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E-commerce is booming business.

E-commerce en gig platforms zagen hun zakencijfer tussen 2019 en 2020 

met 50% toenemen. Ook bedrijven zoals PostNL, GLS, DPD en andere 

pakjesleveraars deden gouden zaken.

Spijtig genoeg gingen niet alleen de zakencijfers van deze bedrijven fors naar 

omhoog. Ook het aantal klachten van werknemers met betrekking tot slechte 

werkomstandigheden en uitbuiting door hun werkgever piekte.

Grote multinationals zoals Amazon ontwikkelen een agressieve globale 

strategie. Zij reorganiseren en herstructureren omwille van het grote geld.

In het derde kwartaal van 2021 draaide Amazon een omzet van 110,8 miljard 

dollar. Dat is 15 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Amazon is het grootste e-commerce bedrijf van de wereld, dat ondertussen 

ook op zijn sokken België binnensluipt via onderaannemers en hier straks 

ook zelf actief wordt.

Jeff Bezos, de stichter van Amazon, ziet zijn vermogen groeien met 7,5 

miljoen dollar … per uur.  En terwijl hij het geld in zijn zakken steekt om 

ruimtereisjes te organiseren voor de « rich and famous », verdienen de 

Amazon werknemers amper een minimumloon.

In België kennen we, naast bpost (nog steeds met stip de grootste speler), 

vooral PostNL, GLS en DPD.

Het business model van deze firma’s voor het aan huis afleveren van pakjes is 

gebaseerd op schijnzelfstandigheid. Ze werken met zogezegd 

« zelfstandige » koeriers in onderaanneming. 

Inhoud Voorwoord
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Een nieuwe trui, een cadeau of schoenen nodig? Even surfen, bestellen, 

betalen en klaar. De volgende dag al staat de bezorger met je pakje aan de 

deur. E-commerce bestaat natuurlijk al lang. Maar sinds de eerste lockdown 

in maart 2020 is het webwinkelen geëxplodeerd. Toen de niet-essentiële 

winkels sloten en we zoveel mogelijk in ons kot moesten blijven bleek 

e-commerce dé oplossing. Sindsdien rijden bestelbusjes met een letterlijke 

én figuurlijke rotvaart af en aan.

In ons zwartboek over sociale dumping las je al hoe de ontelbare, kleine 

bestelwagens de transportsector op zijn kop zetten. Om de Europese 

wetgeving rond rij- en rusttijden te omzeilen, worden vrachten meer en 

meer opgesplitst in kleine deelvrachten. Want voor bestelwagens en lichte 

vrachtwagens is een tachograaf niet verplicht. Goedkope Oost-Europese 

chauffeurs kopen een bestelwagen met een slaapcabine erin en rijden 

24/7 rond in Europa, met lak aan rusttijden en andere regels. De kans 

is groot dat je zulke bestelwagens al zag staan op de parkeerplaatsen 

bij onze snelwegen, wachtend op een nieuwe opdracht. Terwijl het 

aantal bestelwagens op de weg gestaag toeneemt, kampen de officiële 

transporteurs met een tekort aan chauffeurs en moeten ze steeds meer 

vrachtwagens stil laten staan.

Schijnzelfstandig, want ze werken enkel en alleen voor hun unieke 

opdrachtgever. Vaak hebben deze « zelfstandigen » zelf  opnieuw 

onderaannemers in dienst. Op die manier wordt een keten van lage 

verloning, hyperflexibiliteit, stress, overbelasting, … kortom van uitbuiting 

gecreëerd. 

Als je ziet welke (wan)praktijken deze bedrijven ontwikkelen, dan worden de 

pleidooien voor meer flexibiliteit in de sector van de e-commerce wel heel 

cynisch.  Voor BTB is er geen enkele reden om de e-commerce sector toe 

te laten op een dergelijke manier buiten de lijntjes te kleuren. En al zeker niet 

om nog meer “soepelheid” toe te laten.  

In dit zwartboek leest u meer over de praktijken van die bedrijven die uw 

pakje aan huis leveren. De meesten onder ons beseffen niet wat er werkelijk 

gebeurt in de wereld van de online bestellingen. 

