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VOORWOORD

Het idee om een projectaanvraag bij het Directoraat-Generaal Werkgelegenheid en Sociale Zaken van de Euro-
pese Commissie in te dienen, ontstond in augustus 2016. Op dat ogenblik kwamen delegaties van de Deense 
vakbond 3f en van de Duitse vakbond ver.di in Berlijn samen voor een bespreking van de speciale situatie in het 
Duits-Deense grensgebied. Daarbij werd het voor de deelnemers al snel duidelijk dat de situatie daar helemaal 
niet zo speciaal was en dat dit in andere grensgebieden ook wel eens een probleem zou kunnen vormen. Het 
was en is ons doel om de tariefescalatie door middel van postbusbedrijven in de grensgebieden onder de loep 
te nemen en om naderhand de oorzaken voor de acties van de ondernemers te kunnen verklaren. Het resultaat 
daarvan is het project “Sociale voorwaarden in de logistiek in Europa”. Sociale dumping in grensgebieden is geen 
alleenstaand fenomeen. We stellen het vast tussen alle landen waar er verschillen bestaan in lonen en sociale 
voorwaarden.

We wilden echter niet alleen van gedachten wisselen met onze collega’s en met werkgevers, we wilden ook cor-
recte en wetenschappelijke kennis vergaren over de omstandigheden in de logistieke industrie in Duitsland en in 
de buurtlanden van Duitsland. Samen met de mede-indieners (de Europese Transportarbeiders Federatie of ETF 
in Brussel en de EVA Akademie in Berlijn), de andere projectpartners (Union 3F uit Denemarken, BTB-ABVV uit 
België en ACV-Transcom uit België) en het wetenschappelijke instituut wmp Consult uit Hamburg hadden we een 
perfect team om het project succesvol uit te voeren.

Zo konden we dankzij de wetenschappelijke benadering die in het verslag van dit project beschreven staat, voor 
het eerst een compleet overzicht krijgen over de individuele arbeidsvoorwaarden, de bedrijfsstructuren en de 
collectieve structuren in de betrokken landen. Tegelijkertijd beschreven de deelnemers aan onze online enquête, 
de talloze interviews en–last but not least – de deelnemers aan onze drie workshops de wettelijke situatie in de 
respectieve landen.

We hopen van harte dat de bevindingen van ons project meegenomen zullen worden bij het toekomstige politieke 
werk binnen de EU en dat de Europese Unie een Unie van Burgers en Werknemers wordt en zich niet eenzijdig 
richt op de economische belangen.

 
 
Stefan Thyroke (ver.di), Cristina Tilling (ETF), Roberto Parillo (ACV-CSC, België),  
John Reynaert (BTB-ABVV, België), Flemming Overgaard (3f, Denemarken)

http://ver.di
http://ver.di
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Met de uitbreiding van de interne markt in de Europese Unie, de spreiding van de arbeid over de 
economie en de toenemende economische integratie en verstrengeling neemt het wegvervoer in 
Europa toe. Het wegvervoer speelt in onze economie een essentiële rol qua bijdrage tot het BBP 
(2 %) en qua sociale diensten die worden geleverd. Volgens Eurostat werken er in het wegvervoer 
in de EU ongeveer 3 miljoen mensen. Het liberaliseringsproces is evenwel niet hand in hand gegaan 
met een proces van maatschappelijke harmonisatie van de werkgelegenheid en de arbeidsvoor-
waarden. We stellen daarentegen zowel bij de werkgelegenheid als bij de arbeidsvoorwaarden en 
zowel bij de ingezeten als niet-ingezeten beroepschauffeurs een algemene neerwaartse trend vast. 
De internationalisering van de sector en de praktijken van deloyale concurrentie resulteren in een 
gevaar voor het op substantiële wijze ondermijnen van de sociale regelgeving en de sociale en 
 arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs.

De arbeidsvoorwaarden in het wegvervoer worden over het 
algemeen als lastig beschouwd. Atypische werkuren met lange 
afwezigheden, veel zitten, risico’s in verband met de veiligheid op 
de weg, toegankelijkheid van infrastructuur en diensten, geweld 
en aanvallen zijn problematische aspecten van deze baan. De 
werk- en leefomstandigheden van de beroepschauffeurs in de 
Europese Unie zijn echter drastisch verslechterd en dit geldt  
voor niet-ingezeten chauffeurs of buitenlandse chauffeurs. De 
chauffeurs uit deze laatste groep komen vaak uit Oost-Europa  
en steeds vaker komen zij niet meer uit de EU en zelfs niet meer 
uit Europa. De arbeidsvoorwaarden van die chauffeurs wordt  
als significant slechter beschouwd dan deze van de chauffeurs uit 
West-Europese landen.

De lage operationele marges in de zeer competitieve sector van 
het wegvervoer resulteren in pogingen om operationele kosten, 
met name loonkosten, tot een minimum te beperken. Verschillen 
in loonniveaus en bijdragen voor de sociale zekerheid zijn een 
significante bron van verschillen in de concurrentiepositie van de 
Lidstaten. Er bestaat nog steeds een grote loonkloof tussen EU 13 
en EU 15 Lidstaten, wat de illegale of deloyale praktijken van soci-
ale dumping nog voedt. Verschillende studies hebben aangetoond 
dat de arbeidsvoorwaarden en de sociale voorwaarden aanzienlijk 
verslechterd zijn in de afgelopen vijf jaar (Broughton et al. 2015; 
Gibson et al. 2017; Pastori/Brambilla 2017).

De Europese vakbonden hebben herhaaldelijk gewezen op deze 
toestand en ze hebben campagne gevoerd tegen onaanvaardbare 
voorwaarden (bijvoorbeeld 3F Transport en de Deense Transport 

and Logistics Association (DTL) in 2016, BTB-ABVV in 2017, ETF 
in 2012). ETF stelt dat “het wegvervoer qua naleving van sociale 
wetgeving en arbeidswetgeving een van de slechtste prestaties 
in Europa neerzet” (ETF 2018). De zwaarste problemen op het 
vlak van sociale voorwaarden en arbeidsvoorwaarden in het 
wegverkeer zijn onder andere de schending van de toepasselijke 
loonregels (vooral in verband met cabotage en dispatching), 
illegale werkgelegenheid, schending van de rusttijden en pauzes, 
activiteiten die niet als arbeidstijd beschouwd worden, tijd die 
doorgebracht wordt buiten adequate infrastructuur, en illegale 
praktijken inzake cabotage.

De studie wil een overzicht verstrekken over de bepalingen in 
verband met de sociale voorwaarden in collectieve arbeidsover-
eenkomsten en in wetgeving in de sector van het goederenver-
voer over de weg. Dit bestaat tot op heden niet. Dit project wil de 
kennis van de vakbonden op Europees niveau verbeteren als het 
gaat om de sociale voorwaarden in de logistieke sector. Daarnaast 
wil dit uitdagingen aanpakken op vlak van werkgelegenheid, 
werk en sociale dialoog. De kennis die dankzij het project wordt 
vergaard, moet vakbonden ook in staat stellen om gelijkenissen 
en verschillen tussen landen beter te begrijpen, wat een coöpera-
tieve benadering van de vakbonden in Europa moet ondersteunen 
en wat argumenten moet aanreiken om collectieve onderhan-
delingen op het sectorniveau als efficiënte bron van fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden en sociale voorwaarden in het vervoer en de 
logistiek in Europa te gaan beschouwen.
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METHODOLOGIE

1) In het kader van het project werden er drie workshops gehouden. De volgende partijen waren op alle workshops aanwezig: ETF, ver.di, BTB-ABVV, ACV-Transcom 
en 3F alsook organisaties uit twee of drie landen die aangesloten zijn bij ETF. De eerste workshop werd door de Belgische vakbonden georganiseerd in Luik  
(5–6 september 2018) en concentreerde zich vooral op de nationale ervaringen en de kadervoorwaarden in België en in Nederland. De tweede workshop 
werd door de Duitse vakbond ver.di georganiseerd in het Duitse Flensburg (13–14 november 2018) en concentreerde zich op de toestand in Duitsland en in 
 Denemarken. De derde workshop werd door de Oostenrijkse vakbond vida georganiseerd in Wenen (23–24 januari 2019) en concentreerde zich op de sociale 
voorwaarden en arbeidsvoorwaarden in de logistiek en het vrachtvervoer over de weg in Oostenrijk, Polen en de Tsjechische Republiek.

Omdat er al voldoende analyses van de arbeidsvoorwaarden  
van chauffeurs zijn en omdat de zwakke punten in het wettelijke 
kader en de problematische praktijken in de transportsector al 
tot in detail werden onderzocht (Europese Commissie 2009; 
Europees Parlement 2016a en 2016b; Pastori/Brambilla 2017), 
concentreert deze studie zich op aspecten van de arbeidsvoor-
waarden en de sociale voorwaarden waarvoor er tot nu toe bijna 
geen harde informatie beschikbaar is: uiteenlopende nationale 
bronnen van regelgeving omtrent de arbeidsvoorwaarden en  
de sociale voorwaarden, met inbegrip van betaling en verloning 
en met name de rol van wettelijke en andere vereisten en normen 
die de minimumnormen overstijgen die zijn vastgelegd in het 
wettelijke kader van de EU.

Binnen het kader van het ETF-project en van deze studie werden 
de bepalingen inzake de sociale voorwaarden die vervat zitten in 
collectieve overeenkomsten en in de wetgeving voor het wegver-
voer, zowel op het niveau van de sector als op het niveau van de 
bedrijven geanalyseerd en vergeleken op landelijk vlak. De analyse 
omvat ook bepalingen over lonen en andere arbeidsvoorwaarden, 
arbeidsovereenkomsten en kwalificatie, om er maar enkele te 
noemen. Verder zijn ook de afdwinging van de regels, de opvolging 
van de naleving, de controle en de sancties aan bod gekomen in 
het project en in deze studie.

Het onderzoek gaat over 7 Europese Lidstaten: Oostenrijk, België, 
Tsjechische Republiek, Denemarken, Duitsland, Nederland en 
Polen. Bij de selectie van de landen hebben verschillende factoren 
een rol gespeeld. Dit waren onder andere het belang van het land 
als logistieke markt (gemeten aan de hand van de omzet of tonki-
lometers (tkm) en de rol van het land als logistieke dienstverlener 
(gemeten aan de hand van het aandeel in het internationale 
vervoer en in de cabotage). Verder omvat het staal zowel landen 
uit de EU 13 als uit de EU 15.

Het project is gebaseerd op de analyse van primaire en secun-
daire empirische gegevens en informatie over wettelijke en 
 andere bepalingen met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden  
van chauffeurs en hun handhaving. Als onderdeel van dit project 
werd er een literatuurstudie uitgevoerd alsook een enquête  
bij vakbondsvertegenwoordigers, vertegenwoordigers van de 
werknemers op het niveau van de bedrijven en vertegenwoordi-
gers van het management. Bij deze literatuurstudie hoorde  
ook een analyse van officiële documenten van Europese instellin-
gen, onderzoeksverslagen, documenten van belangrijke betrokke-
nen en grijze literatuur.

De drie workshops die van september 2018 tot januari 2019 1) 
werden gehouden, leverden nog andere belangrijke inzichten op. 
De deelnemers aan de workshops waren vertegenwoordigers van 
de vakbonden en van de werknemers, bv. leden van de onderne-
mingsraad, uit de bestudeerde landen. Om de studie te kunnen 
verbreden en verdiepen, zijn hetzij per telefoon hetzij face to face 
kwalitatief hoogstaande interviews gehouden met vertegenwoor-
digers van de vakbonden in de onderzochte landen.

Er is een online enquête gehouden om zo primaire gegevens te 
vergaren over de sociale voorwaarden uit de collectieve overeen-
komsten en uit de wetgeving inzake de logistieke sector zoals  
die op sector- en bedrijfsniveau bestaan, en over de handhaving 
(zie tekstvak 1).

Het onderzoek werd van februari 2018 tot maart 2019 uitgevoerd 
dankzij een nauwe samenwerking tussen de externe dienstver-
lener en de stuurgroep van ETF, die bestond uit ETF, EVA, ver.di, 
BTB-ABVV, ACV-Transcom en 3F.

De online enquête werd gehouden van mei 2018 tot februari 2019.

De onderstaande hoofdstukken geven een samenvatting van de 
belangrijkste resultaten van de studie en gaan daarbij in op de 
volgende thema’s:

 » Hoofdstuk twee bespreekt de evoluties in bedrijven en werkge-
legenheid en de recente ontwikkelingen in de strategieën en 
de praktijken van de bedrijven.

 » Hoofdstuk drie bespreekt de wettelijke basisregeling met 
betrekking tot de arbeidsvoorwaarden in het goederenvervoer 
over de weg op basis van EU-richtlijnen.

 » Het belangrijkste onderdeel van de studie, hoofdstuk vier, 
analyseert de nationale kadervoorwaarden en de rol van 
collectieve arbeidsovereen-komsten in de vorm van nationale 
verslagen van de zeven onderzochte landen.

 » Hoofdstuk vijf bevat de uitdagingen bij de implementatie van 
regelgeving, met name op het vlak van controles en sancties.

