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Belgische Transportarbeidersbond

Ze komen uit het Oosten, 
ze trekken naar het Oosten

BTB legt de netwerken bloot

Als BTB weten we waarover we spreken. Wij
bezochten het Asiadok in Antwerpen waar de
Oost-Europese chauffeurs in het weekend stil-
staan. Wij trokken op studiebezoek naar Bra-
tislava. Wij verdedigen Oost-Europese chauf-
feurs voor Belgische en zelfs Roemeense
rechtbanken. Wij luisterden naar de zwanen-
zang van de failliete werkgever die het spel
van de dumping niet wilde meespelen. 

De vaststellingen zijn simpel. Flink wat mala-
fide werkgevers opereren vanuit Oost-Europa
via “nepfirma’s”. Ze voeren hier transporten
uit met Oost-Europese chauffeurs, vaak tegen
de detacheringsrichtlijn en de cabotagewet-
geving in. Vaak op het randje van het legale,
vaker nog over het randje. Als we weten dat
veel van deze Oost-Europese chauffeurs een
flink pak minder verdienen dan de Belgische
chauffeurs (soms slechts een derde of de
helft), dan snapt zelfs een kleuter dat dit een

systeem van oneerlijke concur-
rentie is. Georganiseerde socia-
le dumping, waar zowel de Bel-
gische als de Oost-Europese
chauffeur de dupe van is.

Onze Belgische chauffeurs ver-
liezen werk en hun loon komt
onder druk. De Oost-Europese
trucker is maanden van huis en
leeft in erbarmelijke omstandig-
heden in zijn vrachtwagen of in
containers. In ons zwartboek
beschrijven we het geval van
Marco, een Roemeense chauf-
feur die uitgebuit werd op de
wijze zoals het gebeurde in de
jaren 1800.

BTB voegt de daad bij het woord en
voert actie!

Onze mensen zijn het beu. Ze vroegen én
kregen actie.  Dinsdag 9 november voerde
BTB actie op drie plaatsen in het land: Zee-
brugge, Zaventem en Namur. Op de drie
plaatsen werden er filterblokkades georgani-
seerd en kregen de chauffeurs een pamflet,
voor de gelegenheid vertaald in 7 talen,
waarin de sociale dumping werd aange-
klaagd. 

Renaud Vermote, die de actie te Zeebrugge
organiseerde, was blij met de reacties van de
truckers: “We kregen zeer positieve reacties
van de truckers, zowel van de Belgische als
van de Oost-Europese. Iedereen vindt dat het
zo niet verder kan, dat er iets moet gebeu-
ren.” Zelfde geluid in Zaventem. Sandra Lan-
genus coördineerde ter plekke: “BTB kreeg
felicitaties van de truckers. Velen hadden op
het radionieuws al gehoord van onze actie en
toeterden als teken van sympathie toen ze
kwamen aangereden. Eindelijk durft iemand
het zeggen, vertelden ze ons”. En ook in
Namur-Moustier sloeg de actie aan. Daniel
Maratta : “Onze actie naar de truckers die
kwamen laden en lossen te Glaverbel maakte
indruk op de mensen. We kregen niet enkel
een goede covering in de pers, maar ook de
truckers zelf kwamen met hun verhalen en
de collega’s van Glaverbel betuigden hun
sympatie. ” 

Dit is slechts een begin

Als BTB hebben we onze eisen duidelijk
gesteld : de detacheringsrichtlijn moet ver-
sterkt worden, de mazen in het net van de
cabotagewetgeving moeten toe, de vesti-

Iedereen die de Belgische snelwegen gebruikt weet het. Veel trucks op onze wegen rij-
den met buitenlandse nummerplaten. Opvallend zijn de vele nummerplaten uit Oost-
Europa. Logisch, zou je denken, wetende dat België een transitland is, en dat de E17
één van de drukste autowegen van Europa is. Jammer genoeg is dat maar de helft van
het verhaal. De waarheid is dat flink wat Belgische transportfirma’s een postbusfirma
openen in Oost-Europa. Ze werven op die firma Oost-Europese chauffeurs aan en zet-
ten die in bij interne Belgische transporten of op hun internationale ritten vanuit Bel-
gië. Niets aan de hand mochten deze mensen evenveel verdienen als de Belgische
chauffeurs. Jammer genoeg is dit verre van waar en hebben we hier te maken met
georganiseerde sociale dumping. Dit uitvlaggen maakt slachtoffers onder de Belgische
en de Oost-Europese chauffeurs. En dat kan niet langer!

De BTB militanten klagen in Zeebrugge de
"uitverkoop" van hun beroep aan.

PARKINGS: onvoldoende, onveilig, oncomfortabel!
Op 25 oktober voerden we opnieuw actie. Voor meer, veiligere en
comfortabelere parkings langs de snelwegen. Dit naar aanleiding
van het vierde zwartboek dat we publiceerden. Het verhaal wordt
jammer genoeg eentonig. Want er verandert niets “on the road”.
“Voor BTB een reden te meer om op dezelfde nagel te blijven klop-
pen.”