BTB beseft dit echter maar al te goed en sloot zich samen met enkele leden-

koeriers aan bij een rechtszaak tegen GLS en PostNL. 

Voor ons is het duidelijk. Deze koeriers zijn werknemers.  Zij verdienen 

respect. Zij verdienen een eerlijk loon te krijgen en zij verdienen een 

menselijke behandeling.

      Frank Moreels

      Voorzitter BTB

E-commerce ontploft

Camionettisering ontwricht
transportsector
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Met het aantal bestelwagens steeg ook het aantal zelfstandige chauffeurs 

explosief. Want ook al rijden er ontelbare busjes en pakjesbezorgers rond 

met het logo van GLS, PostNL en DPD, toch hebben die bedrijven geen 

enkele chauffeur in dienst. De pakjesbedrijven verplichten hun chauffeurs 

om als (schijn)zelfstandige voor hen te werken – vaak met personeel. De 

chauffeurs moeten zich houden aan een tig aantal regels en voorwaarden, 

net zoals de werknemers met een contract. Maar wat staat daartegenover? 

Een karige vergoeding en geen sociale bescherming, geen vakantiedagen, 

geen premies en geen inspraak in de overlegorganen van het bedrijf. 

Het arbeidsauditoraat van Mechelen daagde GLS en PostNL in het 

voorjaar van 2021 voor de rechter. Ze stellen structurele inbreuken vast in 

de bedrijven: te lange uren voor te weinig loon, weinig of geen aandacht 

voor coronamaatregelen, RSZ-bijdragen die worden ontlopen en 

schijnzelfstandigheid. 

Ook de BTB startte een rechtszaak tegen die 2 bedrijven omdat ze onze 

rechten als vakbond schenden. De schijnzelfstandigen hebben namelijk 

geen recht op vertegenwoordiging in de overlegorganen. Zo kunnen we 

de mistoestanden zoals onveilig werkmateriaal, werkdruk en onrealistische 

afstanden niet aankaarten. De chauffeurs vallen ook buiten de collectieve 

arbeidsovereenkomsten die we als sociale partner afsluiten. Ze komen zo 

niet in aanmerking voor alle voordelen zoals het minimumloon, terwijl ze wel 

het werk doen van een volwaardige vaste werknemer. 

Pakjesbedrijven zoals GLS, DPD en PostNL schuiven alle 

verantwoordelijkheid af op de chauffeurs. Hoe? 

• De bedrijven laten de chauffeurs verplicht intekenen op een pakket van 

minstens 4 volledige dagrondes. Zo moeten de zelfstandige chauffeurs 

zelf personeel aanwerven of samenwerken met minstens 3 andere 

zelfstandigen. Sommigen richten een bv op met 3 andere vennoten en 

nemen ieder een dagronde op zich. 

• ●De bestelwagens? Die moeten de chauffeurs zelf kopen of leasen 

en verzekeren. Ook de benzinekosten en kosten van reparaties en 

onderhoud zijn voor de rekening van de chauffeurs.

• ●Alsof dat nog niet erg genoeg is, moeten sommige chauffeurs op eigen 

kosten hun voertuig(en) laten beletteren en de verplichte werkkledij 

aanschaffen. 

• ●De meeste chauffeurs werken exclusief voor 1 pakjesdienst en zijn 

daar aan handen en voeten gebonden. Beslist het bedrijf om de 

samenwerking van de ene op de andere dag stop te zetten of de 

tarieven eenzijdig te verlagen? Dan moeten ze dat aanvaarden.

Waarom laten vele chauffeurs dat gebeuren? Wel, ze hebben geen keuze: 

het is meegaan in die oneerlijke praktijken of zonder werk zitten. 

En de pakjesbedrijven? Die hoeven géén werkgeversbijdragen te betalen 

voor alle chauffeurs die voor hen dag en nacht op de baan zijn. Ze staan ook 

niet in voor enige schade aan werkmateriaal. De facturen van hun chauffeurs 

boeken ze in de boekhouding in als kosten. Tel uit de winst … 

Iedereen (schijn)zelfstandig

GLS en PostNL voor de rechter

Schikken of beschikken
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Andere pakjesbedrijven zoals bpost, die wel chauffeurs in loondienst 

hebben, krijgen het steeds moeilijker om overeind te blijven. Want omdat 

de malafide pakjesbedrijven tegen zulke lage kosten werken, kunnen 

ze ook dumpingtarieven hanteren voor de pakjesbezorging. Het is een 

nieuwe vorm van sociale dumping die correcte bedrijven over de kop doet 

gaan en chauffeurs in erbarmelijke werk- en leefomstandigheden dwingt. 

