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Een statutair congres kijkt terug op het verleden, 
maar moet vooral beslissingen nemen over de 
toekomst. Hoe stellen we ons als BTB op tegenover 
nieuwe (r)evoluties in de transportsector?

In onze sector staan we immers voor heel wat uit-
dagingen. Twee ervan springen in het oog: sociale 
dumping en digitalisering & automatisering.  Het zijn 
twee fenomenen die bepalend zullen zijn voor de 
toekomst van  onze sectoren.  Het zijn trouwens the-
ma’s waar ook onze internationale vakbondskoepels 
ITF/ETF en UNI volop mee bezig zijn.
 
Deze ontwerp-resolutietekst maakt een analyse en 
stelt syndicale “werkpunten” voor.  Zowel in verband 
met de sociale dumping als met de digitalisering & 
automatisering staan we voor de keuze.  Doen we 
alsof onze neus bloedt, wachten we rustig af...  en 
worden de keuzes ons opgedrongen door de werk-
gevers en de politiek?  Of maken we een vakbond-
sanalyse van wat op ons af komt, en proberen we 
syndicale invloed uit te oefenen en onze toekomst 
(mee) vorm te geven?

Dat onze sector volop in beweging is, en zelfs onder 
druk staat zullen we niet ontkennen.  

Door de digitalisering & automatisering zullen er in 
onze sector ongetwijfeld jobs verdwijnen.  Misschien 
komen er ook nieuwe, andere bij?  Zeker is dat de 
aard van onze jobs zal veranderen.  Logistieke ar-
beid zal er over 10 jaar anders uitzien dan vandaag.  
Chauffeurs zullen anders werken,   in onze havens 
zal de jobinhoud van de dokwerkers veranderen en 
ook in de maritiem zijn er veranderingen op komst. 
Aan ons syndicalisten om de belangen van de 
transportwerknemers hierbij te verdedigen, en op 
constructieve wijze ervoor te zorgen dat we allen aan 
de slag blijven!

Niet door innovatie te weigeren.  Maar door ze mee 
vorm te geven.  Te zorgen voor jobs , te ijveren voor 
meer vorming en bijscholing, ...  Dat doe je niet door 
aan de zijkant “neen” te staan roepen.  Dat doe je 
door verantwoordelijkheid te nemen als vakbond, en 
kansen af te dwingen voor de werknemers die we 
vertegenwoordigen. 

De sociale dumping die in onze sectoren georgani-
seerd wordt is zonder twijfel het resultaat van een 
éénzijdige invulling van de Europese eenmaking, 
maar ook door een éénzijdige globalisering.  Door de 
exclusieve aandacht voor het marktgebeuren, en met 
het vrij verkeer van goederen en diensten als heilige 
koe, waarvoor alles moet wijken. Hele sectoren drei-
gen te worden ontwricht en kapot gemaakt door het 
liberale Europese beleid

Het sociale Europa blijft verweesd achter.  Op die 
manier overspoelen goedkope arbeidskrachten uit 
Oost-Europa onze arbeidsmarkt.  Mensen die zelf uit-
gebuit worden zorgen op die manier voor een desta-
bilisering van onze verworvenheden. CAO’s komen 
onder druk te staan.  Belgische chauffeurs, schippers 
en matrozen worden als “te duur” omschreven.  Het 
statuut van onze dokwerkers wordt aangevallen. 

Een “race to the bottom” dreigt ons allemaal naar 
beneden te trekken. Precarisering van de arbeids-
markt is het gevolg: interimjobs, flexijobs, de wet 
De Croo waarbij niet-professionelen tot 5100 euro 
onbelast kunnen bijverdienen… dit alles verdringt 
goede banen! Heel vaak worden de zwakkeren op de 
arbeidsmarkt verplicht om via interim en flexi-jobs te 
werken, omdat werkgevers hen geen andere moge-
lijkheid bieden. 
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Daarin passen ook de aanvallen van de rechterzijde 
op het statuut van onze dokwerkers.  Rechtse politici 
komen steeds terug met nieuwe aanvallen op een 
goed werkend systeem.  Ook daar staat BTB al jaren-
lang op de eerst rij om te reageren.  

Sociale dumping moet de wereld uit, en daar zullen 
we blijven voor vechten.  Ook met concrete voorstel-
len. Fair transport is immers onze prioriteit!

Deze ontwerp-resolutietekst zal besproken worden in 
de afdelingen en de vakgroepen. 

De twee thema’s worden op dezelfde manier behan-
deld.  
We geven een algemene analyse, we vertalen die 
analyse naar onze sectoren, we schetsen de syndi-
cale uitdagingen en we doen voorstellen voor een 
syndicaal actieprogramma.

Na de discussie zullen we als BTB beter gewapend 
zijn om sociale dumping nog beter te tackelen, en 
automatisering en digitalisering het hoofd te bieden. 

Frank  MOREELS
Voorzitter BTB 
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automatisering
&

digitalisering





waar  spreken  we  over ?

De technologische (r)evolutie zorgt ervoor dat steeds 
meer werkprocessen geautomatiseerd (kunnen) wor-
den.  Meer zelfs, artificiële intelligentie en algoritmes 
allerhande zorgen ervoor dat bepaalde processen 
overgenomen worden door “intelligente” machines.  
Iedereen kent het voorbeeld van de zelfrijdende 
trucks en volledig geautomatiseerde magazijnen.

Die automatisering en digitalisering zorgen voor 
ingrijpende veranderingen in de transportsector de 
komende jaren.  Alle transportmodi zullen betrok-
ken zijn, zowel in de havens, het (weg)vervoer, de 
maritieme sectoren ... We zullen er allemaal mee te 
maken krijgen.  

Moeten we ons zorgen maken?  Ja!  
Moeten we bang zijn?  Neen... we moeten onze toe-
komst zelf in handen nemen.

Digitalisering verandert natuurlijk fundamenteel de 
wijze waarop onze economie draait.  Het internet, 
en de vele toepassingen op dat net,  zorgen voor 
nieuwe economische modellen, zoals de zogenaam-
de platformeconomie.  

