
“Maar er is ook goed werk geleverd door 

de inspectiediensten én het parket in dit 

dossier. Dat moeten we ook zeggen. Het 

gaat verder dan slechte lonen en arbeids-

voorwaarden, er wordt hier gesproken 

van mensenhandel. Deze criminele 

activiteiten moeten stopgezet worden”, 

benadrukt Frank.

BTB blijft daarom als vakbond uiterst 

waakzaam en aarzelt niet om zo’n 

wanpraktijken via juridische klachten 

aan de kaak te stellen en de politiek 

onder druk te zetten voor maatregelen 

en  extra  middelen.

Hoe kwam de bal nu aan het rollen in het 

dossier van ‘Van Steenbergen’?

Onderzoek bij Van Steenbergen 
Transport dankzij BTB-ABVV.
Op 27 oktober 2020 gebeurde er een 

gecoördineerd en grootschalig onderzoek 

van de inspectiediensten naar sociale 

dumping en mensenhandel bij Transport 

Van Steenbergen in Arendonk. Het onder-

zoek van de inspectiediensten, waarbij de 

arbeidsauditeur een onderzoek heeft ge-

vorderd bij de onderzoeksrechter, kwam 

er dankzij informatie die BTB overmaakte 

aan de inspectiediensten. 

Chauffeurs dienden samen  
met BTB-ABVV klacht in
De Roemeense en Bulgaarse chauffeurs 

namen eind 2018 contact met BTB-ABVV 

aangezien ze Engelstalige documenten 

moesten ondertekenen waarin ze akkoord 

gingen met een vermindering van hun 

dagvergoeding. Omdat ze hiermee niet 

akkoord gingen wilden ze dat BTB-ABVV 

verdere stappen ondernam tegen het be-

drijf. Tom Peeters, adjunct van de federaal 

secretaris BTB wegvervoer en logistiek: 

“Chauffeurs van dit bedrijf werden door 

ons in contact gebracht met de inspectie-

diensten en samen met de informatie die 

wij aan de diensten overmaakten zorgde 

dit ervoor dat de inspectiediensten een 

sterk dossier in handen kregen.”

“Die ‘volhouders’ dat zijn onze BTB-secretarissen, -propagandisten 
en militanten die jaar in, jaar uit ‘social dumping’-praktijken aan de 
kaak stellen en niet opgeven om voor betere arbeidsvoorwaarden te 
blijven strijden”. BTB-voorzitter Frank Moreels zegt dit met trots na het 
vernemen van het nieuws van de arrestatie van de zaakvoerders bij het 
transportbedrijf Van Steenbergen. 

DE VOLHOUDERS WINNEN! 

Die ‘volhouders’ dat zijn 
onze BTB-secretarissen, 
-propagandisten en mili-
tanten die jaar in, jaar uit 
‘social dumping’-praktij-
ken aan de kaak stellen.
Frank Moreels,
Voorzitter BTB-ABVV

Strijd tegen sociale dumping  
opvoeren
Al meer dan 10 jaar voert BTB-ABVV 

strijd tegen malafide en criminele trans-

portbedrijven. Essentieel in deze strijd is 

dat chauffeurs samen met ons naar de 

inspectiediensten durven stappen.  

Hun getuigenissen en verklaringen, 

WAT IS NU DAT BTB-ZWARTBOEK 
‘SOCIAL DUMPING’?

In het BTB zwartboek leest u hoe vernuftig de Belgische 
transporteurs te werk gaan. Ze spelen verstoppertje, en 
gebruiken meerdere adressen en zelfs valse websites!

Het is meer dan ooit tijd voor Fair Transport. 
De Belgische inspectie moet van de 
politiek het respect krijgen dat ze 
verdient. De wetgeving dient 
sociale dumping onmogelijk 
te maken, zowel op Belgisch als 
Europees vlak. 

Je kan het boek via deze link 
downloaden.

Van Steenbergen was 
de allereerste die deze 
praktijken toepaste 
en nu gaan we verder 
jagen op de anderen. 
Want gelijk ‘Belgisch’ 
loon, voor gelijk werk!