Dat het anders kan, bewijst DHL. Zij sloten in 2017 een cao die het aantal 

onderaannemers beperkt tot 30% van het totale aantal koeriers. 

BTB deed in 2021 uitgebreid onderzoek naar de malafide praktijken bij 

volgende 3 pakketbezorgingsdiensten: 

PostNL

PostNL is een Nederlands bedrijf dat actief is in de Benelux. In België 

opereert het bedrijf onder de naam PostNL België. Met een marktaandeel 

tussen de 10% en 15% is het samen met DPD de op 1 na grootste 

pakjesbezorger in ons land. PostNL heeft 9 depots in ons land, in 

Ardooie, Desteldonk, Mechelen, Namen, Oevel, Sint-Niklaas, Sint-Truiden, 

Vilvoorde en Wommelgem.

DPD

DPD in België is onderdeel van DPDgroup, een internationale 

pakketbezorgingsdienst voor pakketten van minder dan 30 kg. De groep 

– eigendom van het Franse La Poste – bezorgt dagelijks gemiddeld 7,5 

miljoen pakketten wereldwijd. Onder DPD vallen de merken Colissimo, 

Chronopost, SEUR en BRT. Het bedrijf heeft zijn hoofdzetel in Frankrijk en is 

gespecialiseerd in dringende zendingen. DPD deelt – na bpost – de tweede 

plaats met PostNL, met een marktaandeel tussen 10% en 15%. In België heeft 

het bedrijf 7 depots: Aalter, Courcelles, Kortrijk, Lummen, Mechelen, Puurs 

en Sint-Niklaas.

Oneerlijke concurrentie 3 pakjesdiensten uitgelicht:
PostNL, DPD en GLS
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GLS

General Logistics Systems oftewel GLS is een internationaal logistiek bedrijf 

met een Amsterdams hoofdkantoor. GLS werd in 1999 opgericht als een 

dochteronderneming van de Britse Royal Mail, is actief in 40 Europese landen 

en is de op 2 na grootste pakketbezorger in Europa. Met een marktaandeel 

van 5% tot 10% staat GLS in ons land op plaats 5. GLS heeft 8 depots in ons 

land: Deinze, Grâce-Hollogne, Habay, Merelbeke, Nivelles, Puurs, Tongeren 

en Vilvoorde.
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“Vandaag voor 23 uur besteld, morgen in huis.” “Gratis levering.” Je ziet het op 

heel veel webshops. Jammer genoeg bestaat gratis niet. De bezorger die je 

pakje komt leveren betaalt de prijs van jouw gratis bezorging. Denk aan 

slechte werkomstandigheden, lage vergoedingen en een hoge werkdruk. 

Wist je dat veel chauffeurs werkdagen van meer dan 12 uur hebben, en 

toch maar 8 uur worden betaald? Ze krijgen onmogelijke opdrachten 

met 200 stops per dag en werken 6 dagen op de 7 om toch maar alles 

geleverd te krijgen. Rusten, eten en slapen zitten er nauwelijks in. En dat 

heeft een enorme impact. Op de gezondheid van de chauffeurs én op de 

verkeersveiligheid. En wie het onmogelijke tempo niet aankan, wordt zonder 

pardon de laan uit gestuurd. The show must go on. 

Om te weten wat er allemaal leeft achter de coulissen van de e-commerce, 

spraken we een aantal chauffeurs. Omdat sommigen nog actief zijn in de 

pakjesbedrijven, gebruiken we niet hun echte namen. 

Mohamed

Werkte tussen 2019 en 2021 voor een onderaannemer van GLS.

12 uur gewerkt, 8 uur betaald

“’s Ochtends vroeg kom ik aan in het depot om mijn pakketten op te laden. 