Men spreekt trouwens vaak verkeerdelijk van 
“deeleconomie”.  Een misleidende naam. Er wordt 
inderdaad van alles gedeeld, uitgenomen de winst.  
Concerns zoals Uber, Deliveroo, Task Rabbit ... maar 
ook ondernemingen als Bringr (onderdeel van Bpost) 
presenteren zich als “disruptief” en halen de be-
staande arbeidsverhoudingen overhoop.  Uberisering 
heet zoiets...

Maar de zogenaamde “disruptie” gaat veel verder en 
grijpt in op de sociale dialoog zoals we die vandaag 
kennen.  De zogenaamde platformbedrijven weigeren 
steevast overleg met de vakbonden, en doen er alles 
aan om vakbondswerking tegen te gaan.  

Alexander De Croo van Open VLD, en minister ver-
antwoordelijk voor de digitale agenda, stelt zelfs 
openlijk dat het sectoraal overleg door de digitale 
vernieuwingsgolf “achterhaald” is.  Hij stelt onom-
wonden: 
“We stellen ook vast dat de digitale wereld de sec-
toren en de grenzen doet vervagen.  Dat is een be-
langrijke evolutie.  Er zijn nog maar weinig bedrijven 
die binnen de contouren van één sector blijven.  In 
zo’n omgeving past sectoraal overleg niet meer.  Dat 
zou moeten gebeuren op bedrijfsniveau ”. 

De vele werknemers in kleine ondernemingen in de 
transportsector zullen het “graag” horen, zonder sec-
torale akkoorden zijn ze immers slechter af, zoveel is 
zeker.  
Dit soort denkbeelden stelt de vakbondswerking en 
het sociaal overleg dan ook voor enorme uitdagin-
gen. 

Digitalisering en automatisering zullen zowel positie-
ve als negatieve gevolgen hebben.

Negatief :

►

►

Rationalisering en jobverlies: schattingen 
spreken van een jobverlies van 10 tot 40% 
binnen nu en 20 jaar.

Sommige jobs zullen gewoon verdwijnen: 50 % 
van de vandaag gekende jobs zouden volgens 
sommigen over 20 jaar niet meer bestaan.  
Professor economie Maarten Goos van de KU 
Leuven ziet het ook voor ons land somber 
in. Computers en robots zouden de volgende 
twintig jaar in Vlaanderen ruim 1,4 miljoen 
banen doen verdwijnen. In sommige func-
ties zouden zelfs meer dan negen op de tien 
arbeidsplaatsen worden geschrapt. Hij denkt 
daarbij aan winkelbedienden, boekhouders en 
telemarketeers.  Maar ook de vrachtwagen-
chauffeur staat - volgens hem - op de lijst van 
“verdwijnende beroepen”.  Ook de Wereldbank 
noemt de transportsector als één van de 
sectoren die zeer onderhevig zullen zijn aan 
automatisering en digitalisering.
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waar  spreken  we  over ?

►

►

►

Positief : 

►

►

►

►

►

►

Ook de psycho-sociale gevolgen voor de werk-
nemers zijn niet te onderschatten: de stress 
door het “geleefd” worden, de permanente 
bereikbaarheid via e-mail, ...

Privacy-problemen die samenhangen met Big 
Data: Facebook, Twitter, Uber en Airbnb weten 
meer over ons dan we graag willen...  Maar 
ook onze werkgever weet meer dan vroeger 
via onze Facebookaccounts, Twitter-pagina’s, 
Instagram ...

De uberisering van de economie zet de arbeid 
in loonverband onder druk.  Mini-jobs, bijver-
dieners, (pseudo) zelfstandigheid, ...  rukken 
op.

Het jobverlies wordt door anderen gerela-
tiveerd.  Een verantwoordelijke van Maersk 
verklaarde in 2017 op een ITF-conferentie in 
Kaapstad dat de loonkost te marginaal is om 
te “automatiseren”.  Hun schepen zouden 
bemanning aan boord houden.

Nieuwe jobs kunnen ontstaan. Vandaag rijdt 
de straddle-carrier chauffeur op de carrier zelf, 
morgen zit die “op afstand” in een controleka-
mer.  Veel van die voorspelde nieuwe beroe-
pen zijn echter ook “hoger geschoolde jobs” 
zoals motion designer, drone-piloot en big 
data specialist ...

Automatisering kan zwaar, vermoeiend en 
lichamelijk belastend werk makkelijker uitvoer-
baar maken. 

Monotoon werk wordt overgenomen door 
automaten

Onveilig werk wordt geautomatiseerd

De scholingsgraad van werknemers vergroot, 
indien ze tenminste ook kansen krijgen op “on 
the job training”
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alle  transportwerknemers  zijn  betrokken

Onze havenarbeiders weten dat ze ook aan de dok-
ken te maken krijgen met automatisering en digita-
lisering.  Anders dan in Nederland zijn onze havens 
tot nu relatief gevrijwaard gebleven, en kennen we 
geen “spookterminals”.  Meer zelfs, de tewerkstelling 
in onze Belgische havens is de laatste jaren ge-
groeid!

Tegelijk is de “aanwerving” in de Antwerpse haven 
(het “kot”) reeds het digitale tijdperk ingestapt en 
verlopen de aanwervingen digitaal.  We weten dat 
OCR herkenning (Optical Character Recognition) van 
containers opgang maakt, en dat “remote controlled” 
straddle carriers in andere havens - zoals Singapore 
- reeds ingezet worden.  De chauffeur zit niet meer 
in de carrier, maar in een controleruimte en bedient 
het toestel met een “joystick”..  Het is echter de 
vraag of die “joystick” voor meer arbeidsvreugde 
zorgt?

In de koopvaardij zijn de eerste zelf varende schepen 
al een feit. Vanaf augustus 2018 worden de eerste 
elektrische binnenschepen ook ingezet in de Ant-
werpse haven, en  tal van proefprojecten van zelf 
varende schepen steken de kop op zowel in Neder-
land als in België.
In het wegvervoer is er sprake van de invoering van 
chauffeur loze taxi’s, en  zelfrijdende trucks en bus-
sen.  Dat de menselijke factor op korte termijn zal 
uitgeschakeld worden is echter twijfelachtig.  