 » Hoofdstuk zes formuleert tot slot conclusies en aanbevelingen 
die uit die analyse resulteren en denkt na over mogelijkheden 
voor de toekomstige verbeteringen aan de sociale voorwaar-
den en de arbeidsvoorwaarden in de Europese sector van 
logistiek en goederenvervoer.

http://ver.di
http://ver.di
http://ver.di
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TEKSTVAK 1: OVERZICHT OVER DE ONLINE ENQUÊTE

Als onderdeel van de studie werd een online enquête uitgevoerd. Deze meertalige enquête werd ondersteund door het  
secretariaat van ETF. De nationale leden van ETF werden uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête en om die 
 uitnodiging in hun respectieve landen ook te verspreiden bij de leden op bedrijfsniveau en op regionaal en lokaal niveau.

De enquête bestaat uit drie onderdelen die zich richten tot verschillende doelgroepen: de vakbonden, de ondernemings-
raden en het management. De vragenlijst gaat in op volgende aspecten:

 » de belangrijkste trends op vlak van werkgelegenheid, marktontwikkelingen en concurrentie in de sector van het 
 wegvervoer;

 » sociale voorwaarden en arbeidsvoorwaarden, loonzetting en onderdelen van de verloning – wettelijke en andere 
 bronnen van regulering en de rol van collectieve arbeidsonderhandelingen;

 » kritieke thema’s in verband met sociale voorwaarden en arbeidsvoorwaarden

 » (regelgevende) bronnen van loonzetting, vergoeding en sociale voorwaarden in de sector van het wegvervoer

 » handhaving van regels, onderzoeken en controles

 » evaluatie van de regelgeving van de EU inzake internationaal wegvervoer.

We ontvingen in totaal 156 geldige antwoorden op de enquête, waarvan 57 afkomstig waren van vertegenwoordigers  
van vakbonden, 69 van vertegenwoordigers van het management en 30 van leden van een ondernemingsraad. De enquête 
werd gehouden in alle landen waarnaar onderzoek werd gedaan. Het merendeel van de antwoorden kwam uit België, 
 Denemarken en Duitsland.
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2.1 GEGEVENS EN TRENDS VOOR DE EU

2.1.1 VOLUMES

2) Statistieken van Eurostat over het vrachtvervoer over de weg, beschikbaar op: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Road_freight_
transport_statistics#Growth_in_EU_road_freight_transport_for_the_fifth_consecutive_year

3) Een tonkilometer is het vervoer van een ton goederen over een afstand van een kilometer.

4) Derdelandenvervoer is internationaal wegvervoer tussen verschillende twee landen dat wordt uitgevoerd met een motorvoertuig dat ingeschreven is in een 
derde land. Een derde land is een land dat noch het land is waar geladen/ingescheept wordt, noch het land waar gelost/ontscheept wordt. Dit vervoer wordt 
meegeteld in het land waar het voertuig ingeschreven is.

Het goederenvervoer over de weg is de belangrijkste manier om 
goederen binnen de Europese Unie te vervoeren en het is goed voor 
ongeveer 2 % van het bruto binnenlandse product van de Europese 
Unie (Europese Commissie 2015). Een analyse van de gegevens 
over de spreiding van het goederenvervoer in de EU-28 toont aan 
dat het vervoer over de weg een marktaandeel van 49,3 % in het 
totale vervoer heeft, gevolgd door vervoer over zee (32,3 %) en 
vervoer op het spoor (11,3 %) (Europese Commissie 2018).

Qua tonnage is het goederenvervoer over de weg in Europa in 
2017 voor het vierde opeenvolgende jaar gegroeid (+2,8 % in 
vergelijking met 2016), waardoor het volgens de meest recente 
gegevens van Eurostat de hoogte waarde bereikt sinds 2013. 2) 

In tonkilometers (tkm) 3) is het totale volume van het goederen-
vervoer over de weg in de periode van 2013 tot 2017 gegroeid met 
11,8 %. Een belangrijke factor in de toename van het goederenver-
voer over de weg die sinds 2013 vastgesteld is, is de ontwikkeling 
in het internationale vervoer.

In de periode van 2013 tot 2017 groeide het internationale 
goederenvervoer over de weg met 15,3 % terwijl het binnenlandse 
goederenvervoer volgens Eurostat slechts 9,9 % groeide. In die 
periode zetten derdelandenvervoer 4) en cabotage dan ook beiden 
een substantiële groei neer, nl. 8,5 % resp. 17,1 %.

Zoals de onderstaande afbeelding toont, is het goederenvervoer 
over de weg in de EU, uitgedrukt in tonkilometers, van 2016 
tot 2017 toegenomen met 4,5 %. Er was echter wel een sterke 
tweedeling, enerzijds met hoge groeipercentages in landen zoals 
Litouwen, Cyprus en Griekenland en anderzijds met dalingen van 
meer dan 10 % in België en de Tsjechische Republiek.

Volgens de meest recente cijfers van Eurostat over binnenlands 
goederenvervoer, uitgedrukt in tkm, domineerden Duitsland, 

Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Polen het Europese 
wegvervoer in 2017. Die landen waren samen goed voor 60,1 % 
van de totale hoeveelheid goederen die vervoerd werden in  
de  Lidstaten van de Europese Unie, en Duitsland was goed voor 
21,7 % van de totale hoeveelheid vervoerde goederen.

Gelet op het internationale vervoer, d.w.z. goederen die het land 
binnenkomen en het land verlaten, met inbegrip van derdelan-
denvervoer, blijken de landen die het voorwerp van onze studie 
uitmaken, zich verschillend te gedragen qua ontwikkelingstrends 
en qua aandeel van het internationale vervoer in het totale ver-
voersplaatje (zie onderstaande tabel).

Uitgedrukt in miljard kilometer groeiden het binnenlandse goe-
derenvervoer en het internationale goederenvervoer samen van 
2010 tot 2016 gemiddeld 4,2 % in de EU28, maar de toename van 
het aantal kilometers was vooral bijzonder groot in Polen (43,7 %) 
en Slowakije (30,8 %). Met uitzondering van Denemarken (lichte 
groei) en Duitsland (stagnatie) is het aantal kilometers dat is 
afgelegd door het goederenvervoer over de weg, in diezelfde 
 periode daarentegen gedaald. Die daling was het grootst in Frank-
rijk (–14,5 %), Nederland en België (in beide landen iets meer  
dan –11 %).

De vergelijking tussen verschillende landen toont ook dat de landen 
in Centraal- en Oost-Europa gemiddeld een hoog aandeel aan in-
ternationaal vervoer hebben in het totale vervoersvolume, gemeten 
als het totale aantal gereden kilometers. In de door ons geselec-
teerde landen vertegenwoordigt internationaal vervoer 84 % van 
het totale vervoer in Slowakije, 63,3 % in Slowakije, 63,3 % in Polen 
en 50,7 % in de Tsjechische Republiek. Die aandelen zijn veel lager 
in Frankrijk (7,5 %), Duitsland (14 %) en Denemarken (19 %), maar 
ze zijn wel hoger (en vergelijkbaar met het Europese gemiddelde) 
in Nederland (49 %), Oostenrijk (36 %) en België (39 %).

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Road_freight_transport_statistics#Growth_in_EU_road_freight_transport_for_the_fifth_consecutive_year
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Road_freight_transport_statistics#Growth_in_EU_road_freight_transport_for_the_fifth_consecutive_year
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Afbeelding 1:  Goederenvervoer over de weg – procentuele verandering in tkm, 2016–2017

Bron: Europese Commissie 2018. 

Noot: tkm = tonkilometer, het vervoer van een ton goederen over een afstand van een kilometer.

Tabel 1: Nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg, 2010–2016 (in miljard tonkilometers)

Nationaal en internationaal 
 goederenvervoer

Internationaal goederenvervoer 2016

2010 2016 Wijziging  
in %

Miljard tkm Percentage  
van totale 

 goederenvervoer

AT 28,7 26,1 –9,1 9,6 36,9

BE 35,0 30,9 –11,7 12,1 39,1

CZ 51,8 50,3 –2,9 28,0 55,7

DK 15,0 16,1 7,3 3,1 19,0

DE 313,1 315,8 0,9 44,1 14,0

FR 182,2 155,8 –14,5 11,6 7,5

NL 76,8 68,0 –11,5 33,77 49,6

PL 202,3 290,7 43,7 184,1 63,3

SK 27,6 36,1 30,8 30,4 84,2

EU27/28 1 756,4 1 831,0 4,2 657,2 35,9

Bron: Europese Commissie 2018.  
 
Noot: Inclusief derdelandenvervoer en cabotage. Uitsluitend goederenvervoer met vrachtwagens (over het algemeen met een maximaal toegelaten gewicht  
van meer dan 3,5 ton).
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2.1.2  VERSCHUIVING NAAR HET OOSTEN VAN DE WERKGELEGENHEID  
IN HET GOEDERENVERVOER OVER DE WEG

“Er bestaan binnen de EU buitensporige verschillen in de lonen en in de kosten voor het levenson-
derhoud, wat tot deloyale concurrentie en marktverstoring leidt. Het is ook onaanvaardbaar  
dat buitenlandse chauffeurs wekenlang in hun vrachtwagens moeten leven, hierdoor oververmoeid 
raken en misschien zelfs naar de fles grijpen vooraleer ze gefrustreerd opnieuw gaan rijden.”  
[Vertegenwoordiger van het management, Duitsland]

“Het aantal niet-ingezeten chauffeurs uit andere landen stijgt elk jaar met zo’n 5 %.”  
[Vertegenwoordiger van een werkgeversorganisatie, Polen]

Het is alom bekend dat het internationale vervoer als zeer hard 
en uitputtend beschouwd wordt omwille van de lange afwezig-
heden thuis, de beperkte rust, de infrastructuur, accommodatie 
en de andere arbeidsvoorwaarden die vaak te wensen overlaten. 
Het was dan ook geen verrassing dat de vertegenwoordigers 
van de Duitse vakbond en de Duitse bedrijfsleiders in de online 
enquête en in interviews aangaven dat Duitse chauffeurs meestal 
uitsluitend aangeworven worden voor binnenlands vervoer of voor 
korte buitenlandse trajecten, terwijl het internationale vervoer 
uitgevoerd wordt door buitenlandse dochterfirma’s.

De deelnemers aan de workshops en de interviews stelden vast 
dat in West-Europa een sterke trend bestaat om activiteiten in het 
internationale vervoer uit te besteden aan firma’s (vaak doch-
terfirma’s) in Centraal- en Oost-Europa. Er werd ook gemeld dat 
het aantal chauffeurs uit Centraal- en Oost-Europa dat direct in 
België, Nederland of Denemarken werkt, in de afgelopen jaren nog 
is toegenomen.

Die trends blijken ook uit de statistieken. Zoals de onderstaande 
tabel toont, waren Duitsland, Polen en Frankrijk in 2016 de belang-
rijkste EU-Lidstaten qua nationaal en internationaal goederenver-
voer. In de periode van 2010 tot 2016 zijn echter uiteenlopende 
trends vastgesteld: terwijl Polen en Slowakije de grootste toena-
mes in het totale vervoersvolume lieten optekenen, was de daling 
van het totale vervoersvolume het grootst in Frankrijk en in België.

Als men alleen rekening houdt met het internationale goederen-
vervoer, worden de verschillen nog duidelijker: het internationale 
vervoer heeft ten opzichte van het totale goederenvervoer het 
grootste aandeel in Slowakije (84 %), Polen (63 %) en de Tsjechi-
sche Republiek (56 %).

Uit vergelijkende analyses blijkt dat de verschuiving van de werk-
gelegenheid en activiteiten naar het oosten duidelijk het gevolg  
is van de kostenfactoren. De onderstaande tabel is afkomstig  
uit een verslag dat is gepubliceerd door het Franse Comité 
National Routier en waarin men de kosten voor een chauffeur in 
Frankrijk en in Polen met elkaar tracht te vergelijken. Dit verslag 
toont niet alleen duidelijk aan dat Poolse chauffeurs minder kos-
ten dan Franse chauffeurs, maar ook dat hun arbeidsvoorwaarden 

veel slechter zijn qua totale arbeidstijd en qua bijdrages voor de 
sociale zekerheid.

Belgische vakbondsafgevaardigden geven aan dat er in België on-
geveer 10.000 banen van chauffeurs voor internationaal vervoer 
vervangen zijn met behulp van gedetacheerde werknemers uit 
andere landen van de EU.

In dat verband moeten we wijzen op het feit dat de kosten voor 
chauffeurs uit lageloonlanden lager zijn voor de bedrijven, zelfs als 
die chauffeurs in dienst worden genomen met dezelfde verlonings-
voorwaarden als chauffeurs uit eigen land. Dit vloeit voort uit het 
feit dat de sociale bijdragen altijd betaald worden in het land van 
herkomst, zelfs als de chauffeur direct aangeworven wordt of als hij 
gedetacheerd wordt door een bedrijf in Centraal- of Oost-Europa, 
en dat de sociale bijdragen in die landen vaak significant lager zijn.

De Europese commissie heeft ook gerapporteerd dat het aantal 
chauffeurs uit niet-EU-lidstaten die in de EU in dienst zijn, is 
toegenomen. Van 2014 tot 2016 is het aantal bestuurdersattesten 
dat aan deze bestuurders is uitgereikt, bijna verdubbeld tot on-
geveer 76.000 (i.e. 2,5 % van het totaal aantal werknemers in de 
sector van het wegvervoer). De meesten van hen zijn in dienst in 
Polen, Litouwen, Slovenië en Spanje (Europese Commissie 2017).