Hoewel ik al aan het werk ben, krijg ik die tijd niet betaald van mijn werkgever. 

Als alles meezit en er geen problemen zijn met de pakketten, kan ik na een 

uurtje eindelijk vertrekken. Op een normale dag doe ik tussen de 180 en de 

200 stops. Maar dat aantal loopt alsmaar vaker op tot 250 en 300 stops per 

dag. Er is zelfs een dag geweest dat ik 410 stops heb gedaan.”

“We worden 8 uur per dag betaald, maar doen bijna elke dag tussen de 10 en 

de 12 uur om alle pakjes afgeleverd te krijgen. Pauze nemen zit er vaak niet 

in. Als door omstandigheden de pakketten niet allemaal tijdig kunnen worden 

afgeleverd, volgt er automatisch een klacht van GLS aan de onderaannemer 

waarvoor we werken, die op zijn beurt verhaal komt halen. Als dat meerdere 

keren gebeurt, mag je je sleutels afgeven en hoef je niet meer terug te 

komen. Wat er ook gebeurt, het is altijd de schuld van de chauffeur. Met 

externe omstandigheden wordt geen rekening gehouden.”

Gratis bestaat niet Koeriers aan het woord
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Respectloos behandeld

“Op veel respect, van de onderaannemer waarvoor we werken of van GLS, 

hoeven we niet te rekenen. We worden behandeld als dieren. Als we bij 

problemen hulp of advies vragen, luidt het antwoord elke keer opnieuw dat 

we het zelf maar moeten uitzoeken en dat we hun tijd niet mogen verspillen. 

En als er om een of andere reden een pakje ontbreekt, worden we direct 

beschuldigd van diefstal.”

“In juni (2021) had ik een paar dagen vakantie. Toen ik terugkwam in het depot 

en mijn bestelwagen wilde laden, zag ik dat die nog volzat met meer dan 

50 pakjes van de dag voordien. Mijn vervanger was er niet in geslaagd om 

die te bezorgen. Zo zat ik met mijn eigen 200 pakketten plus de 50 van de 

vorige. Toen ik mijn beklag ging doen, snauwde mijn opdrachtgever dat ik 

niet moest zeuren en gewoon moest rijden. Ik ben boos geworden en heb 

gezegd dat het zo niet langer kon. Gevolg: ik moest mijn sleutels afgeven 

en werd ontslagen om dringende reden. GLS weet maar al te goed welke 

mistoestanden er zich allemaal afspelen, maar ze geven geen krimp. Meer 

nog: ze maken het vaak nog wat erger.”

Husain

Ex-verantwoordelijke bij een onderaannemer van PostNL.

Husain werkte eerst als pakjesbezorger bij een onderaannemer van PostNL 

en groeide dan door tot verantwoordelijke in het depot. 

Hoge werkdruk

“De werkdruk voor de chauffeurs is gigantisch: 200 stops per dag zijn vaker 

de regel dan de uitzondering. De regels zijn heel simpel. Of je gehoorzaamt 

en doet alles wat er van je gevraagd wordt. Of je kunt vertrekken. Ongeveer 

elke regel rond vergoedingen en arbeidsvoorwaarden wordt compleet 

genegeerd. De onderaannemers zelf en PostNL komen ermee weg. Want 

99% van de chauffeurs is allochtoon en ze kennen niet genoeg Nederlands 

om te weten wat hun rechten zijn. Voor de mensen is het kiezen: gewoon 

uitvoeren zonder klagen of geen werk en geen inkomen. Ja, dan is de keuze 

natuurlijk snel gemaakt.”

Voertuigen zonder verzekering of keuring

“De bestelwagens die je overal ziet rondrijden, zijn vaak in slechte 

staat of ze hebben geen keuring, verzekering of vervoersvergunning 

voor goederenvervoer. Met de oudere bestelwagens mag je de lage-

emissiezones zoals in Brussel, Antwerpen en Gent eigenlijk niet in. Maar daar 

wordt geen rekening mee gehouden. En volgt er een boete? Dan trekken ze 

die af van het loon van de chauffeurs. Dat gebeurt trouwens met alle boetes: 

dubbel of verkeerd parkeren, te snel rijden, … Alle boetes gaan van je loon. 