Trucks zonder chauffeur de E17 opsturen zal - vol-
gens Arjen van Halem die een studie uitvoerde in 
opdracht van ETF - niet op korte termijn realiteit 
worden.  Maar platooning - trucks die in kolonne rij-
den - zou er wel vrij snel kunnen komen.  Weliswaar 
mét chauffeur aan boord.  Een chauffeur die een 
andersoortige job zal uitoefenen, en andere compe-
tenties zal hebben.

Logistieke arbeid is vandaag al super-geautoma-
tiseerd.  Digitale orderpicking bestaat reeds.  Via 
stemherkenning of google glasses en andere techni-
sche hoogstandjes.  Bij Amazon krijgen de orderpic-
kers nu al een polsband die trilt als ze een bepaalde 
actie moeten uitvoeren. En wie in een sorteercen-
trum van DHL werkt, weet hoe groot de impact van 
de digitalisering is.  Een pakje wordt permanent 
getraceerd en gemonitord.  En ook de “handlers” op 
de luchthavens ervaren de digitalisering in de sector.
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uitdagingen  voor  btb

Het is onze opdracht als vakbond om proactief te 
werken en de veranderingen in de sector op te van-
gen, zowel in het belang van de leden, als voor het 
bestendigen van onze vakbondswerking.  
Daarom willen we wegen op deze evoluties door 
zelf voorstellen uit te werken, en te ijveren voor de 
realisatie ervan.

Innovatie

Innovatie moet hand in hand gaan met sociale 
dialoog, en met het maken van heldere afspraken 
over wat kan, en wat niet kan, en vooral over hoe het 
kan.  En dat altijd door  sociaal overleg. (Verplichte) 
innovatie CAO’s zijn momenteel vaak een lege doos, 
aan ons om ze inhoud te geven. Innovatie en sociaal 
correct handelen kunnen immers hand in hand gaan.
Dit overleg moet gebeuren op alle gekende niveaus.  
Interprofessioneel, sectoraal en op bedrijfsniveau.

BTB stelt voor :

►

►

►

►

►

►Dat innovatie ingeschreven wordt in het Inter-
professioneel overleg, en dat er een interpro-
fessioneel kaderakkoord gemaakt wordt over 
hoe innovatieve processen met de werkne-
mers besproken worden, zowel op sectoraal 
als op bedrijfsniveau.

Dat er CAO’s over innovatie afgesloten wor-
den in elke (sub)sector van de transportsec-
tor, rekening houdend met duurzaamheid en 
ecologie.

Dat daarbij afspraken gemaakt worden over 
welke inspanningen op sectoraal vlak moeten 
gebeuren om innovatie te flankeren.  Sector-
fondsen kunnen een rol spelen in onderzoek, 
opleiding, vorming, ergonomie, ...

BTB zal prioritair inzetten op het vermijden van 
jobverlies en het vrijwaren van de bestaande 
arbeidsplaatsen. Dit zal gebeuren op alle ni-
veaus van het sociaal overleg, met name ook 
binnen de paritaire comités.

BTB zal ook ijveren voor de aanpassing van 
de bevoegdheidsomschrijving van de paritai-
re comités aan de gewijzigde situatie op de 
arbeidsmarkt, mede onder druk van digitalise-
ring en automatisering.

Dat de bestaande en toekomstige fiscale 
stimuli en incentives van overheidswege die 
bedrijven aansporen om te investeren en te 
innoveren gekoppeld worden aan tewerkstel-
lingsbevorderende maatregelen.
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uitdagingen  voor  btb

Vorming  &  opleiding  van  werknemers

Vorming en opleiding zullen dé uitdaging zijn voor 
de toekomst.  Jobs evolueren, en wie niet mee 
evolueert, kan zijn of haar job niet blijven uitoefe-
nen.  Daarom zullen we méér offensieve eisen stellen 
betreffende vorming en opleiding. 
Vorming en opleiding zijn  geen individuele verant-
woordelijkheden van de werknemer of werkzoe-
kende.  De kost ervan kan ook niet zomaar naar de 
gemeenschap doorgeschoven worden.  De werkge-
vers moeten hierin verantwoordelijkheid nemen. Dit 
is namelijk  een investering in hun eigen toekomst. 

BTB stelt voor :

►

►

►

►

►

►

►

Door de digitalisering en automatisering 
zullen werknemers extra opleidingsbehoef-
ten hebben. BTB eist dat de werkgevers hun 
verantwoordelijkheid nemen en instaan voor 
de organisatie  en volledige financiering van 
deze opleidingen, het loonverlies, ... Ook de 
bestaande functieclassificaties en cao’s zullen 
onderzocht en aangepast worden.

Op korte termijn een recht op minstens 2 
dagen vorming per jaar voor alle transport-
werknemers. Streefdoel moet zijn dat alle 
werknemers 5 dagen vorming per jaar krijgen, 
sectoraal in te vullen.

Hierbij is een essentiële rol weggelegd voor 
paritair georganiseerde opleidingen en 
overheidsinstellingen die zich bezig houden 
met scholing (VDAB, CVO, Syntra, scholen, 
...). Prioritair hierbij zijn gepersonaliseerde en 
praktijkgerichte vormingen. 
Dit vormingsrecht moet ingeschreven wor-
den binnen het IPA en vertaald worden in alle 
sectorale CAO’s.

Dat de kosten van die vorming als een inves-
tering beschouwd moeten worden en moet 
worden betaald door de werkgever en dit geldt 
ook voor het ‘loonverlies’.

CAO’s in elke sector die dit recht garanderen 
en de nodige financiële middelen daarvoor 
mobiliseren, via sectorale fondsen, die paritair 
beheerd worden door vakbonden en werkge-
vers.

BTB zal ook in de syndicale vorming aandacht 
besteden aan de thema’s digitalisering en au-
tomatisering en de gevolgen van de invoering 
ervan. Dit zal ook doorgetrokken worden naar 
den versterkte vrouwen- en jongerenwerking 
en zal aan bod komen in ons communicatie-
beleid. 
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uitdagingen  voor  btb

bewaken  van  veiligheid  en  gezondheid

Het werktempo in de ondernemingen is vandaag 
al zeer hoog en de controlemechanismen in veel 
logistieke ondernemingen zijn sterk uitgebouwd. 
Innovatie moet georganiseerd worden op maat van 
de mens die er werkt, en niet louter op basis van 
economische overwegingen.  Bovendien laat de 
invoering van nieuwe technologie toe om sneller en 
efficiënter te werken.  Wat de fysieke en psychosoci-
ale druk op de werknemers opvoert. 