De trend is een reactie op het toenemende tekort aan beroep-
schauffeurs dat nu ook in Centraal- en Oost-Europa bestaat. Zoals 
beschreven is in een recent verslag over de Poolse markt voor 
goederenvervoer over de weg, is het aantal buitenlanders dat voor 
Poolse transportbedrijven werkt, in de laatste jaren significant 
gestegen. Alleen al in 2016 is het aantal chauffeurs uit Oekraïne 
en Wit-Rusland verdubbeld in vergelijking met het jaar voordien. 
De auteurs van de studie gaven volgende commentaar over de 
toekomstige trends:

“Het lijkt echter zo dat de buitenlandse chauffeurs het probleem 
van het tekort aan chauffeurs op de Poolse markt niet kunnen 
oplossen op lange termijn, vooral omdat de reserves aan chauf-
feurs met belangstelling voor een baan in Polen uitgeput raken. 
Kazakstan kan een nieuwe bron van beroepschauffeurs voor de 
Poolse markt zijn.” (PWC/TLP 2016) 
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2.1.3 WERKGELEGENHEID EN ONDERNEMINGEN

In 2015 werkten 3,07 miljoen mensen in de sector van het goede-
renvervoer over de weg (Europese Commissie 2018). Zoals uit de 
onderstaande tabel blijkt, is het aantal werknemers in Duitsland 
het grootst met meer dan 420.000 banen, gevolgd door Frankrijk 
(330.000) en Polen (328.000). Gelet op de kleinere dimensie van 
het land is ook de Tsjechische Republiek met meer dan 120.000 
werknemers en meer dan 30.000 bedrijven een belangrijke 
locatie en een grote dienstverlener op vlak van goederenvervoer 
over de weg. Dit is opmerkelijk als men deze cijfers vergelijkt 
met die van België (58.000 werknemers), Slowaijke (44.500) en 
Denemarken (36.000).

Als men de gegevens voor 2015 vergelijkt met de werkgelegen-
heidscijfers uit 2010, dan vallen de uiteenlopende trends tussen 
EU15 en EU13 sterk op (zie ook onderstaande tabel):

 » Terwijl de gemiddelde werkgelegenheidsgraad van de EU 
4,7 % toenam, daalde de werkgelegenheid in België (–6,6 %), 
Frankrijk (–11,4 %) en Nederland (–3,6 %).

 » Procentueel gezien was de toename van de werkgelegenheid in 
de sector van 2010 tot 2015 het grootst in Slowakije (48,8 %), 
Denemarken (26,7 %), Polen (20,5 %) en Duitsland (18,7 %).

 » In absolute cijfers steeg de werkgelegenheid in Duitsland en 
in Polen het sterkst. Samen waren zij goed voor meer dan 
120.000 aanwervingen wat overeenstemt met 88 % van de 
totale toename van de werkgelegenheid in de EU28.

In 2015 waren in de EU volgens Eurostat 571.000 bedrijven gere-
gistreerd voor goederenvervoer over de weg (zie onderstaande 
tabel 3). De grote meerderheid van deze bedrijven bieden hun 
diensten inzake goederenvervoer over de weg aan in ruil voor 
een vergoeding. In 2015 werd slechts 14 % van alle tonkilometers 
afgelegd door bedrijven die hun eigen goederen vervoerden.

Het veruit grootste aantal bedrijven was gevestigd in Polen (meer 
dan 83.400), gevolgd door Duitsland (36.900), Frankrijk (34.400) 
en de Tsjechische Republiek (30.300). Duidelijk minder bedrijven 
waren gevestigd in Oostenrijk (6.500), België (8.000), Denemar-
ken (4.800) en Slowakije (8.800).

De sector van het Europese goederenvervoer over de weg is 
uiterst versnipperd. Enerzijds zijn er heel grote bedrijven met 
duizenden werknemers die complexe diensten op vlak van trans-
port en logistiek leveren. De meeste bedrijven zijn echter kleine 
of middelgrote bedrijven: zij werken vaak niet alleen voor directe 
klanten, maar ook voor grotere transportbedrijven.

In 2015 bedroeg het gemiddelde aantal werknemers per bedrijf in 
de EU28 5,36 personen. In Duitsland was het gemiddelde aantal 
werknemers met 11,6 het hoogst. 95 % van de bedrijven had 
echter minder dan 50 werknemers. Tijdens een van de workshops 
van het project meldde een expert van de vakbond dat in België 
56 % van alle bedrijven minder dan vijf werknemers hebben  
en dat slechts 4 % van de bedrijven meer dan 50 werknemers 

Eenheid Frankrijk Polen

Brutoloon (inclusief diverse bonussen en overuren) waarop sociale 
 bijdragen en inkomstenbelasting betaald moeten worden)

€/jaar 29 544 6 180

Reisvergoedingen en andere vergoedingselementen waarop geen sociale 
bijdragen en inkomstenbelasting betaald moeten worden

€/jaar 8 996 12 900

Werkgeversbijdragen (na aftrek van de staatssteun) % 30,3 22,0

Werkgeversbijdragen in absolute termen €/jaar 8 952 1 358

Totale jaarlijkse kost €/jaar 47 492 20 438

Aantal daadwerkelijke werkdagen per jaar €/jaar 216 252

Jaarlijkse arbeidstijd dagen/jaar 1 551 1 980

Jaarlijks afgelegd aantal kilometers uren/jaar 106 466 128 000

Kostprijs van één werkuur 
Basis 100 Frank

€/uur 30,62
100

10,32
34

Kostprijs per kilometer 
Base 100 Frank

€/km 0,45
100

0,16
36

Bron: Comité National Routier 2017.

Tabel 2:  Kosten van chauffeurs in Frankrijk en Polen, cijfers voor 2017
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hebben. Gelijkaardige patronen werden gemeld uit Nederland, 
waar 91 % van alle bedrijven 50 of minder werknemers hebben. 

Tegelijkertijd moeten we ook vaststellen dat 50 à 60 % van de 
Nederlandse vrachtwagenchauffeurs voor grote bedrijven werken.

2.2  MARKTTRENDS MET EEN IMPACT OP DE  
SOCIALE VOORWAARDEN

Een belangrijke trend uit het goederenvervoer over de weg is 
de verschuiving van de werkgelegenheid in het internationale 
wegvervoer en de vervanging van de chauffeurs uit landen van de 
EU15 door chauffeurs uit landen van de EU13. Die verschuiving is 
het gevolg van een hele reeks factoren, onder andere het gebrek 
aan gekwalificeerde chauffeurs dat in veel West-Europese landen 
bestaat, de zware arbeidsvoorwaarden, het slechte imago van de 
banen en de strategie in de bedrijven die hoofdzakelijk gebaseerd 
is op concurrentie op prijs en kosten. Die laatste trend bleek heel 
duidelijk uit de bijdrages van vertegenwoordigers van het ma-
nagement bij onze enquête en uit talloze verslagen. Zij stellen dat 
de markt en de concurrentie de lonen, de arbeidsvoorwaarden en 
de andere sociale aspecten zwaar onder druk zetten, zowel in het 
internationale vervoer als in delen van het nationale vervoer. De 
Duitse vakbonden melden ook dat op de Duitse bedrijven steeds 
vaker alleen nog maar een direct beroep wordt gedaan voor zeer 
gespecialiseerde activiteiten zoals het vervoer van gevaarlijke 
goederen en het leveren van complexe diensten in de logistiek en 
het vervoer waarvoor hoog opgeleide chauffeurs vereist zijn.

Wat de algemene strategieën en praktijken van het bedrijfsleven 
betreft, blijkt uit de online enquête en uit de bijdrages van de 
deelnemers aan de workshop dat het steeds moeilijker wordt om 
op de vervoersmarkt te overleven zonder chauffeurs die aan lage 
kosten/lonen werken, en met inachtneming van de wettelijke re-
gels inzake arbeidstijd, beloning en sociale bescherming. Er werd 
gemeld dat met name volgende strategieën worden gehanteerd 
om in de sterk omstreden markt voor goederenvervoer over de 
weg competitief te blijven:

 » Postbedrijven oprichten in landen in Centraal- en Oost-Europa 
die in de thuismarkten diensten verlenen;

 » Illegale cabotageactiviteiten uitvoeren ter vervanging van 
nationale transportactiviteiten;

 » Lacunes in het wettelijke kader uitbuiten om de sociale wetge-
ving in de sector van het wegvervoer te omzeilen, bijvoorbeeld 
bij goederenvervoer steeds vaker gebruik te maken van lichte 
vrachtwagens;

Tabel 3: Evolutie van het goederenvervoer over de weg in de geselecteerde landen, 2010 en 2015

Werkgelegenheid  
(in duizendtallen)

Aantal bedrijven Omzet  
(in miljoen euro)

2010 2015 % change 2010 2015 2010 2015

AT 57,3 59,6 4,0 6 742 6 577 8 576 9 546

BE 62,1 58,0 –6,6 8 835 7 991 10 670 11 498

CZ 110,9 121,1 9,2 28 118 30 321 7 299 8 005

DK 28,5 36,1 26,7 6 102 4 827 4 802 5 808

DE 359,8 427,1 18,7 34 470 36 921 33 698 41 194

FR 375,1 332,4 –11,4 37 607 34 415 42 958 42 351

NL 119,3 115,0 –3,6 9 946 11 139 18 228 19 946

PL 272,1 327,9 20,5 78 280 83 414 16 601 24 826

SK 29,9 44,5 48,8 7 379 8 840 1 771 3 582

EU27/28 2 926,4 3 065,2 4,7 581 462 571 046 293 564 334 046

Bron: Europese Commissie 2018.  
Noten: Werkgelegenheid verwijst naar het totale aantal personen die in de geobserveerde unit werken (met inbegrip van werkende eigenaars, partners die 
 regelmatig in de unit werden, en onbetaalde familieleden).
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 » Reguliere arbeidsovereenkomsten vervangen door zelfstandi-
ge chauffeurs om zo de loonkosten, de verplichtingen in  
de sociale zekerheid en andere wettelijke verplichting signifi-
cant te verminderen.

Dit wordt geïllustreerd door volgende afbeelding die de belang-
rijkste resultaten van de online enquête onder de vakbondsverte-
genwoordigers samenvat.

Ook de vertegenwoordigers van het management die deelnamen 
aan de online enquête, noemden een algemene verscherping  
van de concurrentie tussen de bedrijven (75,9 %) en – meer nog 
– van de concurrentie die gebaseerd is op oneerlijke praktijken 
en sociale dumping (79,3 %) als belangrijkste trends in de sector 
van het goederenvervoer over de weg.

Het is vrij opmerkelijk dat ongeveer 68 % van de managers aan-
gaf dat de sociale voorwaarden en de arbeidsvoorwaarden in het 
internationale transport slechter zijn geworden.

Illegal/unfair employment schemes 
(for example, via letter-box companies) 

creating social dumping (n= 50)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Illegal cabotage operations have increased 
competition among transport companies (n= 50)

False self-employment creating pressure 
on regular employment (n= 49)

Strongly agree/agree Neither agree nor disagree Strongly disagree/disagree Don't know

Afbeelding 2: Kritieke bedrijfspraktijken die gemeld zijn door vakbondsmensen

Bron: online enquête die werd uitgevoerd in het kader van deze studie.
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2.2.1 CABOTAGE EN DE UITDAGING DIE ILLEGALE CABOTAGE VORMT

“Uit een studie die in 2016 werd uitgevoerd door een Oostenrijks deskundige op vlak van internati-
onaal vervoer, bleek dat het fenomeen cabotage veel meer verspreid is dan blijkt uit de cijfers die 
Eurostat vergaart aan de hand van enquêtes bij bedrijven. Bovendien neemt cabotage in Oostenrijk 
steeds meer de plaats in van het nationale goederenvervoer over de weg.”  
[Vakbondsvertegenwoordiger, Oostenrijk]

“De arbeidsvoorwaarden van veel chauffeurs uit Roemenië, Bulgarije of andere niet-EU-lidstaten 
zijn onaanvaardbaar. Ze worden behandeld zoals slaven, ze krijgen veel te weinig betaald en moe-
ten soms tot een half jaar lang in de cabine van de vrachtwagen leven. De vrachtwagens keren 
nooit terug naar het land waar ze ingeschreven zijn.” [Vakbondsvertegenwoordiger op bedrijfsniveau, Denemarken]

“Jaren geleden gingen Duitse bedrijven die aan cabotage deden, failliet,. Dat is de reden waarom wij 
niet kunnen zeggen dat er nog sprake is van competitieve druk. Het was vroeger natuurlijk anders. 
Nu wordt cabotage uitgevoerd door buitenlandse firma’s.” [Vakbondsvertegenwoordiger, Duitsland]

Cabotage is een vervoer van goederen tussen twee plaatsen in 
eenzelfde land dat wordt uitgevoerd door een operator uit een 
ander land. Als men cabotage meet aan de hand van de afgeleg-
de tonkilometers, dan is cabotage in de EU-28 nog vrij beperkt 
(4,3 %), maar het is sinds 2013 wel voortdurend gegroeid (zie 
onderstaande afbeelding 3).