Wim De Jonghe,
BTB-propagandist

Het is de enige mogelijk-
heid om de malafide  
bedrijven eruit te halen en 
zorgen dat de chauffeurs 
correct betaald worden.
Tom Peeters, Adjunct v/d Federaal 
Secretaris BTB-ABVV

samen met de informatie die wij aan de 

inspectiediensten kunnen geven zorgen 

ervoor dat de criminele transportbedrij-

ven uiteindelijk gepakt en veroordeeld 

worden. 

Tom Peeters: “We zijn zeer tevreden dat 

Van Steenbergen vandaag aangepakt 

wordt. Dit toont aan dat ons pleidooi 

voor meer mensen en middelen voor 

de inspectiediensten en een specifieke 

bevoegdheid sociale dumping voor de mi-

nister van werk essentieel zijn voor een 

gezonde transportsector. Het is de enige 

mogelijkheid om de malafide bedrijven 

eruit te halen en zorgen dat de chauffeurs 

correct betaald worden.”

De waarheid in kaart gebracht
Van Steenbergen stond al langer op de  

radar van BTB-ABVV. In het vierde en meest 

recente zwartboek sociale dumping 

uit 2019 wordt uitvoerig beschreven op 

welke manier Van Steenbergen de sociale 

dumping organiseert en zijn chauffeurs 

uitbuit. Het gaat over Roemeense en 

Bulgaarse chauffeurs die via een Slovaakse 

postbusfirma tewerkgesteld worden op 

de Portugese postbus van het bedrijf. 

Onderzoek van BTB-ABVV bracht aan 

het licht dat er volgens de RSZ-gegevens 

maar maximaal 5 werknemers in dienst 

zijn in België. Het bedrijf buit zijn Roe-

meense en Bulgaarse chauffeurs uit via 

Q Trucking Slovensko, een postbusbedrijf 

dat met de chauffeurs Slovaakse arbeids-

contracten afsluit voor 500 euro bruto per 

maand. Via de Portugese transportfirma 

Viana Fernandes worden de vracht-

wagens ingeschreven. De dispachting 

gebeurt warempel vanuit een tuinhuis 

in Arendonk.

Wim De Jonghe, BTB-propagandist die 

de zaak Van Steenbergen opvolgt, is 

verheugd met de afloop.  “Het is echt 

een sterk dossier dat we dankzij in-

tensieve samenwerking met parket 

en inspectie diensten hebben kunnen 

opmaken. Ik was zelf bij de verhoren van 

de chauffeurs aanwezig en nu ook bij 

de  politie-inval. Content dat ik met mijn 

eigen ogen zag hoe het net zich sloot, 

dat ons werk loont.  Ik hoor ook overal 

op andere bedrijven dat het als een bom 

is ingeslagen, mijn mailbox  zit vol met 

bedankjes en positieve aanmoedigingen. 

Dat doet deugd want het is ook onze job 

om ervoor te zorgen dat er gepraat wordt, 

dat de politiek luistert en aub die inspec-

teurs verdubbelt. Die  gasten betalen hun 

loon dik terug hoor!”

Wim belooft vervolgens plechtig: Van 

Steenbergen was de allereerste die deze 

praktijken toepaste en nu gaan we verder 

jagen op de anderen. Want gelijk  

‘Belgisch’ loon, voor gelijk werk!”

Als afsluiter: momenteel lopen er nog 

tientallen klachten van BTB nog bij de 

Belgische justitie.  We blijven jullie op de 

hoogte houden van alle resultaten.

Voor alle verdere informatie:  

www.btb-abvv.be/wegvervoer-logistiek

BTB ZET TANDEN IN SOCIAL 
DUMPING EN BOEKT OVER-
WINNING OP DE FRAUDEURS

https://www.btb-abvv.be/images/WegvervoerEnLogistiek/campagne/sociale_dumping/Nederlands/Zwartboek_2019_NL_WEB.pdf
https://www.btb-abvv.be/images/WegvervoerEnLogistiek/campagne/sociale_dumping/Nederlands/Zwartboek_2019_NL_WEB.pdf
http://www.btb-abvv.be/wegvervoer-logistiek