BTB stelt voor :

►

►

►

►Dat er een verplichte informatie- en consul-
tatiefase komt voorafgaand aan innovatie en 
digitalisering in het bedrijf.

Dat er verplicht CAO’s komen - ook op on-
dernemingsvlak - over hoe deze invoering 
begeleid wordt, met name in verband met 
timing, gevolgen op de tewerkstelling, vorming 
en opleiding, …

BTB zal blijven ijveren om de transportsector 
‘vrouwvriendelijk’ te maken en de instroom 
van vrouwen in onze sector te bevorderen.

BTB onderschrijft het standpunt goedgekeurd 
op het ABVV-congres van 30-31 mei en 1 juni 
2018 in verband met de versterking van de 
sociale zekerheid : ‘Als ABVV zijn we voorstan-
der van een brede sociale bescherming. Alle 
mensen moeten zich verzekerd weten van een 
waardig inkomen. We delen deze doelstelling 
met sommige voorstanders van een basisinko-
men. Maar we blijven ervan overtuigd dat deze 
doelstelling het best kan bereikt worden via 
een versterking van de Sociale Zekerheid (en 
het leefloon). Een basisinkomen houdt immers 
teveel nadelen en risico’s in zoals versterken 
van sociale ongelijkheid (meer aan wie het 
niet nodig heeft, minder aan wie het wel nodig 
heeft); nog grotere subsidies aan bedrijven 
(basisloon op kosten van de gemeenschap); 
geen bijkomende garantie op werk, zeker voor 
wie het zwakst staat op de arbeidsmarkt (doel-
groepkorting zou voor iedereen gelden) ...’
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uitdagingen  voor  btb

Privacy  van  de  werknemers  beschermen

Door de ver doorgedreven digitalisering worden de 
handelingen van de werknemers bijna permanent 
gemonitord.  Denken we maar aan de blackbox in 
trucks, of het registreren van alle handelingen in 
het logistiek proces.  Camerabewaking in de havens 
of op de werkplek wordt méér en méér standaard. 
Duidelijke afspraken dienen gemaakt te worden over 
het gebruik van deze gegevens.  Zowel het inzetten 
van camera’s maar ook het screenen/raadplegen 
van persoonlijke/privé accounts van werknemers op 
sociale media moet gereglementeerd worden.

BTB stelt voor :

►

►

►

Inschrijving van de bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer in het arbeidsreglement.

Recht op “off-line time” moet gegarandeerd 
worden via duidelijke onderhandelde afspra-
ken op bedrijfsniveau.

CAO afspraken over het gebruik van digitale 
gegevens, en strikte, transpartante en contro-
leerbare procedures bij gebruik van digitale 
gegevens bij het belonings- of sanctiebeleid.
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uitdagingen  voor  btb

bewaken  van  de  kwaliteit  van  de  jobs

Innovatie, digitalisering, automatisering zet ook druk 
op de arbeidsvoorwaarden.  Steeds vaker duiken er 
“instabiele” jobs op in de transportsector.  Zeker in 
de logistieke sector is interimarbeid de standaard.  
Om aan de slag te kunnen in logistieke onderne-
mingen is interim de gedwongen opstap.  Je wordt 
niet aangeworven zonder een – vaak veel te lange – 
periode interim te werken. 

BTB stelt voor :

►

►

►

►

►

De periode is niet enkel te lang, de behandeling van 
interim-arbeiders laat vaak te wensen over.  Inte-
rim is zo ook verworden tot een selectieprocedure, 
waarbij enkel de besten de eindstreep van een vast 
contract halen.  Een wedloop waarbij de gezondheid 
en veiligheid van de werknemers vaak vergeten 
wordt. En waarbij wie ziek wordt – al is het maar een 
paar dagen – volledig uit de boot valt.

►

►

►

BTB zal zelf : 

►

►

Vaste en stabiele arbeidscontracten blijven de 
norm voor BTB. Interimarbeid moet de uitzon-
dering blijven  om het hoofd te bieden aan 
onvoorziene pieken in het werk of aan uitzon-
derlijke situaties.

De periode van uitzendarbeid dient beperkt 
te worden in de tijd. Uitzendarbeiders moeten 
vooruitzicht krijgen op een vast contract. 65 
RSZ-dagen is daarop het maximum.

Uitzendarbeid moet beperkt blijven tot een 
maximumpercentage van het personeelsbe-
stand. Dit percentage wordt sectoraal bij CAO 
vastgelegd, rekening houdend met de specifi-
citeit van de (sub)sector.

Misbruik van interimarbeiders dient financieel 
gesanctioneerd te worden. De inspectiedien-
sten moeten extra controles voeren, ook op 
het terrein, en daartoe over de nodige midde-
len en personeel beschikken. 

Een degelijk onthaalbeleid moet door de werk-
gever georganiseerd worden voor interimar-
beiders, met betrokkenheid van de vakbonden. 
Een betere begeleiding kan georganiseerd 
worden ook voor interimarbeiders, met betrok-
kenheid van de vakbonden. Een betere bege-
leiding kan georganiseerd worden via peter-/
meterschap (zie KB 25/4/2007).

Opgebouwde anciënniteit als interimarbeider 
dient als verworven te worden beschouwd, bij 
voorkeur op sectorniveau.

BTB onderschrijft de ABVV-resolutie over 
werkgevergroeperingen: deze moeten terug-
geschroefd worden door het te beperken tot 
ondernemingen uit éénzelfde paritair comité. 
De eerste erkenning moet van bepaalde duur 
zijn en mag slechts na evaluatie voor onbe-
paalde duur worden. Het aantal werknemers 
van zo’n groepering moet beperkt worden 
tot 5 (ABVV-resolutie van 30-31 mei en 1 juni 
2018).