In 2017 was het aandeel van cabotage op de nationaal niveau het 
grootst in België (13,8 %) en in Luxemburg (10,0 %), gevolgd door 
Frankrijk (8,6 %), Oostenrijk (8,2 %) en Duitsland (8,0 %), terwijl 
dat aandeel het kleinst was in Polen en Bulgarije (telkens 0,1 %). 
Als we de cabotage echter opdelen op basis van het land waar ze 
plaatsvond, kwam Duitsland op de eerste plaats: bijna de helft van 
het totaal aantal tonkilometer dat werd afgelegd door cabotage, 

werd op Duits grondgebied gereden. Dan volgde Frankrijk met  
een kwart van het totale aantal tonkilometers, gevolgd door Italië 
met iets meer dan 5 %.

Bij de uitvoering van cabotage door vrachtbedrijven uit rappor-
terende landen behield Polen in 2017 de eerste plaats met bijna 
40 % van het volledige volume aan cabotage in de hele EU, ge-
volgd door Roemenië (8,7 %), Spanje (6,2 %) en Litouwen (5,7 %) 
(zie afbeelding 4).

Hierbij moet worden opgemerkt dat de gegevens over cabotage 
globaal die Eurostat optekent, gezien problematisch zijn en het 
fenomeen onderschatten. Zoals Eurostat al heeft gesteld, worden 
de gegevens over cabotage vergaard op basis van steekproeven 

Afbeelding 3: Evolutie van cabotage in het goederenvervoer over de weg, EU-28, 2013–2017 (in tonkilometers)

Bron: Eurostat (online datacode: road_go_ta_tott). Data geëxtraheerd in februari 2019.

2013 2014 2015 2016 2017

166

142

118
111

100



16 | SOCIALE VOORWAARDEN IN DE LOGISTIEK IN EUROPA: FOCUS OP HET WEGVERVOER

bij bedrijven, waardoor “de accuraatheid van de gegevens over 
cabotage geringer is dan de accuraatheid van andere variabelen 
en varieert de standaard procentuele afwijking significant van 
land tot land.” (Eurostat 2018).

Er bestaan ook heel weinig nationale studies over cabotage in 
specifieke landen. Het bestaande onderzoek wijst op een veel 
hoger niveau aan cabotage en op een hoog aandeel van illegale 
cabotage (zie onderstaand tekstvak 2).

 Afbeelding 4:  Omvang van cabotage voor transport tegen vergoeding per land waarin er cabotage heeft plaatsgevonden, 2013 en 2017 
(procentueel aandeel in de tonkilometers)
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Bron: Eurostat (online datacodes: road_go_ta_tott en road_go_ca_c). Data geëxtraheerd in februari 2019.
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Afbeelding 5:  Cabotage door vrachtbedrijven uit de rapporte-
rende landen, 2017 (procentueel aandeel aan de 
tonkilometers)

Poland 39,7 %

Romania 8,7 %

Spain 6,2 %

Lithuania 5,7 %

Bulgaria 4,8 %

Netherlands 4,3 %

Luxembourg 3,6 %

Slovakia 3,1 %

Portugal 3,0 %

Slovenia 2,3 %

Austria 1,1 %

Other Member States 14,0 %

Germany 3,7 %
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Romania 8,7 %

Spain 6,2 %

Lithuania 5,7 %

Bulgaria 4,8 %

Netherlands 4,3 %

Luxembourg 3,6 %

Slovakia 3,1 %

Portugal 3,0 %

Slovenia 2,3 %

Austria 1,1 %

Other Member States 14,0 %

Germany 3,7 %

Bron: Eurostat (online data codes: road_go_ta_tott en road_go_ca_c). Data 
geëxtraheerd in februari 2019.
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De Verordening 1072/2009 van het Europees Parlement en de 
Raad van 21 oktober 2009 bepaalt met het oog op cabotage 
gemeenschappelijke regels voor de toegang tot de markt voor 
internationaal goederenvervoer over de weg. 5) De zogenaamde 
cabotageverordening definieert cabotage als het in ruil voor een 
vergoeding vervoeren van goederen door een niet-ingezeten 
vervoerder die zich op tijdelijke basis in een gastland bevindt. 
Volgens de verordening mag elke vervoerder maximaal drie 
cabotageritten uitvoeren in de periode van zeven dagen (3 op 
7-regel) die begint te lopen op de dag die volgt op het lossen van 
het internationale vervoer. De ETF wijst evenwel erop dat de veror-
dening de cabotage niet inperkt, aangezien ze zo geïnterpreteerd 
kan worden dat er drie cabotageritten mogen worden uitgevoerd 
na elke overschrijding van de grens binnen een periode van zeven 
dagen (ETF 2012a). Bovendien zijn restricties heel moeilijk af te 
dwingen omdat het aantal cabotageritten niet kan worden gecon-
troleerd. Verder is er in de Lidstaten geen consequente handha-

5) Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot 
de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg.

ving op vlak van cabotage: sommige landen houden specifieke 
controles, andere landen controleren volstrekt niet. Uit een na de 

TEKSTVAK 2: STUDIE OVER  
DE OMVANG VAN CABOTAGE 
IN OOSTENRIJK

De studie die het Instituut voor Transportwetenschap en 
Logistiek van de Universiteit voor Economie en Bedrijfs-
kunde (Wenen) voor de Oostenrijkse sociale partners 
heeft uitgevoerd, heeft geprobeerd om de huidige 
omvang van het fenomeen cabotage in Oostenrijk in kaart 
te  brengen met behulp van de verkeersgegevens van 
35.107.812 ritten die van januari tot juli 2016 afgelegd zijn 
door aan tol onderworpen voertuigen van meer dan 3,5 
ton. Deze studie komt tot de conclusie dat cabotage in 
Oostenrijk goed is voor 21,7 % van het totale vervoersvolu-
me. Ter vergelijking: statistieken van Eurostat gaat uit van 
een percentage van slechts 8 %. Eurostat onderschat bij-
gevolg schromelijk het volume van cabotage in Oostenrijk.

Als men analyseert hoe waarschijnlijk illegale cabotage is 
en als men hierbij rekening houdt met het aantal tussen-
stops op een rit, gaat de studie in voorzichtige ramingen 
ervan dat illegale cabotage een aandeel heeft van:

 »  1,07 % van alle transporten in Oostenrijk  
(incl. bilaterale transporten en transit)

 » 2,13 % van alle nationale transporten met 
 Oostenrijkse vrachtwagens

 » 3,28 % van de nationale transporten in Oosten-
rijks commercieel goederenvervoer met lichte 
 vrachtwagens.

Die gegevens zijn minimumwaarden en onderschatten 
hoogstwaarschijnlijk het ware aandeel aangezien ervan 
wordt uitgegaan dat geen enkele buitenlandse vrachtwa-
gen de grens oversteekt zonder lading.

De studie heeft ook vastgesteld dat er sprake is van 
systematische illegale cabotage en soms zelfs van bui-
tensporige vormen van systematische illegale cabotage. 
Sommige buitenlandse voertuigen voerden op een 
maand tijd meer dan 300 ritten uit.

Bron: Kummer et al 2016.
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invoering doorgevoerde evaluatie van de verordening is gebleken 
dat illegale cabotage door de verschillen in loonkost vrij sterk 
verspreid is in de EU (Europese Commissie 2016a; 2017a; 2017b).

Hoewel de specifieke gegevens van andere landen ontbreken en 
de bestaande gegevens van Eurostat de neiging hebben om het 
probleem te bagatelliseren, stelden de vakbondsvertegenwoordi-

gers uit Oostenrijk, Nederland, België, Denemarken en Duitsland 
met klem dat illegale cabotage en een gebrek aan handhaving 
van de bestaande regels beschouwd moeten worden als een 
zware hinderpaal voor het creëren van een gelijk speelveld in het 
goederenvervoer over de weg en als een belangrijke uitdaging als 
men aanvaardbare sociale voorwaarden en arbeidsvoorwaarden 
wil garanderen aan de chauffeurs.

2.2.2  INTERNATIONALISERING VAN DE BEDRIJVEN UIT HET 
 GOEDERENVERVOER OVER DE WEG

De internationalisering van de bedrijven uit het goederenvervoer 
over de weg is een onvermijdelijk gevolg van de globalisering 
van de economie en van de interne markt. Het goederenver-
voer tussen bedrijven en klanten groeit door de internationale 
toeleverings- en meerwaardeketens, door gedeelde productie en 
uitbesteding. Ook het internet en de sterke groei van e-commerce 
dragen hun steentje bij tot de internationalisering van het goede-
renvervoer over de weg. De bedrijven spelen hierop in door in het 
buitenland filialen op te richten of bedrijven over te nemen. Uit 
alle landen die deelnamen aan de enquête, werd gemeld dat met 
name grote bedrijven buitenlandse filialen hebben opgericht.

Analyses van kwantitatieve gegevens hebben getoond (De Wispe-
laere/Pacolet 2018) dat in 2016 in totaal 885 Europese bedrijven 
voor goederenvervoer over de weg een of meer filialen haddne in 
een andere EU-Lidstaat. Zij zijn samen goed voor slechts 0,16 % 
van het totaal aantal vervoerders in de EU-28. Qua omzet en qua 
werknemersaantal is het aandeel van de vervoersbedrijven met 
een buitenlands filiaal in totaal echter veel groter. Transport-
bedrijven met een buitenlands filiaal vertegenwoordigen ongeveer 

15 % van de totale omzet en 9 % van de totale werkgelegenheid 
in het Europese goederenvervoer over de weg. De auteurs geven 
verder aan dat de omzet en de werkgelegenheid onderschat 
worden omdat deze informatie niet voor alle vervoerbedrijven 
beschikbaar is.

Onze enquête bij de vertegenwoordigers van het management 
en bij de vertegenwoordigers van het personeel op bedrijfsni-
veau toont aan dat de belangrijkste functies van de filialen die 
de bedrijven in andere Europese landen hebben, sterk kunnen 
uiteenlopen.

Zoals in tal van andere economische sectoren is markttoegang 
een van de belangrijkste factoren bij de oprichting van een filiaal 
in het buitenland (50 % van het management en 70 % van de 
leden van een ondernemingsraad ging hiermee akkoord). In som-
mige gevallen zijn het ook de klanten van de grote dienstverleners 
uit de logistiek die vragen dat hun dienstverleners ter plekke 
aanwezig zijn op hun eigen buitenlandse locatie. Vanuit het stand-
punt van het management spelen aanwerving van chauffeurs in 
de betrokken land (70 %) en ook aanwerving van chauffeurs uit 
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derde landen (60 %) de belangrijkste rol. Anderzijds kan men ook 
ervan uitgaan dat men met de filialen in Centraal- en Oost-Europa 
gebruik probeert te maken van de verschillen die er tussen de 
verschillende landen zijn op vlak van arbeidsvoorwaarden en soci-

6) Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de 
voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=celex%3A32009R1071, opzoekingsdatum: 13 juni 2018.

ale normen, met name als de chauffeurs ingezet of gedetacheerd 
worden voor internationaal vervoer. Voor 50 % van de managers 
is de inschrijving van vrachtwagens nog steeds een reden voor 
het bestaan van filialen in andere Europese landen.

2.2.3 POSTBUSBEDRIJVEN

In de context van de internationalisering en het “shoppen” tussen 
diverse stelsels is vastgesteld dat “fake” filialen of postbusbe-
drijven een groot probleem zijn (Europees Parlement 2016a en 
2016b; McGauran 2016; Pastori/Brambilla 2017).

Een “postbusbedrijf” kan worden gedefinieerd als een bedrijf dat 
formeel in een Lidstaat geregistreerd is, maar geen administra-
tieve of economische activiteit in die Lidstaat heeft. Sommige 
West-Europese vervoerbedrijven richten zulke postbusbedrijven 
op in landen waar de lonen duidelijk lager zijn, met name in Cen-
traal- en Oost-Europa, terwijl het vervoer grotendeels plaatsvindt 
in de Lidstaten met hoge lonen. Op die manier buiten ze de loon-
verschillen uit, beperken ze de sociale bijdragen voor de werk-
nemers tot een minimum en ontwijken ze belastingen (Cremers 
2014; Rasmussen 2018). Het hoofddoel van een postbusbedrijf 
bestaat erin werknemers te detacheren naar het buitenland. Het 
postbusbedrijf werft met een lokale arbeidsovereenkomst niet-in-
gezeten chauffeurs aan, maar zij werken dan alleen maar in het 
buitenland, nl. in West-Europese landen. Verder schrijft het post-
bedrijf de vrachtwagens in de meeste gevallen in het respectieve 
land in, maar die vrachtwagens keren nooit terug naar dat land.

De omvang van het fenomeen van de postbusbedrijven is moeilijk 
te bepalen. Het is bekend dat in totaal 2,4 % van de bedrijven voor 
goederenvervoer over de weg eigendom is van een buitenlandse 
eigenaar of hoofdaandeelhouder, maar ook minderheidsbelangen 
kunnen bij postbusbedrijven een significante rol spelen (De Wis-
pelaere/Pacolet 2018). Er bestaat een groot aantal bedrijven dat 
in buitenlandse hand is, in Engeland en Luxemburg, maar ook in 
Slowakije en Roemenië. Hoewel er een gebrek is aan betrouwbare 
gegevens, zijn er tal van bewijzen dat afkomstig zijn uit onderzoek-
studies (Broughton et al. 2015; Cremers 2014, McGauran 2016).

