ons te ver leiden maar één 
locatie willen we tot slot toch 
nog vermelden omdat het 
bedrijf ook in Slovakije een 
postbusbedrijf heeft opgezet. 
Vincent Logistics  is 
gehuisvest op 6 Les Jardins 
de Hasselt in Beiler. Het is 
een gloednieuw complex 
dat eerder een appartement 
lijkt dan een kantoor. Het 
bedrijf is in België gevestigd 
in Eynatten en heeft 115 FTE 
ingeschreven. Dat het bedrijf 
van Jean Vincent zich in 
Luxemburg om puur fiscale 
redenen vestigde is duidelijk. 

We nemen ook een kijkje 
in Troisvierges. Daar komen 
we terecht bij de hoofdzetel 
van het bedrijf Hezolux 
(Internationaal Vervoer 
Frans Hendrickx en zonen 
uit Heist-op-den-Berg. 
De naam is niet toevallig 
gekozen: HEndrickx en 
ZOnen LUXemburg). Een 
appartementsgebouw 
waarop het gelijkvloers 
verschillende bedrijven hun 
vestiging hebben. Maar de 
locatie laat het ontplooien 
van transportactiviteiten niet 
toe. Er is geen parking, noch 
magazijnen of een garage.

Bij enkele andere bedrijven is er nog een bijkomend 
argument om zich in Luxemburg te vestigen. Het geeft 
hen de mogelijkheid om hun vrachtwagens en Belgische 
chauffeurs in Luxemburg in te schrijven zodat hun bedrijven 
in België niet meer dan 50 werknemers te werk stellen. 
Zo ontkomen ze aan de plicht om sociale verkiezingen en 
bijgevolg sociale dialoog met de vakbonden te organiseren. 
Meers Transport (Rowitra en MITL-Meers Internationaal 
Transport Luxemburg) en Witralux, beiden uit Lanaken zijn 
hiervan het mooiste voorbeeld. Hun bedrijven in Luxemburg 
en België samen stellen telkens meer dan 50 personen 
te werk maar in België alleen komen ze niet boven de 50 
werknemers. 

Huldange Troisvierges Te veel om op te noemen Vermijden van sociaal overleg!
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Het is meer dan tien jaar 
geleden dat BTB haar eerste 
zwartboek sociale dumping 
publiceerde en meer dan 
vijftien jaar sinds we de 
eerste signalen binnenkregen 
via onze militanten 
dat werkgevers zich 
organiseerden om goedkope 
chauffeurs op de Belgische 
transportmarkt binnen 
te brengen. Het systeem 
was relatief eenvoudig. 
Een transportbedrijf richtte 
een postbusbedrijf op en 
zette hun Oost-Europese 
chauffeurs via dit filiaal met 
spotgoedkope contracten 
in België en de rest van 
West-Europa aan het 
werk. Drie Oost-Europese 
chauffeurs voor de prijs van 
één Belgische. Er ontstond 
een hele industrie van 
consultancybedrijven die 
hielpen met het opzetten en 
runnen van een buitenlandse 
firma. 

Postbussen niet uitgeroeid

Het fenomeen van de 
postbusbedrijven is ondanks 
Europese regelgeving die in 
2011 en 2020 aangescherpt 
werd nog steeds niet 
uit Europa verdwenen. 
Integendeel, in sommige 
Europese landen is het een 
fluitje van een cent om een 
postbusbedrijf op te starten. 

Op het moment dat een 
groeiend bedrijf in België 
boven de 50 werknemers 
komt is het verplicht om 
sociale verkiezingen te 
organiseren waarbij de 
vakbonden een voet tussen 
de deur kunnen krijgen. 

Zolang de vakbonden 
niet aanwezig zijn in 
deze bedrijven is er geen 
controle op de leiding 
ervan. Werkgevers hebben 
vrij spel om sociale 
dumping te organiseren 
zonder bemoeienis van 
buitenaf. Het oprichten 
van een Luxemburgs 
postbusfiliaal kan hen 
hier zeer behulpzaam in 
zijn. Een tweede of derde 
Belgisch bedrijf stelt hen 
bloot aan de mogelijkheid 
dat al deze kleine entiteiten 
aanzien worden als één 
groot bedrijf met meer 
dan 50 werknemers. Een 
Luxemburgs filiaal helpt hen 
hieraan te ontsnappen.

Werkgevers krijgen vrij spel 
als er in hun bedrijf geen 
vakbond is om controle 
uit te oefenen, als er geen 
vakbond is om zaken naar 
boven te spitten. Bedrijven 
die geen traditie hebben 
van sociaal overleg zijn 
de eersten om via allerlei 
achterpoortjes sociale 
en fiscale dumping te 
organiseren. Dat is één van 
de conclusies die we na vijf 
Zwartboeken mogen maken.  