Stoppen met kakelen! 
Eieren leggen…

“We zullen de bevoegde politici
blijven achtervolgen en interpelle-
ren voor het door hen gevoerde
non-beleid. Of ze nu Crevits, Lut-
gen, Schouppe of Turtelboom
heten… Ze babbelen veel over de
parkings, maar ze doen weinig of
niets dat ook op het terrein voel-
baar is. De laatste drie jaar kakelen
ze er maar op los, terwijl ze geen
eieren leggen. Het wordt stilaan de
Far West langs de autowegen. Die-
venbendes gijzelen truckers en
beschieten de politie met kalasjni-
kovs. Ondertussen moeten de
chauffeurs leven in onwaardige
omstandigheden”, stelt Frank
Moreels, Federaal Secretaris van
BTB. “Hoog tijd om wat meer res-
pect op te brengen voor de chauf-
feurs”.

De chauffeurs zelf 
aan het woord

We deden als BTB niet enkel plaats-

bezoeken op bijna 100 parkings,
waarbij onze inspectieteams objec-
tieve vaststellingen noteerden over
de toestand ter plekke. We voer-
den ook een enquête bij ongeveer
500 truckers. De resultaten spre-
ken voor zich. Meer dan 85% van de
chauffeurs zegt dat er onvoldoen-
de plaatsen zijn, 58% is zelf al met
overvolle parkings geconfronteerd.
79% geeft de sanitaire installaties
een onvoldoende en 77% klaagt
over de levensduurte. Onze inspec-
tieteams kunnen dit enkel bevesti-
gen: ’s nachts komen we al gauw
30% parkeerplaatsen te kort.

BTB neemt de vragen van de
chauffeurs ernstig!

“Wie volgt ?” vraagt Frank Moreels
zich af. “Ondanks de acties die we
de voorbije jaren gevoerd hebben
als BTB verandert de situatie op het
terrein niet snel genoeg. Daarom
dit nieuwe zwartboek. Daarom
opnieuw een BTB-actie. We inter-
pelleerden UPTR en FEBETRA, de
twee patroonsfederaties met zetel

te Brussel. Zij zegden ons alvast
steun toe en bevestigden achter
onze eisen te staan.” (We zullen
hen er te gelegener tijd aan herin-
neren.)

Waar blijft de 
Europese dynamiek?

BTB bracht ook een bezoek aan de
conferentie in verband met de par-
kingproblematiek die België orga-
niseerde in het kader van het Euro-
pese voorzitterschap van ons land.
Zielig om vast te stellen hoe méér
dan honderd apparatsjiks uit aller-
hande Europese en nationale instel-
lingen gewichtig zitten doen over
wat ze allemaal, nog net niet, reali-
seerden. Het was dan ook een
genoegen voor BTB om dit “feest-
je” even te verstoren met een korte
actie.

Frank Moreels: “Klap op de vuurpijl
was wel dat sommige deelnemers
ons achteraf kwamen feliciteren,
omdat ook zij vonden dat er te veel
blabla werd verkocht, zonder resul-
taat op het terrein. In elk geval stelt
BTB haar deskundigheid en de des-
kundigheid van haar leden-chauf-
feurs, ter beschikking van beleids-
makers die echte experten willen
inschakelen”

Vuile parkings, waar vaak te weinig plaats is, zijn schering en inslag....

Wil je het zwartboek “veilige parkings” of het zwartboek 
“ze komen uit het Oosten, ze trekken naar het oosten” 
downloaden: wwwwww..bbttbb--aabbvvvv..bbee..

Wil je een verzorgd uitgegeven versie op papier: mail naar
dinneke.fleerackers@btb-abvv.be Je kan ook bellen of schrijven naar
Dinneke Fleerackers – BTB – Paardenmarkt 66 – 2000 Antwerpen,
03/224 34 37.

Wil je contact met iemand van BTB om jouw verhaal te doen, 
of heb je hulp nodig, aarzel niet ons te contacteren!

BTB zit ook op Facebook: BTB Transport Logistiek ABVV
http://www.facebook.com/home.php?#!/profile.php?id=100001467554122
Hierop kan je ook de filmpjes van onze beide acties terugvinden.

Pamfletten in 7 talen worden uitgedeeld op 
Brucargo. 

gingsvoorwaarden voor een transporton-
derneming moeten zo geschreven worden
dat spookfirma’s niet langer kunnen flore-
ren, de digitale tachograaf moet mee inge-
zet worden in de strijd tegen de illegale
cabotage… en vooral, de controles moeten
veel frequenter en strenger worden. 

Constructieve voorstellen waarvan een deel
op Belgisch en een deel op Europees vlak
moeten ingevoerd of uitgewerkt worden. 

BTB zal mee aan die kar duwen en verwacht
nu van de Europese Transportfederatie
(ETF) échte acties, om ook Europa wakker
te schudden. Wordt in elk geval vervolgd!
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