Het probleem van de postbusbedrijven is niet nieuw en werd 
aangepakt door Verordening (EG) 1071/2009 inzake de toegang 
tot het beroep van wegvervoerondernemer. Deze verordening, die 
op 4 december 2011 van kracht werd, legt de gemeenschappelij-
ke regels vast voor de voorwaarden die vervuld moeten zijn om 
het beroep van wegvervoerondernemer te mogen uitoefenen. 6) 
Volgens deze Verordening moet elke onderneming die het beroep 
van wegvervoerondernemer uitvoert:

 » betrouwbaar zijn;

 » voldoende financiële draagkracht bezitten;

 » de vereiste vakbekwaamheid bezitten; en

 » onafhankelijk bestuurd worden alsook werkelijk en op duurza-
me wijze gevestigd zijn in een Lidstaat.

Een speciale klemtoon moet worden gelegd op het feit dat een 
onderneming uit het vrachtvervoer over de weg onafhankelijk be-
stuurd moet worden en werkelijk en op duurzame wijze gevestigd 
moet zijn in een Lidstaat. Dat houdt in dat de onderneming een 
kantoor en een operationeel centrum moet hebben in dat land. 
Die vereisten moeten ons in staat stellen om het fenomeen van de 
postbusbedrijven effectiever aan te pakken. De ondernemingen 
moeten tevens:

 » een “vervoersmanager” aanduiden die de vervoersactiviteiten 
van de onderneming daadwerkelijk en continu moet beheren. 
Hij of zij moet het bewijs leveren van een kwalitatief hoog-
staande professionele competentie (140 uur opleiding en een 
examen) in de vorm van een getuigschrift van vakbekwaam-
heid.

 » Als de vervoersmanager een werknemer of een zelfstandige 
is, beperkt de verordening het aantal ondernemingen en het 
 aantal voertuigen waarvoor de vervoersmanager verant-
woordelijk mag zijn. Die limiet bedraagt op dit ogenblik vier 
ondernemingen en vijftig voertuigen.

De evaluatie van de Verordening (EG) nr. 1071/2009 heeft echter 
aangetoond dat dit niet echt effectief is (Gibson et al. 2017). In 
het bijzonder de Belgische postbusbedrijven die door bijna alle 
grote Belgische vervoerbedrijven opgericht zijn, zijn een groot 
probleem (zie tekstvak 3)

Ook in Duitsland en in Nederland kan men voorbeelden van post-
busbedrijven vinden (McGauran 2016). Zo zijn bijvoorbeeld de 
grensstreken in Duitsland een locatie voor postbusbedrijven van 
Nederlandse oorsprong. Door loonverschillen ten opzichte van 
de buurlanden is Duitsland ook een locatie voor postbusfirma’s 
van Belgische en Deense ondernemingen. Ook de vertegenwoor-
digers van de Deense vakbond zien postbusfirma’s als een groot 
probleem. Oostenrijkse bedrijven richten dan weer postbusbe-
drijven op in Slowakije en in Slovenië. De vertegenwoordiger van 
de Tsjechische vakbond is anderzijds niet overtuigd dat er veel 
postbusbedrijven bestaan in zijn land.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=celex%3A32009R1071
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2.2.4 ONDERAANNEMING EN SCHIJNZELFSTANDIGHEID

“Grote bedrijven in Duitsland hebben niet langer hun eigen voertuigvloot. Ze zijn die 20 jaar geleden 
beginnen uitbesteden en die beweging is nu grotendeels afgerond. De grote logistieke bedrijven 
verdienen nu geld met logistiek beheer. Ze organiseren de logistieke dienstverlening en ze werken 
met onderaannemers voor de vervoersdiensten.” [Vakbondsvertegenwoordiger, Duitsland]

“Momenteel zijn er in de sector van het goederenvervoer over de weg duizenden eenmansbedrij-
ven. Zij handelen volledig los van de sociale wettelijke bepalingen voor de sector en ze worden niet 
gedekt door collectieve arbeidsovereenkomsten omdat het formeel gezien zelfstandigen zijn.”  
[Vakbondsvertegenwoordiger, Oostenrijk] 

“In Polen is het aantal eenmansbedrijven in de laatste jaren sterk toegenomen. Dit heeft alleen tot 
doel om de sociale regelgeving en de minimumlonen te omzeilen. De toestand is volstrekt onaan-
vaardbaar en er zou onmiddellijk een einde moeten worden gemaakt aan die toestand.”  
[Vakbondsvertegenwoordiger, Polen]

Als gevolg van de toegenomen concurrentie en internationa-
lisering zijn er in het goederenvervoer over de weg complexe 
uitbestedingsketens ontstaan.

Uitbesteding biedt vooral de grote bedrijven de mogelijkheid 
om kostenefficiënt en flexibel te werken door gebruik te maken 
van onderaannemers (vaak uit de EU 15) of door werknemers 
te detacheren via buitenlandse uitzendkantoren. Zo kunnen 
grote  bedrijven profiteren van de lage loonkosten in andere 

landen. Bepaalde grote bedrijven hebben niet langer een eigen 
voertuigvloot, maar ze verdienen nu geld met logistiek beheer. 
Ze organiseren daarbij de logistieke dienstverlening en onder-
aannemers nemen de verzending voor hun rekening. Er zijn geen 
gegevens beschikbaar over de omvang van die uitbesteding, maar 
relevante studies suggereren dat het fenomeen een aanzienlijke 
omvang heeft (Broughton et al. 2015:28). De resultaten van 
onze enquête bij de vakbond-vertegenwoordigers geven ook aan 

TEKSTVAK 3: POSTBUSBEDRIJVEN EN SOCIALE DUMPING DOOR 
BELGISCHE BEDRIJVEN IN SLOWAKIJE

De omvang die het fenomeen van de postbusbedrijven als zakelijk model gekregen had voor veel grote Belgische onder-
nemingen uit de sector van het vervoer en de logistiek, is gebleken uit een uitvoerig onderzoek van een vertegenwoordiger 
van de Belgische vakbond BTB-ABVV. Aan de hand van het Slowaakse handelsregister ging deze laatste op zoek naar in 
Slowakije gevestigde ondernemingen uit het goederenvervoer over de weg die in Belgische handen zijn. Hierbij bleek  
dat meer dan 100 Belgische bedrijven postbusbedrijven hebben in Slowakije. Een verscherping van het toezicht heeft 
recent geleid tot het inzetten van “stromannen”, die de identiteit van de eigenaars geheim houden en die de coördinatoren 
van de vervoerbedrijven gebruiken om te zorgen dat ze telefonisch bereikbaar zijn. De ondernemingen werven vervolgens 
op grote schaal Slowaakse en Roemeense chauffeurs aan, die dan permanent in België rondrijden met een Slowaakse 
 arbeidsovereenkomst; Als de vrachtwagens ingeschreven staan op het bedrijf, rijden ze een keer per jaar naar Slowakije 
voor de technische controle. Voor de rest worden ze uitsluitend in West-Europa ingezet.

De vakbond BTB-ABVV heeft haar bevindingen gepubliceerd, o.a. in haar Zwartboek: 
“De Slovakije-route: zo werkt het: BTB op onderzoek” (BTB-ABVV 2017). 
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dat onderaanneming nog steeds toeneemt in alle onderzochte 
landen en dat het niveau van onderaanneming in de sector hoog 
is. Tegelijkertijd geven de leden van een ondernemingsraad in de 
enquête aan dat onderaanneming het werkvolume in het bedrijf 
heeft doen dalen en dat er sprake is geweest van verdringing. 
Door de uitbestedingsketens zijn de winstmarges gedaald, wat op 
zijn beurt geresulteerd heeft in neerwaartse druk op de lonen van 
werknemers van de onderaannemer (Pastori/Brambilla 2017). 
Voorbeelden uit Duitsland tonen dat bedrijven overeenkomsten 
afsluiten met buitenlandse onderaannemers van wie de voorwaar-
den zo krap zijn dat het vervoerbedrijf helemaal niet in staat is om 
het minimumloon te betalen. In Duitsland bestaat geen algemene 
aansprakelijkheid voor onderaannemers op dat vlak.

Een specifieke vorm van onderaanneming is schijnzelfstandig-
heid. Een groot aantal regelingen, o.a. inzake minimumlonen, 
sociale bijdragen en andere onderdelen van de vergoeding, zijn 
minder streng voor zelfstandigen en dit is dan ook een stimulans 
om chauffeurs met een reguliere arbeidsovereenkomst te vervan-
gen door zelfstandigen. Voor zogenaamd zelfstandige chauffeurs 
zijn de bedrijven geen belastingen, geen sociale bijdragen en 
geen betaald verlof verschuldigd. Alleen de arbeidstijdenricht-
lijn 2002/15/EC, die regels vastlegt voor de organisatie van de 
arbeidstijd van de chauffeurs, is van toepassing op zelfstandige 

7) Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele 
werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen.

8) https://www.trucker.de/osteuropaeische-kleinlaster-angriff-von-unten-1376085.html

chauffeurs. 7) Ze bepaalt de maximale arbeidstijd per week, de 
minimale pauzes en de nachtelijke arbeidstijd. Verder bevat ze 
verklarende bepalingen omtrent de definities van arbeidstijd, 
dagelijkse arbeidstijd, wekelijkse arbeidstijd, maximale arbeids-
tijd, pauzes en de registratie van de arbeidstijd. Schijnzelfstandige 
chauffeurs lijken uitermate relevant voor lagere niveaus van 
onderaanneming en voor het “aansluitnetwerk” (Haidinger 2018). 
Vervanging van reguliere chauffeurs door zelfstandigen wordt 
ook in Oostenrijk gemeld als een groot probleem, waarbij slechts 
20 % van de chauffeurs in een lichte vrachtwagen (< 3,5 t) regu-
liere chauffeurs zijn omdat de overweldigende meerderheid van 
de chauffeurs op dit ogenblik zelfstandigen zijn.

Terwijl het fenomeen van de schijnzelfstandigheid in het goe-
derenvervoer over de weg over het algemeen minder belangrijk 
wordt door het gebrek aan geschoold personeel in de onderzoch-
te landen, is het fenomeen soms zeer sterk aanwezig in de sector 
van de koerierdiensten. In Duitsland en Nederland heeft de groei 
van de e-commerce in het bijzonder geleid tot het ontstaan van 
een groot aantal verschillende onderaannemers met een zeer 
kleine voertuigvloot en met schijnzelfstandigen die de pakketjes 
afleveren. De reden hiervoor is het feit dat voor deze lichte vracht-
wagens geen speciaal rijbewijs vereist is. Een normaal rijbewijs 
volstaat.

2.2.5 LICHTE VRACHTWAGENS

“Sociale dumping is ook een gevaar voor de verkeersveiligheid. Lichte vrachtwagens tot 3,5 ton zijn 
een groot probleem. Ze vallen niet onder de tachograafregeling, ze zijn vaak overladen en ze rijden 
zeer snel. Dergelijke voertuigen rijden in België ook steeds vaker op zondag. Rijbewijzen zijn goed-
koop te behalen. Ze zijn echt gevaarlijk.” [Vertegenwoordiger van een vakbond op bedrijfsniveau, België]

Een relatief nieuwe trend is het feit dat het gebruik van  lichte 
vrachtwagens tot 3,5 ton sterk toeneemt in het Europese 
goederenvervoer over de weg. Vroeger dienden die voertuigen 
alleen voor het pakketvervoer door koerierdiensten, nu worden ze 
steeds vaker ook gebruikt voor internationaal vervoer.

De chauffeurs van lichte vrachtwagens moeten zich niet houden 
aan de regels inzake toegang tot het beroep van vrachtvervoerder 
en tot de markt. Ook de Europese wetgeving inzake sociale 

voorwaarden in het goederenvervoer over de weg is niet op 
hen van toepassing en in dit soort voertuigen hoeft men geen 
tachograaf in te bouwen. Hierdoor moeten zij de rij- en rusttijden 
niet naleven. Als gevolg hiervan bestaan er in alle onderzochte 
landen voorbeelden waar bedrijven lichte vrachtwagens inzetten 
om de regelgeving te omzeilen en zo een competitief voordeel te 
behalen. Het is duidelijk dat dit ernstige gevolgen heeft voor de 
arbeidsvoorwaarden. 8) 

https://www.trucker.de/osteuropaeische-kleinlaster-angriff-von-unten-1376085.html
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3 SOCIALE REGELS VAN DE EU VOOR DE 
SECTOR VAN HET VRACHTVERVOER 
OVER DE WEG EN ANDERE RELEVANTE 
WETGEVING VAN DE EU
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3.1 OVERZICHT

9) Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele 
werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32002L0015, toegangsdatum: 13 juni 2018.

10) Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor 
het wegvervoer. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/ALL/?uri=CELEX%3A32006R0561, opzoekingsdatum: 13 juni 2018.

11) Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 inzake minimumvoorwaarden voor de uitvoering van de Verordeningen (EEG) 
nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en tot intrekking van Richtlijn 88/599/EEG van 
de Raad.

12) Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex:31996L0071, opzoekingsdatum: 13 juni 2018.