Het syndicaal antwoord is de werknemer-
spool, zoals in de havens reeds bestaat. Deze 
werknemerspools kunnen ook in andere (sub)
sectoren een antwoord bieden op de vraag 
naar flexibiliteit. Dit dient per subsector te 
worden vastgelegd bij CAO en gebeurt onder 
strikte syndicale controle.

Interimarbeiders beter integreren in de syndi-
cale werking.

Sluitende CAO’s onderhandelen op alle niveaus 
(sector, bedrijf, ...).
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uitdagingen  voor  btb

de  platformeconomie  moet  de  algemene  regels 
volgen

De zogenaamde ‘disruptie’ staat vandaag vaak syno-
niem met het niet respecteren van sociale wetgeving 
(zie Uber), veiligheidsvoorschriften (zie Deliveroo), 
en met ontdoken fiscaliteit (idem)... ‘Hippe’ en vooral 
‘smarte’ ondernemingen stellen zich voor als ver-
nieuwend maar weigeren de - volgens hen - rigide 
arbeidswetgeving en sociale reglementering te vol-
gen. De politieke wereld reageerd op de komst van 
platformen door de bestaande regelgeving ‘op maat’ 
te herschrijven. Op die manier worden minderwaar-
dige statuten gecreëerd, die de bescherming van de 
werknemers enkel uitholt. 

BTB stelt voor :

►

►

BTB zal zelf : 

►

►

Respect voor de bestaande arbeidswetgeving, 
ook door de platformeconomie.

Geen ‘derde’ of speciaal statuut voor de zoge-
naamde platformeconomie.

De mensen die in de platformeconomie 
werken organiseren en daar een aangepaste 
dienstverlening en belangenbehartiging voor 
ontwikkelen. BTB streeft hierbij naar de opti-
male sociale bescherming van deze werkne-
mers.

Extra inspanningen leveren om haar leden en 
bij uitbreiding de publieke opinie te informeren 
en sensibiliseren over de sociale impact en de 
gevaren van deze platformeconomie.
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uitdagingen  voor  btb

de  sociale  zekerheid  financieren  en  het  werk  
herverdelen

De gevolgen voor de financiering van de Sociale Ze-
kerheid en de belastinginning van de automatisering 
& digitalisering zijn niet gering: robots betalen geen 
taksen en leveren geen bijdrages aan de sociale 
zekerheid.  Op die manier vloeit de “winst” van dit 
proces naar aandeelhouders, en blijft de overheid en 
de sociale zekerheid met een lege “portemonnee” 
achter.  

Bovendien zetten bedrijven steeds meer constructies 
op om zo weinig mogelijk (lees geen) belastingen te 
betalen.  De Panama- en Bahamas-papers illustreer-
den dit ten zoveelste male.  Europese lidstaten wer-
ken daar trouwens aan mee.  Uber en Ikea hebben 
hun Europees hoofkwartier (lees fiscaal vehikel) niet 
toevallig in Nederland.

BTB stelt voor :

►

►

►

herverdeling  van  het  beschikbare  werk

Zowat alle economisten zijn het erover eens dat 
digitalisering & automatisering een impact zullen 
hebben op het aantal jobs.  Als we weten dat er 
minder jobs beschikbaar zullen zijn in de toekomst, 
en we willen wel de bevolking blijven betrekken bij 
het economisch gebeuren om hen te voorzien van 
voldoende koopkracht, dan moeten we durven na-
denken over de vermindering van de arbeidsduur.  

Zelfs Hal Varian, hoofdeconoom bij Google vindt dit 
een logische evolutie : “We vergeten ook dat we met 
zijn allen minder uren werken dankzij de technolo-
gie en de toegenomen productiviteit. Twee eeuwen 
geleden werkten mensen 70 uur per week op het 
veld.  Tegenwoordig geldt in de Verenigde Staten 
een werkweek van 37 uur.  En het is goed mogelijk 
dat de werkweek nog korter wordt door de toegeno-
men productiviteit.”

BTB onderschrijft ten volle de resolutie goedgekeurd 
op het ABVV-congres van 30-31 mei en 1 juni 2018 
i.v.m. de collectieve arbeidsduurvermindering als een 
oplossing voor de toekomst om het werk billijk te 
verdelen.

BTB stelt voor :

►

►

►

►

Taxering van robots via de fiscaliteit

Taxering van “big data”.  Wie “mega” databan-
ken aanlegt om daar (heel veel) geld mee te 
verdienen moet een bijdrage betalen aan de 
staatsfinanciën.

Belastingsplicht in land van activiteit.  Wie 
actief is in België hoort taksen te betalen in 
België.  

Collectieve arbeidsduurvermindering moet het 
antwoord zijn op het krimpen van het aantal 
jobs en de stijgende productiviteit 

Arbeidsduurvermindering te onderhandelen op 
alle niveaus waar mogelijk.  Interprofessioneel, 
sectoraal en bedrijfsniveau.

Terugbetaling van ontvangen belastingsver-
mindering, RSZ-kortingen, subsidies, ... bij 
sluitingen en herstructureringen van onderne-
mingen. 

Werknemers die instappen in een innovatie-
project van de werkgever dienen hiervoor 
financieel beloond te worden.
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#FairTransport

op   mensenmaat

sociale 
dumping





waar  spreken  we  over ?

Sociale dumping is een woord dat veel ladingen 
dekt.  Maar eigenlijk is het simpel.  Het gaat hem 
over het inzetten van arbeidskrachten die minder 
betaald worden en slechtere arbeidsomstandigheden 
hebben in een regio, een sector of bedrijf waar wet-
telijk en/of conventioneel betere lonen en werkom-
standigheden gelden.  

We spreken over Oost-Europese chauffeurs die 
maandenlang in België rijden.  Of Belgische slacht-
huizen waar bijna uitsluitende Oost-Europees 
personeel werkt.  Of  Poolse bouwvakkers die op 
Belgische werven actief zijn. Of matrozen die via 
Oost-Europese interim kantoortjes op Belgische bin-
nenscheepvaartbedrijven tewerkgesteld worden aan 
Oost-Europese lonen.  