De mogelijkheid om via hun 
postbusbedrijf goedkope 
chauffeurs aan te werven 
is het meest gekende 
fenomeen, wat we met dit 
Zwartboek ook in Tsjechië 
konden vaststellen.

Maar postbussen in 
Luxemburg omwille van 
fiscale en sociaal-juridische 
redenen blijven nog steeds 
onder de radar, zeker in 
de transportsector. Vooral 
omdat deze constructies 
niet rechtstreeks de oorzaak 
zijn van sociale dumping. 
Luxemburgse loon-en 
arbeidsvoorwaarden zitten 
op het niveau van de 
West-Europese landen, 
maar wegens het fiscale 
voordeel dat deze bedrijven 
hebben kunnen ze toch 
goedkoper opereren dan 
hun concurrenten. De 
race to the bottom op de 
tarieven in plaats van de 
lonen. Fiscale dumping zorgt 
onrechtstreeks voor sociale 
dumping. 

Vakbond niet gewenst

Een bijkomend voordeel voor 
Belgische transportbedrijven 
om in Luxemburg een 
postbusbedrijf op te richten is 
de mogelijkheid dat het hen 
geeft om in België onder de 
50 werknemers te blijven. 

Gebrek aan controles

Een andere conclusie is dat 
veel Belgische transporteurs 
met hun postbusbedrijven uit 
Bratislava zijn weggetrokken 
om aan makkelijke controles 
te ontsnappen. Of ze 
hebben een dispatch en 
een boekhouding op poten 
gezet, soms zelfs op een 
logistiek terrein, om aan de 
Europese wet op postbussen 
“te voldoen”. Maar zolang het 
systeem gebruikt wordt om 
goedkope chauffeurs achter 
het stuur te zetten blijft het 
sociale dumping. 

De BTB-strijd gaat door

Een laatste conclusie die 
we hier willen maken is dat 
de strijd tegen de sociale 
dumping, die BTB vanaf dag 
één heeft aangegaan, niet 
vergeefs is geweest.  Het 
blootleggen van de malafide 
praktijken van werkgevers 
en het uitleggen hoe illegale 
systemen worden opgezet 
heeft ervoor gezorgd dat 
de strijd tegen de sociale 
dumping eindelijk ernstig 
wordt genomen. Ook door 
Europa met het Mobility 
Package en de oprichting 
van ELA als voorbeeld.  

De lagen lonen en lange 
dagen hebben ervoor 
gezorgd dat het beroep 
van vrachtwagenchauffeur 
jongeren afschrikt. Het 
chauffeurstekort was nog 
nooit zo groot omdat 
het beroep nooit zo 
onaantrekkelijk was als 
vandaag de dag. Om dit 
te stoppen is het tijd dat 
de kanker van de sociale 
dumping wordt uitgeroeid 
en dat de transportsector 
eindelijk een “fair 
transportsector” wordt met 
hogere lonen en kortere 
werkweken. Dat zowel 
chauffeurs als transporteurs 
op een eerlijke en correcte 
manier betaald worden.

Tom PEETERS
Adjunct van de Federaal Secretaris

BTB-ABVV

Wegvervoer & Logistiek

Maar het werk is nog lang 
niet af, dat bewijzen de 
vele postbusbedrijven in de 
verschillende landen. 

Tot slot nog dit: zolang 
inspectiediensten niet 
versterkt worden, er niet 
sneller en meer bestraft 
wordt, zal de “race to the 
bottom”, die de Europese 
transportsector al bijna vijftien 
jaar in haar greep houdt, niet 
stoppen. Deze neerwaartse 
spiraal heeft ervoor gezorgd 
dat transport veel te 
goedkoop is geworden en 
er niet de correcte prijs voor 
betaald wordt. 

Epiloog
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Sociale dumping

Dit zwartboek sociale dumping is het vijfde in de reeks.
Interesse in de vier vorige? Je kan ze vinden via volgende links: 

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

Witboek 25 maatregelen tegen sociale dumping : http://tinyurl.com/
btb-ubt-socialdumping

Wil je op de voet volgen welke acties BTB de voorbije jaren al ondernam tegen 
sociale dumping? Surf dan naar www.stopsocialdumping.be

Parkingboeken

Naast het onderzoek naar sociale dumping, publiceerde BTB ook
dossiers over de Belgische autosnelwegparkings:

Parkingboek 2007: 
Parkingboek 2008: 
Parkingboek 2009: 
Parkingboek 2010: 
Parkingboek 2012: 
Parkingboek 2015: 
Parkingboek 2018: 
Parkingboek 2019: 
Parkingboek 2020:

Uber

In 2015 maakten we ook een dossier over de illegale taxidienst UBER, 
dat later nog een update kreeg.

Dossier UBER : http://tinyurl.com/btb-dewaarheidoveruber
Update september 2015 : 
http://tinyurl.com/btb-dewaarheidoveruber-update1

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

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

Lees ook onze andere dossiers Volg BTB online
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