Pogingen om de eerlijke concurrentie te beïnvloeden en de 
sociale normen in het wegvervoer te handhaven door middel van 
EU-regelgeving, hebben al een lange geschiedenis. Al in 1969 
werd in de Europese Economische Gemeenschap geprobeerd om 
aan minimale sociale normen te werken door middel van bepa-
lingen over werktijden, rijtijden en pauzes. Sindsdien heeft de EU 
een kader van sociale voorschriften voor wegvervoerders met drie 
complementaire doelstellingen uitgewerkt:

 » om een adequate sociale bescherming te garanderen voor de 
werknemers in het wegvervoer;

 » om een eerlijke concurrentie tussen de bedrijven te 
 garanderen; en 

 » om de verkeersveiligheid te verbeteren.

De meeste bestaande regelingen vallen onder een van de eerste 
twee doelen, nl. het creëren van minimale arbeidsvoorwaarden of 
het ontmoedigen van oneerlijke concurrentie.

Qua sociale voorwaarden voor beroepschauffeurs uit het wegver-
voer richt de richtlijn 2002/15/EG van 11 maart 2002 zich op de 
arbeidstijd, de nachtarbeid en pauzes (zie tabel 4). 9)

De richtlijn geeft bovendien een concrete definitie van “arbeids-
tijd”, waarmee ze een vroeger bestaande leemte in de wetgeving 
wegwerkte, nl. wat er onder arbeidstijd moet worden verstaan. 
Volgens de richtlijn omvat de arbeidstijd niet alleen de tijd waarin 
een voertuig wordt bestuurd, maar ook andere activiteiten zoals 
het laden en lossen van vrachtwagens, technisch onderhoud 
alsook het schoonmaken van de voertuigen.

Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de 
Raad van 15 maart 2006 hebben de regels inzake arbeidstijd die 
opgenomen zijn in richtlijn 2002/15/EG nader gespecificeerd. 10) 

Ze bepaalt de vereisten inzake dagelijkse en wekelijkse rijtijden 
alsook inzake de pauzes en de rusttijden (zie tabel 5). 

Verordening (EG) nr. 561/2006 wil de verkeersveiligheid ver-
beteren door te bepalen dat vrachtvervoerders geen bonus of 
loonsupplement mogen uitkeren op basis van de afgelegde 
afstanden of de hoeveelheid vervoerde goederen, als die beta-
ling zou kunnen resulteren in het in het gedrang brengen van de 
verkeersveiligheid en de gezondheid van de werknemers.

Richtlijn 2006/22/EG, die als de richtlijn ter handhaving van 
verordening (EG) nr. 561/2006 bekend staat, bevat een reeks 
bepalingen om de naleving van de regelgeving inzake rijtijden af 
te dwingen. 11) Ze bepaalt de minimumniveaus bij controles langs 
de weg en bij controles in de vestigingen van vervoerbedrijven die 
elk jaar uitgevoerd moeten worden door de Lidstaten (zie tabel 6).

Oneerlijke concurrentie is een probleem dat al heel lang bestaat 
in de sector van het goederenvervoer over de weg. Verschillende 
wetten van de EU pakken dit probleem aan. In 1996 werd in de 
detacheringsrichtlijn (Richtlijn 96/71/EG) een reeks dwingende 
arbeidsvoorwaarden vastgesteld, die in acht moeten worden 
genomen wanneer werknemers door hun werkgever voor een 
tijdelijke periode naar het buitenland worden uitgezonden. 12)  
Het gaat om:

 » maximale werktijden en minimale rusttijden;

 » minimale vergoedingen met inbegrip van vergoedingen voor 
overwerk;

 » minimaal aantal dagen betaald verlof;

 » gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk;

 » bepalingen inzake non-discriminatie.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/ALL/?uri=CELEX%3A32006R0561
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex:31996L0071
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Ononderbroken rijtijd  » Maximum 4,5 uur.

Onderbreking van de 
rijtijd

 » Een ononderbroken pauze van minstens 45 minuten

 » OF een opgesplitste pauze: eerst een pauze van minstens 15 minuten, later een pauze van 
minstens 30 minuten (verplicht in die volgorde)

Dagelijkse rijtijd  » Maximum 9 uur tussen 2 dagelijkse rustperiodes of een dagelijkse rustperiode en een 
 wekelijkse rustperiode

 » Een verlenging tot 10 uur is twee keer per week mogelijk.

Normale rusttijd per dag  » Minstens 11 uur ononderbroken rust per periode van 24 uur

 » OF een opgesplitste rusttijd: eerst ononderbroken rusttijd van minstens 3 uur, later 
 ononderbroken rusttijd van minstens 9 uur (verplicht in die volgorde)

Ingekorte dagelijkse  
rijtijd

 » Minimum 9 uur opeenvolgend

 » Maximum 3x tussen twee wekelijkse rusttijden

Wekelijkse rijtijd  » Niet meer dan 56 uur

Tweewekelijkse rijtijd  » De opgetelde totale rijtijd over een periode van 2 weken mag niet meer bedragen dan 90 uur.

Reguliere rusttijd  
per week

 » Minstens 45 uur (niet in de vrachtwagen*) die niet later mag beginnen dan voor het einde van 
zes periodes van 24 uur tot het einde van de laatste wekelijkse rustperiode.

Verminderde rusttijd  
per week

 » Minstens 24 uur op voorwaarde dat dit in een stuk wordt gecompenseerd voor het einde  
van de derde week.

Restrictieperiode  
in  periode van   

2 opeenvolgende weken

 » 2 normale wekelijkse rusttijden van minstens 45 uur

 » OF een normale wekelijkse rusttijd en een ingekorte wekelijkse rusttijd van minstens 24 uur  
(op voorwaarde dat de compensatie wordt opgenomen).

* Zie Europees Hof van Justitie (2017).

Tabel 5: Belangrijkste vereisten uit de arbeidstijdenverordening (561/2006)

Arbeidstijd  » De wekelijkse arbeidstijd mag 48 uur niet overschrijden, maar het is mogelijk om de wekelijkse  
arbeidstijd uit te breiden tot 60 uur, voor zover het gemiddelde van 48 uur per week niet wordt  
overschreden over een periode van vier maand.

Nachtwerk  » De dagelijkse arbeidsduur mag tien uur niet overschrijden binnen elke periode van 24 uur.

Pauzes  » Werknemers zijn verplicht om een pauze van minstens 30 minuten te nemen na zes uur  
ononderbroken werken.

 » Als werknemers negen uur of meer presteren, zijn ze verplicht om een pauze van minstens  
45 minuten te nemen

Tabel 4: Belangrijkste vereisten uit de arbeidstijdenrichtlijn (2002/15/EG)
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Controles  » De controles zouden betrekking moeten hebben op minstens 3 % van het totaal aantal dagen dat de 
 chauffeurs presteren.

 » Controles langs de weg en controles in de vestigingen van de vervoerbedrijven moeten goed zijn voor 
 minstens 30 % resp. 50 % van alle controles.

 » De lidstaten moeten elk jaar minstens zes gezamenlijke controles langs de weg doorvoeren.

Tabel 6: Belangrijkste vereisten uit de handhavingsrichtlijn (2006/22/EG)

In de praktijk bestaan er verschillende mechanismen die ons 
helpen om echte detachering te onderscheiden van schijndeta-
chering. Dat zijn in het bijzonder de verordening betreffende de 
sociale zekerheid, 883/2004/EG 13), en de Richtlijn 2014/67/EU, 
de zogenaamde handhavingsrichtlijn voor de richtlijn betreffende 
de detachering van werknemers. Richtlijn 2014/67/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 stelt het infor-

13) Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie (2004): Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 
betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, Publicatieblad van de Europese Unie, 30.4.2004; https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2004:166:0001:0123:nl:PDF, opzoekingsdatum: 13 juni 2018.

matiesysteem voor de interne markt (IMI) in voor administratieve 
samenwerking tussen de lidstaten (Europees Parlement 2014). 
Het informatiesysteem voor de interne markt verbindt nationale, 
regionale en lokale autoriteiten over de grenzen heen en kan de 
autoriteiten helpen bij het opsporen van misbruik, zoals werkne-
mers die ten onrechte als zelfstandige zijn aangegeven.

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ
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3.2 HET MOBILITEITSPAKKET

Op 31 mei 2017 is de Europese Commissie gestart met een grondige herziening van de EU-regels 
die betrekking hebben op twee van de belangrijkste aspecten van het commerciële wegvervoer:  
de sociale pijler en de marktpijler. Deze twee aspecten blijven qua sociale rechten en qua  eerlijke 
concurrentie centraal staan in een sector die al decennialang worstelt met de toenemende 
 ongelijkheid die zowel de chauffeurs als het bedrijfsleven treft.

De ETF maakt deel uit van de context waarin dit voorstel werd 
gelanceerd. In 2012 ging de afdeling Wegvervoer van ETF van 
start met de campagne “Respect voor chauffeurs”. Het hoofddoel 
van die campagne was het creëren van meer bewustzijn voor de 
ongeziene omvang van de dumpingpraktijken op de markt van 
het vrachtvervoer. Wat het pleidooi van de ETF zo sterk maakte, 
waren de honderden chauffeurs en vrachtwagens die ‘s nachts en 
in het weekend langs wegen en snelwegen geparkeerd stonden. 
Geen enkele weggebruiker, ook de talloze beleidsmakers niet, 
kon dergelijke flagrante bewijzen van moderne slavernij in een 
modern Europa negeren. De gelijknamige brochure van de ETF, 
die in het kader van onze campagne werd geproduceerd, legt de 
belangrijkste aspecten van sociale dumping in het wegvervoer 
vast, met foto’s en eenvoudige tekst om de boodschap over te 
brengen. Men kan dus concluderen dat de ETF al in 2012 de toon 
zette en dat de EU-instellingen moesten reageren!

In 2015 heeft de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, 
Jean-Claude Junker, zich ertoe verbonden sociale dumping aan te 
pakken. In het najaar van 2016 nam het Europees Parlement een 
motie aan over sociale dumping in de Europese Unie. Verschil-
lende pagina’s werden gewijd aan het wegvervoer. Een jaar later 
lanceerde het Directoraat Mobiliteit en Vervoer van de Europese 
Commissie, DG MOVE, na uitgebreid overleg zijn voorstel voor de 
herziening van de sociale regels en marktregels in het wegvervoer, 
het zogenaamde Eerste Mobiliteitspakket. Een van de politieke 
doelstellingen was om sociale dumping aan te pakken door 
middel van duidelijkere regels voor detachering en cabotage, door 
middel van strengere criteria om postbusbedrijven uit de weg 
te ruimen en door middel van wijzigingen in de rij- en rusttijden-
re geling. Maar.... hebben ze dat wel gedaan? Ging het voorstel 
van DG MOVE wel ver genoeg? Volgens ETF was dat niet het 
geval. In het Eerste Mobiliteitspakket werd immers kort gezegd 
voorgesteld om chauffeurs in het internationaal vervoer vrij te 
stellen van detachering voor elke eerste slot van drie  werkdagen 
op het grondgebied van een Lidstaat. Qua rij- en rusttijden stelde 
het Pakket een heel andere spreiding van de rusttijden over 
een  periode van een maand voor. Met andere woorden: onder 
de huidige regels had een chauffeur elke twee weken waarin 
hij werkte, recht op drie vrije dagen. Het voorstel van DG MOVE 
keerde dit om tot slechts twee vrije dagen op elke drie weken 
waarin gewerkt werd. Bij de cabotage koos de Europese Commis-

sie voor een ononderbroken periode van vijf dagen cabotage. Zo 
ging ze voorbij aan het echte probleem, dat van de internationale 
reis die voorafgaande aan elke cabotageperiode. Die laatste was 
makkelijk te simuleren en het nieuwe voorstel bevat geen sterk 
element dat dit probleem zou oplossen. Tot slot kwam er ook bij 
de postbusbedrijven niets wezenlijks uit de bus. Nu we het toch 
over “wezenlijke aspecten” hebben: tijdens de consultatieproce-
dure die voorafging aan de lancering van het pakket, stelde ETF 
met klem dat de postbusbedrijven alleen maar uitgeroeid zouden 
kunnen worden als een wezenlijk aandeel van de activiteit van de 
operator in het land waar hij gevestigd is, uitgevoerd moet wor-
den. Onze aanbeveling is echter nooit opgenomen in het voorstel 
van de Europese Commissie.

Vanuit dit uitgangspunt is de ETF beginnen lobbyen en campagne 
voeren om de slechte punten uit het pakket te laten schrappen.  
Zij heeft haar breekpunten geformuleerd, vooral met  betrekking 
tot het voorstel inzake rij- en rusttijden, en is begonnen met  
het uitwerken van alternatieve oplossingen voor de regels 
 inzake  cabotage, criteria voor zogenaamde postbusbedrijven 
en de  toepassing van de detacheringsregels voor internationale 
 chauffeurs. De ETF heeft haar werkzaamheden gepland rond  
de belangrijkste stap in het institutionele proces van de EU, zodat  
zij daar meer invloed op kon uitoefenen. In april 2018 had de  
ETF al een werkbare oplossing voor de detachering van werkne-
mers. Het kostte haar slechts zes maanden om de EU-instellingen 
(de Raad van Ministers, het Europees Parlement en de Europese 
Commissie) ervan te overtuigen dat ze die oplossing moesten 
overnemen.