De gebrekkige Europese eenmaking is één van de 
oorzaken van die sociale dumping.  Europa is een 
economische ruimte waar vrij verkeer van goederen 
en diensten heilig is, maar waar te weinig oog is 
voor het sociale.  Europa is een markt zonder sociale 
spelregels.

Tegelijk zet de globalisering van de economie de 
prijzen van transport onder druk.  Transport moet 
steeds goedkoper.  De consument vindt het normaal 
om tijdens de winter prinsessenboontjes te eten 
of tulpen te kopen die in Kenia gekweekt worden.  
Liefst zo goedkoop mogelijk.  Dus moet transport zo 
weinig mogelijk kosten.  

Dat dit druk zet op de prijzen, en aanleiding geeft 
tot druk op de lonen en arbeidsvoorwaarden hoeft 
niet uitgelegd.  In de transportsector is er een “race 
to the bottom” aan de gang.  Goedkoop, goedkoper, 
nog goedkoper…. En de rekening wordt uiteindelijk 
betaald door het personeel.

De sociale dumping beperkt zich dan ook niet tot 
Europa.  Luchtvaartcrews uit Zuidoost-Azië wor-
den door Norvegian Air ingezet op vluchten tussen 
Europa en de Verenigde Staten “omdat ze goedkoper 
zijn”.  En op riviercruiseschepen  vinden we zo goed 
als geen Europese bemanningen meer.  De gevallen 
van regelrechte slavernij in deze sector zijn trouwens 
legio.    
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alle  transportsectoren  zijn  betrokken

Iedereen kent het voorbeeld van de Roemeense 
chauffeur die aan de lonen van het thuisland betaald 
wordt, maar die werkt in België en buurlanden, heel 
vaak in een (postbus)bedrijf dat eigendom is van 
een Belgische transporteur.  Hetzelfde gebeurt in de 
binnenscheepvaart, waar slecht betaalde Oost-Eu-
ropese matrozen ingezet worden.  Alleen is dat voor 
Jan Modaal wat minder zichtbaar.  Die chauffeurs 
zien we dagelijks rondrijden op de autowegen, die 
matroos op een binnenschip op het Albertkanaal is 
minder zichtbaar.  

Sociale dumping wordt ook in de luchtvaart ge-
organiseerd.  Consumenten zijn verzot op de lage 
tarieven van Ryanair, maar vergeten dat het cabine-
personeel en de piloten ingeschreven zijn in Ierland, 
waar de kosten lager zijn dan pakweg in Charleroi 
of Zaventem waar de eigenlijke thuisbasis van dat 
personeel zich bevindt.  

En wat te denken van de vele pogingen om het 
statuut van de Belgische dokwerkers onderuit te 
halen?  We herinneren ons Port Package 1 & 2, en de 
Europese procedure die tegen België werd opgestart 
door Eurocommissaris Siim Kallas.  Een “goed” gere-
geld statuut dat ervoor zorgt dat er steeds voldoen-
de en goed opgeleide dokwerkers beschikbaar zijn, 
met een bijhorende sociale bescherming voor die 
dokwerkers.  

Het onderuit halen van dat statuut, geregeld door de 
“wet Major” is de prioriteit van zij die havenarbeid 
goedkoper willen maken.  Laten we ons niet ver-
gissen.  Fernand Huts, Open VLD en N-VA willen dit 
statuut weg om het te vervangen door “goedkope” 
precaire arbeid.  Sociale dumping dus…

Deze neerwaartse spiraal kent geen winnaars bij wie 
werkt in de transportsector.  

Min of meer “goed“ betaalde Belgische werknemers 
verliezen hun werk en/of hun bescherming.  In de 
transportsector gingen de laatste tien jaar zesdui-
zend jobs “verloren”.  Zeg maar ruim tien procent 
van de Belgische chauffeurs zagen hun job overge-
nomen door Oost-Europese chauffeurs.  

Die laatsten worden dan weer uitgebuit.  Die 
Oost-Europese chauffeurs worden slecht betaald, 
zijn maanden van huis, kamperen vaak in erbarme-
lijke omstandigheden op (snelweg)parkings, hebben 
geen sociaal leven…  De Europese Transportbond 
ETF spreekt van moderne slavernij langs de Euro-
pese wegen.  En hierbij zijn al verschillende doden 
gevallen, denken we maar aan Krismar in Wingene!

De echte winnaars zijn de multinationale onderne-
mingen, de opdrachtgevers.  Zij zetten de druk op 
de prijzen, zij organiseren de “race to the bottom”, 
zij liggen op die manier aan de basis van de sociale 
dumping.  Zij spelen ook de werknemers onderling 
tegen elkaar uit.  Met het risico dat die arbeiders 
zich tegen elkaar keren.  Belgische chauffeurs die 
de Oost-Europese chauffeurs als schuldige erva-
ren!  “zij pakken ons werk af!”.  Ondertussen lachen 
IKEA, Carrefour, Procter & Gamble, … en noem maar 
op.  Zij strijken de winst van de sociale dumping op.  
Daarom mogen we ons als vakbond niet van vijand 
vergissen. 

Deze neerwaartse spiraal is ook een ernstige bedrei-
ging voor de loon- en arbeidsvoorwaarden van onze 
leden, de transportwerknemers.  Loononderhande-
lingen voeren in een klimaat waar men beroep kan 
doen op een goedkope arbeidsreserve is moeilijk.  

Maar ook de arbeidsomstandigheden worden aange-
tast.

Niet erkende havenarbeiders inzetten in de havens 
zal zonder de minste twijfel leiden tot onveilige situ-
aties, meer arbeidsongevallen, grotere risico’s…  Een 
erkende dokwerker is een opgeleide dokwerker.  Die 
weet wat hij/zij doet.  