Voor dubbel parkeren is dat elke keer 174 euro. 
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Maar de chauffeurs hebben geen keuze. Als ze netjes een parkeerplaats 

zouden zoeken voor hun bestelwagens, krijgen ze hun pakketten niet 

allemaal bezorgd die dag. En dan krijgen ze daar weer problemen mee. 

Gebeurt er een ongeval? Dan draait de chauffeur ook voor die kosten op. Dat 

gaat dan weer van hun loon af. Het is kiezen tussen de pest en de cholera.”

Zwartwerk

“Het komt heel vaak voor dat onderaannemers hun chauffeurs deeltijds 

aanwerven, voor 20 uur per week. In de praktijk werken ze wel voltijds. De 

rest van de uren krijgt de chauffeur dan in het zwart omdat dat goedkoper 

is voor het bedrijf. PostNL startte een tijd geleden met de bezorging van 

maaltijdboxen voor een paar bedrijven. De verdeling gebeurt door de 

onderaannemers. Die laten hun chauffeurs voor amper 60 of 70 euro per rit 

van 4 uur werken.”

Zwarte lijst

“In december 2020 was er bij ons in het bedrijf een gevecht tussen 2 

chauffeurs. Ik ben als verantwoordelijke tussengekomen om ze uit elkaar 

te halen. Iemand heeft mij toen met een scanner op mijn hoofd geslagen 

waardoor ik het bewustzijn verloor. Na een check in het ziekenhuis vertelde 

de werkgever mij doodleuk dat ik de volgende 8 jaar niet meer bij PostNL 

binnen mag. Het bedrijf vond dat ik mee in de fout was gegaan. Niet alleen 

PostNL kan op die manier mensen blokkeren. Onderaannemers doen dat 

zelf ook. Dan zijn ze zeker dat die chauffeur niet bij de concurrent aan de slag 

kan voor hetzelfde pakjesbedrijf. Onderaannemers maken ook onderling 

afspraken om bepaalde chauffeurs en andere werknemers te weigeren. Zij 

beslissen dus voor jou of je werk hebt of niet.”

Foad

Ex-onderaannemer van PostNL.

Zelfstandige pakjesbezorger bij een onderaannemer van PostNL.

“Helemaal in het begin verdiende je nog goed je boterham. Ik reed toen als 

zelfstandige voor een onderaannemer van PostNL, een onderaannemer van 

een onderaannemer zeg maar. Het was hard werken, maar het lukte. Dat was 

echt een mooie tijd. Op een bepaald moment heb ik dan toch de stap gezet 

om als rechtstreekse onderaannemer voor PostNL te werken.”

“En toen begon de miserie. Ik kreeg een aantal routes waardoor ik niet 

anders kon dan personeel in dienst te nemen en ik moest direct investeren 

in bestelwagens. Daarna verlaagde PostNL eenzijdig en systematisch de 

prijs per pakket, zonder overleg. Ik kreeg elke keer een nieuw contract 

voorgeschoteld en kreeg 2 opties: tekenen of stoppen. Er werd geen 

rekening gehouden met mijn investeringen en personeel. Ik mocht volgens 

hen al blij zijn dat ik nog een contract kreeg. Ik werkte niet voor andere 

pakketbezorgingsbedrijven, dus ik had niets om op terug te vallen. Zo staan 

onderaannemers dus onder constante druk. Je aanvaardt de prijsverlaging of 

je ligt buiten.”

“Als je wat te veel protesteert, nemen ze routes af of zeggen ze je contract 

op. Na een nieuwe prijsverlaging in 2020 was voor mij de maat vol en 

weigerde ik om de nieuwe tarieven te aanvaarden. Mijn contract werd toen 

direct opgezegd en ik moest dus alle 12 mijn personeelsleden ontslaan. Het 

werk dat ik in die 5 jaar opbouwde en al de investeringen die ik deed, waren 

van de ene dag op de andere allemaal voor niets.”
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Dat PostNL zijn prijzen per pakket verlaagt, heeft te maken met de 

frauduleuze constructies die door PostNL samen met sommige 

onderaannemers worden opgezet. Zo ontsnappen ze aan loonkosten, 

belastingen en RSZ-bijdragen. De overheid loopt op die manier gigantisch 

veel inkomsten mis.