Qua rij- en rusttijden hanteerde de ETF een totaal andere strate-
gie. Het was volstrekt duidelijk dat elke verdere flexibilisering van 
de rij- en rusttijden niet alleen negatieve gevolgen zou hebben 
voor de gezondheid van de chauffeurs en voor hun evenwicht 
tussen werk en privéleven, maar ook voor hun loon. De ETF koos 
daarom voor een campagne die moest verhinderen dat bedrijven 
nog meer flexibiliteit zouden gaan hanteren bij het opstellen van 
de uurroosters van de chauffeurs. Het vergde enkele maanden 
lang acties van de vakbonden en sterke allianties met andere 
 Europese organisaties voor verkeersveiligheid om die pogingen 
zowel bij het personenvervoer als bij het goederenvervoer een 
halt toe te roepen. Ook de voorwaarden waaronder de chauf-
feurs in weekends kunnen rusten, lagen onder vuur want in het 
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Europese Parlement gingen luide stemmen op die stelden dat de 
chauffeurs hun hele weekends in de cabine zouden moeten door-
brengen. Voor de ETF bestond de uitdaging erin om zich hiertegen 
te verzetten en om tegelijkertijd toch de meer positieve elemen-
ten uit de voorstellen van DG MOVE te behouden, in het bijzonder 
de regelmatige terugkeer van de chauffeurs naar hun thuisland.

Lobbyen voor een haalbare oplossing voor het detacheren van 
chauffeurs, campagne voeren over rij- en rusttijden en de interin-
stitutionele debatten in de EU over de regelgeving voor cabotage 
en postbusbedrijven nauwlettend in de gaten houden: dat is de 
afgelopen jaren een constante uitdaging geweest voor de ETF en 
haar leden van de afdeling wegvervoer.

Maar staan we vandaag? De ETF is via haar netwerken van 
bevriende leden van het Europese Parlement en via goede 
contacten met de Lidstaten erin geslaagd om zowel het Europese 
Parlement als de Raad van Ministers van de EU in die mate te be-
invloeden dat ons standpunt nu geïntegreerd is in de standpunten 
van beide instellingen. We hadden sterke argumenten en goede 
oplossingen. Dit was van essentieel belang om de geloofwaardig-
heid op te bouwen die nodig was om deel te kunnen uitmaken van 
het proces. De onderhandelingen tussen de Raad en het Europese 
Parlement over een voorstel, dat de ETF als een goed fundament 
voor de werknemers beschouwen, gaan binnenkort van start.  
Bij de regels voor detachering zijn de vrijstellingen nu beperkt tot 
die situaties waarin de chauffeur regelmatig naar huis terugkeert. 
Het risico op loondumping is zo zeer sterk ingeperkt. Qua rij- en 
rusttijden hebben we voor de weekends een volledig verbod op 
rust in het voertuig, regelmatige terugkeer van de chauffeurs naar 
hun thuisland en ongewijzigde regels voor de rij- en rusttijden ver-
kregen. Qua cabotage hebben we een op basis van tijd gedefini-
eerde buffer tussen twee cabotageperiodes verkregen, wat moet 
garanderen dat dit soort vervoer alleen maar tijdelijk karakter zal 
hebben. Voor de postbusbedrijven heeft het Europese Parlement 
in zijn standpunt garanties ingebouwd die overeenstemmen 
met de grote lijnen van de eis van de ETF inzake “substantiële 
 activiteit”. Last but not least: het staat nu vast dat er een intelli-
gente tachograaf, een doorslaggevende tool voor de handhaving 
van en de controle op cabotage en detachering van chauffeurs,  
in grote schaal zal worden ingevoerd voor alle voertuigen: bussen, 
autocars en vrachtwagens. Dit zal ook snel na de volledige 
goedkeuring van het Eerste Mobiliteitspakket gebeuren. Ook de 

lichte voertuigen zullen met een tachograaf worden uitgerust, wat 
het bereik van de handhaving aanzienlijk zal uitbreiden naar een 
grijze zone waar de deur voor misbruik nu nog open stond.

De ETF en de organisaties die aangesloten zijn bij haar 
afdeling Wegvervoer zijn trots op deze ontwikkelingen. We 
 hebben moeten leren om onze eisen en oplossingen hele-
maal bovenaan de Europese agenda te krijgen en om de 
politici van de EU ertoe te brengen hun beloftes ten over-
staan van de chauffeurs die de ETF vertegenwoordigt, na te 
komen.

Door Cristina Tilling, ETF
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4 NATIONALE KADERVOORWAARDEN 
EN DE ROL VAN DE COLLECTIEVE 
 ONDERHANDELINGEN
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4.1 OOSTENRIJK

“De arbeidsvoorwaarden in het Oostenrijkse vrachtvervoer over de weg worden gekenmerkt door 
een gebrek aan opgeleide werknemers, veel overwerk, uitbesteding van werk aan onderaanne-
mers (in het bijzonder eenmansbedrijven) en een grote druk op de inheemse bedrijven vanwege 
 concurrenten uit Zuidoost-Europa. In bedrijven die geen ondernemingsraad hebben, wordt er ook 
steeds meer druk uitgeoefend op de werknemers om voortdurend beschikbaar te zijn.”  
[Vakbondsvertegenwoordiger, Oostenrijk]

4.1.1 VAKBONDEN EN SOCIALE PARTNERS

14) Hierbij moet worden opgemerkt dat de sociale partners het goederenvervoer over de weg en de logistiek vertegenwoordigen die uitgevoerd worden door derde 
partijen. Vervoer voor eigen rekening, nl. georganiseerd door het bedrijf zelf (‘Werkverkehr’) wordt georganiseerd door de vakbonden en werkgeversorganisaties 
die de belangen van die specifieke sector behartigen.

15) Elke individuele persoon die het recht heeft een onafhankelijke bedrijfsactiviteit op te starten als ambachtsman, in de industrie, mijnbouw, financiële sector, 
bank- en verzekeringssector, transportsector, informatie- en communicatie, radio en televisie, toerisme en vrijetijd en andere diensten, is naar Oostenrijks recht 
aangesloten bij de Bundeswirtschaftskammer. Elk lid is tegelijkertijd ook lid van meerdere Wirtschaftskammern. Zo is elk lid aangesloten bij de regionale kamer 
die bevoegd is voor zijn deelstaat (Bundesland) en bij de relevante sectororganisaties alsook bij de Oostenrijkse Bundeswirtschaftskammer en de relevante 
vakorganisaties.

In Oostenrijk is de sector van het goederenvervoer over de weg 
en de logistiek die daarbij hoort, in de handen van slechts twee 
sociale partners: 14) 

 » de beroeps- / werkgeversorganisatie voor transport en  logistiek, 
die bij de Oostenrijkse Wirtschaftskammer aangesloten is; 15)

 » de vakbond vida, afdeling wegverkeer, die de belangen 
behartigt van alle professionele chauffeurs in Oostenrijk, met 
inbegrip van de chauffeurs uit het goederenvervoer over de 
weg, uit de logistiek, bus- en taxichauffeurs.

Die twee sociale partners behartigen de belangen van zo’n 
70.000 werknemers uit de sector van het goederenvervoer over 
de weg (de grootste sector binnen de wereld van vervoer en 
logistiek) die in dienst zijn bij zo’n 11.000 bedrijven uit die sector 
(gegevens uit 2017, zie WKO 2018).

Het aantal bedrijven in het goederenvervoer over de weg is sinds 
2010 relatief stabiel, maar de werkgelegenheid is van 2008 tot 
2015 relatief sterk gedaald. Na 2015 is ze dan tot 2017 heel be-
scheiden toegenomen, heeft echter nooit het niveau van de piek 
van 2008 bereikt.

4.1.2 WETTELIJK KADER EN DE ROL VAN COLLECTIEVE ONDERHANDELINGEN

Het wettelijke kader dat de sociale voorwaarden en de arbeids-
voorwaarden in de sector van het goederenvervoer over de weg 
in Oostenrijk regelt, bestaat uit Europese en Oostenrijkse regels. 
De regeling van de EU betreffende rij- en rusttijden heeft verschil-
lende gevolgen gehad voor de normen die voordien in Oostenrijk 
bestonden. Volgens een studie in opdracht van de Arbeiterkam-
mer Wien (Hermann 2004) heeft de invoering van limieten inzake 
de maximale rijtijd en de minimale rusttijd de rechtszekerheid 

verbeterd. De regeling met de maximale rijtijd van 10 uur en een 
wekelijkse rustperiode van slechts 24 uur heeft de normen echter 
ook verzwakt als men die regeling vergelijkt met de vroegere 
regels uit de Oostenrijkse wet op de arbeidstijden en de rusttijden 
(Arbeitszeitgesetz, AZG). Hierbij moet echter worden opgemerkt 
dat die Oostenrijkse regelgeving inzake arbeidstijden en rusttijden 
in tegensteling tot de regeling van de EU alleen van toepassing 
was op werknemers.
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De regeling van de EU werd met onmiddellijke ingang in het 
Oostenrijkse recht geïmplementeerd, bijvoorbeeld de wetgeving 
betreffende de rij- en rusttijden. Andere nationale kaderbepalin-
gen die van belang zijn voor de sector van het wegvervoer, zijn de 
wet op de motorvoertuigen (Kraftfahrgesetz, KFG), de wegcode 
of het verkeersreglement (Strassenverkehrsordnung, StVO) en de 
regeling betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen.

In Oostenrijk spelen collectieve overeenkomsten een belangrijke 
rol bij de implementatie van de Europese en nationale regelingen, 
bijvoorbeeld op vlak van arbeidstijd. Zo staat in de collectieve 
overeenkomst over de sector van het goederenvervoer over de 
weg bijvoorbeeld uitdrukkelijk vermeld dat deze overeenkomst 
afgesloten werd ter implementatie van de arbeidstijdenrichtlijn 
2002/15/EG, van de Verordening (EU) 561/2006 ter harmoni-
satie van bepaalde sociale wetgeving voor het wegvervoer, van de 
Verordening (EU) 165/2014 betreffende tachografen in het weg-
vervoer en van de Oostenrijkse wetgeving inzake arbeidstijden.

Sinds 2011 en in de context van het uitdoven van de restricties in-
zake toegang tot de arbeidsmarkt voor werknemers uit de Lidsta-
ten van Centraal- en Oost-Europa, heeft Oostenrijk ook wetgeving 
ter bestrijding van loondumping en sociale dumping ingevoerd. 
Deze wet (Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz, LSD-
BG) is zowel van toepassing op binnenlandse als buitenlandse 
bedrijven die werknemers detacheren naar Oostenrijk.

16) Er bestaan nationale overeenkomsten voor private en openbare busbedrijven, ondernemingen voor goederenvervoer over de weg, vervoerbedrijven, logistieke 
bedrijven en taxibedrijven.

Sinds een amendement in 2017 is de gereviseerde wet geïm-
plementeerd in de context van de Oostenrijkse wet betreffende 
gedetacheerde werknemers (de wet houdende aanpassing van 
de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten, Arbeitsvertrags-
recht-Anpassungsgesetz, AVRAG). Die revisie wil ervoor zorgen 
dat buitenlandse bedrijven zich aan de Oostenrijkse regelgeving 
inzake lonen houden en aan hun werknemers lonen betalen die 
beantwoorden aan de Oostenrijkse minimumstandaarden die zijn 
vastgelegd in de wet en collectieve overeenkomsten. Zo worden 
mogelijke voordelen uit oneerlijke concurrentie voorkomen.

Sinds 2017 is de gereviseerde wet geïmplementeerd als op zich 
staande wet (voordien maakte ze deel uit van de AVRAG). De  
LSD-BG werd van kracht op 1 januari 2017 en omvat ook de 
omzetting in nationaal recht van de richtlijn voor de handhaving 
van gedetacheerd werk (2014/67/EU). De grensoverschrijden-
de administratieve vervolging van werkgevers die werknemers 
naar Oostenrijk detacheren, (bijvoorbeeld bij schendingen zoals 
loondumping) is ook beter en sneller mogelijk. Dit moet de hand-
having van de regelgeving vergemakkelijken (voor bijkomende 
details zie Allinger 2017).

Merk echter op dat de wet niet van toepassing is op het “transit-
verkeer”, met inbegrip van mobiele werknemers of crewleden 
in het grensoverschrijdende vervoer van goederen en personen 
van wie de gebruikelijke werkplek niet in Oostenrijk ligt. De wet is 
bovendien ook niet van toepassing op cabotage.

4.1.3 COLLECTIEVE ONDERHANDELINGEN IN DE PRAKTIJK

Een wezenlijke eigenschap van het systeem van collectieve 
onderhandelingen in Oostenrijk is het feit dat de collectieve 
overeenkomsten heel veel bedrijven afdekken. Zoals in de meeste 
andere sectoren vallen bijna alle ondernemingen uit de wereld 
van vervoer en logistiek onder een collectieve overeenkomst. Dit 
is het gevolg van het verplichte lidmaatschap van de Oostenrijkse 
bedrijven in de Wirtschaftskammer (zie hierboven).

Aangezien de collectieve loonovereenkomsten in hoge mate van 
toepassing zijn in de economische sectoren, heeft Oostenrijk 
geen wettelijke minimumlonen ingevoerd.

De collectieve loononderhandelingen vinden normaal gezien jaar-
lijks plaats en de collectieve overeenkomst zijn in heel Oostenrijk 
van kracht. De collectieve onderhandelingen vinden sterk gecen-
traliseerd plaats en er bestaan geen collectieve overeenkomsten 
op bedrijfsniveau.