Oost-Europese truckchauffeurs zijn minder goed 
uitgerust.  Minder goed opgeleid.  En vormen dan 
ook een veiligheidsrisico op de weg.  Ook voor de 
“doorsnee” weggebruiker. En daarbovenop wil de 
Europese Commissie nu de regels inzake rij- en rust-
tijden “aanpassen” zodat er op een periode van drie 
weken meer gereden kan worden … dit alles om te 
vermijden dat er nog een lange wekelijkse rust van 
45 uur zou zijn. 
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uitdagingen  voor  btb

een  sociaal  europa  uitbouwen

Europa heeft een overdonderende verantwoordelijk-
heid om sociale dumping te stoppen.  Indien Europa 
er niet in slaagt om sociale dumping te beteugelen 
zal de werkende bevolking zich minder en minder 
herkennen in het Europees project.  Meer zelfs, de 
gewone burger zal zich tegen Europa keren.  

Onze Britse collega’s van de transportvakbond “Unite 
the union”  zijn er rotsvast van overtuigd dat so-
ciale dumping één van de redenen was voor veel 
gewone Britten om pro-Brexit te stemmen.  Maar 
ook in Frankrijk, Oostenrijk, Nederland, ...  zien we 
hoe openlijk anti-Europese partijen en bewegingen 
groeien.  

BTB  stelt  voor :

►

►

►

►

►

►

Europa zal dringend de sociale dumping moeten 
stoppen wil het niet verder desintegreren.  Dat is 
ongetwijfeld een politieke uitdaging.  Voor Mevrouw 
Thyssen is er dan ook nog heel wat werk aan de 
winkel.  Indien Europa niet snel en doortastend orde 
schept in de Europese ruimte zal Europa méér en 
méér in vraag worden gesteld.  

Cruciaal daarbij is dat men zich in de Oost-Europese 
staten rekenschap moet geven dat men de econo-
mische vruchten van Europa niet kan plukken zonder 
Europa sociaal verder uit te bouwen.  Door betere 
sociale spelregels te accepteren. Europese integratie 
kan slechts slagen als we nivelleren naar boven toe.

►
Te werken aan een opwaartse harmonisering 
van de diverse sociale wetgeving in Europa.  
Het uitwerken van een formule van Europees 
minimumloon is daar deel van.  15 € minimum 
als Europese ondergrens is het streefdoel.
De Europese pijler van sociale rechten dwin-
gend te maken voor de lidstaten.  Net zoals 
de regels betreffende begrotingsdiscipline 
dwingend is. 
Een verbod op ‘makelaars’ in de transportsec-
tor die bedrijven ‘begeleiden’ bij het uitvlaggen 
of het oprichten van postbusbedrijven. 
Dit betekent ook dat er een einde moet 
gemaakt worden aan Europese procedures 
waarbij lidstaten die de sociale bescherming 
van hun werknemers vrijwaren, gedwongen 
worden deze af te bouwen: zie het Duitse 
minimumloon in de transportsector, zie de Wet 
Major in België, zie het statuut van de haven-
arbeiders in Spanje, …  Fundamentele rechten 
gaan boven het vrij verkeer van goederen en 
diensten. 
BTB zal een campagne ontwikkelen om de 
consument te sensibiliseren om geen diensten 
te gebruiken en geen goederen te kopen die 
product zijn van sociale dumping.

Een regelgevend kader waarbij sociale dum-
ping daadwerkelijk bestreden wordt i.p.v. 
gefaciliteerd: 

►

►

►

►

►

geen liberalisering van de cabotage, 
maar wel méér controle.
versterking van de detacheringsrichtlijn, 
met duidelijke en controleerbare regels 
voor het goederenvervoer over de weg.
verstrenging van de regels in verband 
met postbusfirma’s.
GPRS geïntegreerde tachograaf voor alle 
beroepsgoederen- en personenvervoer, 
inclusief alle voertuigen met een laad-
vermogen vanaf 0 tot en dit vanaf 2019, 
niet pas in 2034.
De ‘European Labour Authority’ moet 
uitgebouwd worden tot een echte 
slagkrachtige Europese sociale inspec-
tiedienst. Deze ELA moet initiatiefrecht 
hebben om onderzoek in te stellen en 
moet (kunnen) optreden bij klacht van 
een lidstaat. Ook de vakbonden moeten 
de mogelijkheid hebben om onderzoek 
te vragen van ELA. Deze ELA moet daar-
toe de nodige bevoegdheden, middelen 
en man-/vrouwkracht hebben.
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uitdagingen  voor  btb

de  belgische  overheid  kan  meer  doen

Overheden zijn in veel gevallen ook “opdrachtge-
ver”.  Zij schrijven openbare aanbesteding uit voor 
het uitvoeren van opdrachten.  Bijvoorbeeld voor 
het bouwen van scholen, het aanleggen van wegen, 
het organiseren van openbaar vervoer door trans-
portfirma’s, …  Ook in het uitvoeren van deze over-
heidsopdrachten zijn er firma’s betrokken die sociale 
dumping organiseren.  

Vaak ook is dit het gevolg van onderaanneming.  Op-
drachten worden door ondernemingen verder uitbe-
steed aan derden, vierden, …  op die manier ontstaat 
er een “keten” van onderaanneming waarin sociale 
fraude een gemakkelijke voedingsbodem vindt.

Bovendien kan ook de Belgische wetgeving ver-
scherpt worden.  

BTB  stelt  voor : 

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

Dat alle overheden, van federaal tot gemeen-
telijk, anti-dumping clausules opnemen in hun 
openbare aanbestedingen.

Bedrijven die in onderaanneming van de over-
heid werken - zoals De Lijn of TEC - dienen 
verplicht syndicaal overleg te organiseren.

Een versterking van de hoofdelijke verant-
woordelijkheid van de opdrachtgever. Een mul-
tinational die sociale dumping toelaat in zijn 
transportketen moet daar ook op afgerekend 
worden. De hoofdelijke verantwoordelijkheid 
moet ook gelden voor loonschulden uit het 
verleden.

Dat de bestaande regelgeving niet verder 
uitgehold wordt door initiatieven op federaal, 
regionaal of zelfs gemeentelijk vlak.

Geen afbouw of uitholling van de “wet Major” 
die zorgt voor degelijke bescherming van de 
havenarbeiders. Lashing is bv. havenarbeid en 
dat moet zo blijven.

Modernisering kan mits sociaal overleg, met 
behoud van verworvenheden en met toezicht 
op de veiligheid. 