Sommige onderaannemers betalen hun werknemers zelfs geen uurloon 

maar een stukloon of laten ze volledig in het zwart werken. Zo gaan we 100 

jaar terug in de tijd. Zowel de onderaannemers als de werknemers worden 

behandeld als vuil. Geef je tegengas? Dan ben je eraan voor de moeite.

Brievenpost

Pakketten en expresszendingen

Persdistributie

Bron: www.bipt.be/operatoren/evolutie-van-het-volume-aan-pakket-en-expressdiensten

Schimmige constructies Evolutie pakket- en express-
zendingen van 2015 tot 2020
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Het aantal pakket- en expreszendingen groeide tussen 2015 en 2019 met 

meer dan 10%. De cijfers van 2020 waren op het moment van de publicatie 

van dit zwartboek nog niet beschikbaar. Maar door de coronacrisis weten 

we dat er sprake is van groei. Die stijging is koren op de molen van 

pakjesdiensten zoals GLS, PostNL en DPD. Er gaat geen maand voorbij of ze 

kondigen de opening van een nieuw depot aan.

Dat is toch goed nieuws voor de werkgelegenheid?, horen we je denken. 

Ja, dat zorgt inderdaad voor meer jobs. Maar voor ons moeten dat ook 

kwaliteitsvolle jobs zijn, met degelijke loon- en arbeidsvoorwaarden en 

een stem, via de vakbonden, in het bedrijf. En daar wringt het schoentje. 

Want als de postbedrijven hun prijzen verlagen, gaat ook het loon van de 

pakjesbezorgers mee omlaag, en worden de werkomstandigheden steeds 

slechter. BTB was de eerste vakbond die dat probleem heeft aangekaart, en 

we blijven dat doen zolang die problemen in de sector bestaan. 

Marktaandeel op basis van het volume pakket- en expreszendingen Marktaandeel op basis van de omzet
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Dat e-commerce in de lift zit, is een open deur intrappen. Door het succes 

van de webshops en de groei van de thuisleveringen stijgen de winsten 

van de pakjesbedrijven gestaag. Helaas gebeurt dat ten koste van de 

zelfstandige koeriers die in onderaanneming voor hen werken. 

Zonder blikken of blozen schuiven de pakjesbedrijven de 

verantwoordelijkheden en risico’s op hen af, en leggen ze hun een 

onmetelijke druk op. Werkdagen van 12 uur, veel onbetaalde uren, 200 

pakjes per dag, 6 werkdagen op de 7, geen pauzes, … Voor de chauffeurs is 

het dagelijkse kost. 

Dat businessmodel heeft niet alleen een impact op de leef- en 

werkomstandigheden van de chauffeurs. Het heeft ook een impact op 

onze samenleving. Want als chauffeurs 12 uur per dag moeten werken 

zonder pauzes en racen om alle pakjes afgeleverd te krijgen, dan leidt dat 

gegarandeerd tot onveilige verkeerssituaties. 

Welke inspraak hebben de chauffeurs? Geen. Omdat er geen 

arbeidscontract is, zijn ze geen officiële werknemers. Dus hebben ze geen 

recht op vertegenwoordiging in de overlegorganen van de pakjesbedrijven. 

De bedrijven hoeven zo ook geen RSZ-bijdragen te betalen. Daarnaast zijn 

ze vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid. Hoe hun onderaannemers de 

bezorging regelen, is hun zaak. Als het maar gebeurt. Zo voeden ze fiscale en 

sociale fraude. 

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 

en dat de financiering van de sociale zekerheid steeds meer onder druk staat.

BTB doet er alles aan om die evolutie te stoppen. Iedereen heeft recht op 

een correct loon en degelijke arbeidsvoorwaarden. Daarom geven we sinds 

februari 2021 ook binnen onze vakbond een stem aan de eigenrijders: de 

zelfstandige (fiets)koeriers en taxichauffeurs. We strijden ervoor dat iedereen 

in het wegvervoer met een werkdag van 8 uur fatsoenlijk zijn kost kan 

verdienen. 

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:

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

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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