De verkeersregels, opleidings- en keurings-
centra te herfederaliseren. 
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uitdagingen  voor  btb

betere  handhaving  en  vervolging

Kan België dan helemaal niets doen?  Natuurlijk wel, 
mocht men beginnen met de bestaande regels en 
wetten toe te passen, dan zou men al veel verder 
staan. Goed nieuws is dat er de laatste tijd wel wat 
meer vervolging is van transportfirma’s die sociale 
dumping organiseren, en dit dank zij de acties van 
BTB.  Dat verschillende – ook gerenommeerde - 
transportfirma’s  werden aangepakt valt op.  

De Belgische inspectiediensten zijn echter nog 
onderbemand, en hebben te weinig middelen en 
armslag.  Controleurs en politiemensen klagen over 
tegenwerking vanuit de hiërarchie, en laksheid van-
uit bepaalde parketten.  

Ook Philippe De Backer, de staatssecretaris voor 
fraudebestrijding, zou wat minder moeten jagen op 
uitkeringstrekkers en wat meer aandacht moeten 
besteden aan deze georganiseerde fraude vanuit 
bepaalde ondernemers. 

BTB  stelt  voor :

►

►

►

►

Ook Philippe De Backer, de staatssecretaris voor 
fraudebestrijding, zou wat minder moeten jagen op 
uitkeringstrekkers en wat meer aandacht moeten 
besteden aan deze georganiseerde fraude vanuit 
bepaalde ondernemers. 

►

►

►

Modernisering kan mits sociaal overleg maar 
met behoud van verworvenheden en met toe-
zicht op de veiligheid.

Meer controles, betere handhaving en snellere 
vervolging. Met het inzetten van tolken om de 
controles te vergemakkelijken en taalbarrières 
uit de weg te ruimen. 

Meer betrokkenheid van de vakbonden bij 
deze inspecties, en meer transparantie over 
het vervolgingsbeleid.

Versterking van de inspecties.  Om daadwer-
kelijk controles uit te voeren heb je nood aan 
“boots on the ground”.  De aanwerving van 
netto 100 extra inspecteurs bij de inspecteurs, 
op korte termijn. 

Controle en handhaving van de regelgeving 
betreffende het verbod op het nemen van de 
lange rust in de vrachtwagen.

Verhoging van de boetes bij overtredingen, 
verzwaring van de sancties in de boetecata-
loog, uitsluitend ten laste van de werkgever.

Bij ernstige overtredingen opleggen van effec-
tieve gevangenisstraffen aan de bedrijfsver-
antwoordelijken en een soort ‘terbeschikkings-
stelling’ ook voor de veroordeelde bedrijven 
zelf, en hun zaakvoerders/aandeelhouders, 
invoeren. HIerdoor voert het Ministerie van 
Justitie gedurende een bepaalde periode 
na de gerechtelijke uitspraak een specifiek 
toezicht over het bedrijf uit, naar analogie 
met veroordeelde natuurlijke personen, met 
controle van de eventuel opgelegde sociale 
maatregelen.
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uitdagingen  voor  btb

corporate  responsability

Ook multinationals moeten zich vragen stellen.  Wil-
len ze de Europese ruimte verder vrijwaren, en dus 
gebruiken om economisch te floreren, dan zullen ze 
zelf verantwoordelijkheid moeten nemen.  

Ze kunnen zich niet langer verschuilen achter ondui-
delijke Europese regels en verder doen alsof er geen 
vuiltje aan de lucht is.   

Wie bijvoorbeeld op de website van IKEA kijkt leest 
dat IKEA zich engageert om op duurzame wijze te 
werken, CO2emissie af te bouwen in hun bedrijfs-
voering, en geen producten te verkopen die gemaakt 
werden door kinderarbeid.  Waarop wachten IKEA en 
andere multinationals om ook hun transportketen op 
te ruimen, en van hun onderaannemers spijkerharde 
garanties te eisen dat ze geen sociale dumping of 
oneerlijke concurrentie zullen organiseren.  Corpora-
te responsability zeg maar!

BTB  stelt  voor :

►

►

internationale  vakbondssolidariteit  verder  
uitbouwen

Sociale dumping is per definitie een grensoverschrij-
dend fenomeen.  Het stopt niet aan de nationale 
grenzen.  Bovendien riskeert het fenomeen van de 
sociale dumping de werknemers uit elkaar te spe-
len.  West-Europese werknemers die zich bedreigd 
voelen, leggen de oorzaak bij hun Oost-Europese 
collega’s.  Op die manier dreigt sociale dumping de 
werkende bevolking te verdelen.  

Samenwerking onder vakbonden, over de landsgren-
zen heen, is het vakbondsantwoord hierop. 

BTB  zal :

►

►

►

►

►

►

Het inschrijven van het principe “gelijk loon 
voor gelijk werk” in alle tenderprocedures die 
door opdrachtgevers/multinationale onderne-
mingen uitgeschreven worden.

Een fair transport label toe te kennen aan 
opdrachtgevers en bedrijven die het principe 
van gelijk loon voor gelijk werk in de praktijk 
toepassen. 

Zich verder engageren in de internationale 
vakbondskoepels ITF en UNI Global Union, ETF 
en UNI Europa om op die manier internationale 
solidariteit vorm te geven.

De bestaande informatiekanalen zoals de 
info-flashes proberen informaticagewijs te 
optimaliseren en toegankelijk te maken voor 
délégués. 

Oost-Europese vakbonden ondersteunen in 
hun uitbouw.  Met name het project samen 
met de truckersvakbond SLT in Roemenië zal 
verder ondersteund worden.  Soortgelijke pro-
jecten worden onderzocht en   desgevallend 
gesteund.

Het samenwerkingsproject van BTB, ABVV / 
IFSI, ITF met de Keniaanse vakbonden wordt 
geëvalueerd, en indien nodig bijgestuurd.

Extra inspanningen leveren om Oost-Europese 
chauffeurs te informeren en sensibiliseren om 
gelijk loon voor gelijk werk op te eisen.

Verder inzetten op de nationale vakbondskoe-
pels om op die manier nationale solidariteit 
meer vorm te geven (bv. actiedag sociale 
dumping).
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#FairTransport

op   mensenmaat