De vakbond vida onderhandelt met de respectieve werkgeversor-
ganisatie op nationaal niveau alsook op regionaal of lokaal niveau, 
waarbij de collectieve overeenkomsten betrekking hebben op 
afdelingen binnen het wegvervoer en de logistiek (uitgezonderd 
goederenvervoer voor interne doeleinden van het bedrijf, Werkver-

kehre). 16) In de sector van het goederenvervoer zijn er twee collec-
tieve overeenkomsten met verschillende functionele bereiken:

 » een overeenkomst die de hele sector van het goederenvervoer 
over de weg afdekt, die niet alleen regels inzake loon en ar-
beidsvoorwaarden bevat, maar ook het domein van Europese 
en nationale wet- en regelgeving);

 » een andere overeenkomst die het goederenvervoer in lichte 
vrachtwagens met een maximaal toegelaten gewicht van 
minder dan 3,5 ton omvat. Die overeenkomst pakt alleen de 
problemen in verband met loon en arbeidsvoorwaarden aan.

De collectieve overeenkomsten zijn van kracht in heel Oostenrijk 
en ze zijn van onbepaalde duur, terwijl de onderdelen die betrek-
king hebben op arbeidsrecht en op lonen, een opzeggingstermijn 
van drie maand hebben. De bepalingen ter implementatie van 
Europese en Oostenrijke vereisten omtrent de arbeidstijd blijven 
geldig zolang de respectieve wettelijke bronnen ongewijzigd 
blijven.

De overeenkomst die van toepassing is op chauffeurs en andere 
werknemers uit het vrachtvervoer in lichte vrachtwagens, werd 
begin 2018 van kracht en ze legt een aantal minimumnormen 
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vast zoals een minimumloon (€ 1.376,34), de normale arbeidstijd 
(40 uur), premies voor overwerk (50 %) en opzeggings-termijnen 
(gaande van één tot drie weken naar gelang van de anciënniteit).

De meest uitgebreide overeenkomst, die van toepassing op de 
hele sector van het goederenvervoer over de weg, wordt hieron-
der nader beschreven.

4.1.4 INHOUD VAN COLLECTIEVE OVEREENKOMSTEN

De collectieve overeenkomst bevat een normale wekelijkse 
arbeidsduur van 40 uur en flexibiliteit op vlak van arbeidstijd die 
met de bepalingen uit de Europese richtlijn strookt. In een indivi-
duele week kan de maximale arbeidstijd oplopen tot 60 uur,  
maar dit is maar mogelijk voor zover het gemiddelde van 48 uren 
niet overschreden wordt gedurende een referentieperiode van  
26 weken. Als de bijkomende werkuren echter een periode in 
stand-by inhouden (dus zonder te rijden), kan de maximale weke-
lijkse arbeidstijd ook 55 uur bedragen.

De collectieve overeenkomst bepaalt ook wat er onder arbeidstijd 
moet worden verstaan: de voorbereidende werkzaamheden, het 
laden en de wachttijd tellen mee als arbeidstijd en ze moeten 
dienovereenkomstig vergoed worden. De enige uitzondering hier-
op is de dagelijkse middagpauze van een uur per dag. Zij wordt 
niet als arbeidstijd beschouwd en wordt dus niet betaald. Elk uur 
na het veertigste wekelijkse werkuur moet beschouwd worden als 
overuur en moet dienovereenkomstig vergoed worden. De premie 
voor overwerk zal 50 % van het normale uurloon bedragen. Voor 
werk voor of na de normale werkdag (van 20 u ’s avonds tot 5 
uur ’s ochtends) moet een premie van 100 % betaald worden. De 
arbeidstijd die gepresteerd wordt tussen middernacht en 4 uur ’s 
morgens, zal als nachtarbeid beschouwd worden.

Naast de arbeidstijd bevat de collectieve overeenkomst een aan-
tal regelingen omtrent de basisvoorwaarden en de voorwaarden 
inzake werkgelegenheid, arbeidsvoorwaarden en sociale voor-
waarden, met name:

 » bepalingen over rij- en rusttijden, inclusief dagelijkse en 
wekelijkse rust;

 » de operationele tijd (Einsatzzeit);

 » vereisten en bepalingen inzake parkeerterreinen;

 » vereisten en bepalingen inzake analoge en digitale tachografen;

 » vakantie en rechten inzake onbetaalde vakantie (ter voor-
bereiding op de examens voor het behalen van specifieke 
rijbewijzen en/of attesten);

 » vakantiegeld en eindejaarsgeld 

 » bijkomende vakantiedagen voor specifieke situaties (huwelijk, 
geboorte, overlijden, ziek kind, verhuizing, enz.);

 » opzeggingsperiodes (gaande van één week tot drie weken 
naar gelang van de anciënniteit);

 » bijscholing en bijkomende kwalificatie (beroepskwalificatie 
moet betaald worden door de werkgever);

 » vergoedingen voor stagiairs

 » vergoedingen/premies voor gevaarlijk, zwaar of vuil werk

 » loon en vergoeding.

De huidige collectieve overeenkomst bevat gedetailleerde loon-
schalen op basis van loonniveaus per uur, week en maand. De 
basisloonschalen verschillen naar gelang van de anciënniteit (vijf 
verschillende groepen/niveaus) en ongeveer een dozijn verschil-
lende kwalificatieniveaus.

Afhankelijk van de anciënniteit en de kwalificatie variëren de 
basislonen voor chauffeurs op basis van de collectieve over-
eenkomst voor 2019 van € 9,19 per uur (€ 1.589,87 per maand) 
voor een chauffeur met minder dan vijf jaar anciënniteit voor 
het bedrijf tot € 11,10 (€ 1.920,30) voor ervaren chauffeurs die 
brandstoffen of stookolie vervoeren.

Het zogenaamde normale loon van een chauffeur wordt aange-
vuld met andere verloningselementen zoals dagvergoedingen 
en/of nachtvergoedingen voor hun verplaatsingen binnen eigen 
land of naar het buitenland. De chauffeur heeft in elk geval recht 
op een deel van de dagvergoeding (€ 26,40 per kalenderdag) 
als hij meer dan drie uur reist. Bij een overnachting ontvangt de 
chauffeur een per noctum van € 15. Indien hij een hotelovernach-
ting nodig heeft, worden de kosten hiervoor vergoed. Indien hij 
naar een ander land reist, variëren zowel de dagvergoedingen als 
de nachtvergoedingen.

Er zijn ook regelingen voor bijkomende premies voor specifiek 
vervoer die aan zwaar, gevaarlijk of vuil werk gekoppeld zijn. Die 
premies worden betaald per stuk (vb. € 21,73 voor het laden/
lossen van zware goederen) of per dag (vb. € 15,56 voor werkne-
mers uit de huisvuilophaling). Specifiek werk in verband met het 
ophalen van vuilnis of afval wordt vergoed met een premie van 
10 % van het normale loon dat in de collectieve arbeidsovereen-
komst is vastgelegd.

Op basis van de evaluatie die werd uitgevoerd door vida, verdient 
geen enkele Oostenrijkse chauffeur minder dan € 2.000 netto per 
maand.
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De maandelijkse vergoeding voor stagiairs varieert van € 662,41 
(in het eerste jaar van de stage) over € 1.243,70 (derde jaar) tot 

€ 1.419,44 voor stagiairs met een dubbele stageovereenkomst in 
het vierde jaar.

4.1.5 UITDAGINGEN VOOR COLLECTIEVE ONDERHANDELINGEN

Los van de problemen en uitdagingen die samenhangen met de 
sterke toename van de illegale cabotage en met de toenemende 
vervanging van binnenlands vervoer door cabotage (zie punt 
2.2.1) in Oostenrijk, heeft vida in interviews en bijdragen bij 
workshops een aantal andere uitdagingen aangekaart waarmee 
zij bij collectieve onderhandelingen en bij de regelgeving inzake 
de sociale voorwaarden en arbeidsvoorwaarden in het vervoer 
geconfronteerd worden.

De belangrijkste uitdaging is de snelle toename van het aantal zo-
genaamde eenmansbedrijven (Ein-Personen-Unternehmen, EPU) 
bestaande uit chauffeurs die als zelfstandige en vaak onder zeer 
precaire voorwaarden werken. Op deze chauffeurs is de collectieve 
overeenkomst niet van toepassing omdat zij formeel gezien zelf-
standigen zijn en omdat ze noch bij vida noch bij de werkgevers- 
organisatie aangesloten zijn. Het aantal eenmansbedrijven is voor-
al zeer sterk gegroeid bij de lichte vrachtwagens (< 3,5 ton). In dat 
marktsegment wordt het aandeel van de zelfstandige chauffeurs 

op dit ogenblik op ca. 80 % geschat. Het grote aandeel van de zelf-
standige chauffeurs die aan lage lonen werken en qua arbeidstijd 
onder een buitensporige druk staan, zetten de delen van de sector 
van lichte vrachtwagens die onder de collectieve overeenkomst 
vallen, zwaar onder druk. Ze brengen zowel bij de lonen als bij de 
arbeidsvoorwaarden een neerwaartse spiraal op gang.

De achteruitgang van de arbeidsvoorwaarden in specifieke seg-
menten van het goederenvervoer over de weg hangt ook samen 
met illegale praktijken zoals de betaling op basis van prestaties 
(vb. lonen die gebaseerd zijn op 10 € per 100 km) of illegaal stuk-
werk (betaling per artikel, bv. per geleverd pakket).

Die uitdagingen en negatieve trends in de markt werden aange-
pakt door middel van activiteiten en initiatieven van vida zoals 
het proefproject vidaflex. Ze hebben allemaal tot doel om betere 
ondersteuning te bieden aan eenmansbedrijven.

TEKSTVAK 4: VIDAFLEX – INITIATIEF VAN DE VAKBOND VIDA  
VOOR EENMANSBEDRIJVEN

In Oostenrijk zijn 99,7 % van alle bedrijven eenmansbedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen (KMO/MKB). 
Vooral eenmansbedrijven zijn qua sociale zekerheid in een precaire situatie. Niettemin neemt het aantal eenmansbedrijven 
voortdurend toe. Nu zijn er al meer dan 306.000 eenmansbedrijven en de trend gaat naar boven, vooral in het goederen-
vervoer met lichte vrachtwagens.

In 2018 startte de vakbond vida samen met zijn partners uit de wereld van onderzoek, de verzekeringssector, de bank-
sector en de consultancysector het vakbondsinitiatief namens vidaflex op voor eenmansbedrijven en freelancers. Tot op 
heden is dit initiatief uniek in Europa. vidaflex wil klaar staan voor die groepen op de arbeidsmarkt die nog geen plaats in 
de vakbonden gevonden hebben. Als ze voor een basislidmaatschap van vidaflex kiezen, krijgen zelfstandigen naast be-
langenbehartiging ook een volledig pakket aan advies en aan bescherming op fiscaal en juridisch vlak aangeboden alsook 
opleiding en bijscholing.

Op de persconferentie naar aanleiding van de oprichting van vidaflex gaf de Oostenrijkse kanselier, Christian Kern, toe dat 
politici vorm moeten geven aan de veranderingen in de arbeidswereld. Een van de doelstellingen uit zijn “Plan A für Öster-
reich” is het creëren van een billijke situatie voor eenmansbedrijven, vb. qua recht op een vergoeding in geval van ziekte. 
Kern beklemtoonde het volgende: “We hebben een politieke hefboom nodig om ervoor te zorgen dat de ondernemers die in 
een eenmansbedrijf werken, dezelfde sociale rechten en hetzelfde respect voor hun prestatie krijgen.”

Bijkomende informatie: www.vidaflex.at, www.facebook.at/vidaflex

http://www.vidaflex.at
http://www.facebook.at/vidaflex
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4.2 BELGIË

“De Belgische chauffeurs staan onder druk: ze moeten steeds meer werken voor minder geld door  
de sterke concurrentie en de druk die chauffeurs uit lageloonlanden die in dienst zijn van 
 buitenlandse postbusbedrijven, maar die vooral in België werken” [Vakbondsvertegenwoordigers, België]

4.2.1 VAKBONDEN EN SOCIALE PARTNERS

In België spelen vakbonden een belangrijke rol bij het vertegen-
woordigen van de werknemers op bedrijfsniveau en op sectoraal, 
intersectoraal en nationaal niveau. Dit wordt ook geïllustreerd 
door het grote aantal personen dat bij een vakbond of een werk-
geversorganisatie is aangesloten. De syndicalisatiegraad van de 
Belgische vakbonden bedraagt ongeveer 56 %.

De belangrijkste vakbonden die de werknemers in België verte-
genwoordigen, zijn ABVV (FGTB in het Frans), ACV (CSC in het 
Frans) en ACLVB (CGSLB in het Frans). Voor de transportsector 

bestaan er specifieke vakbonden: BTB dat deel uitmaakt van 
ABVV en Transcom dat deel uitmaakt van ACV. Ook in de sector 
van het vervoer en de logistiek is ongeveer 56 % van de werkne-
mers lid bij een vakbond aangesloten.

De belangrijkste werkgeversorganisaties uit de transportsector 
zijn FEBETRA, TLV en UPTR. Zij zijn elk aangesloten bij een secto-
rale werkgeversorganisatie: FEBETRA is aangesloten bij het VBO, 
TLV bij UNIZO en UPTR bij UCM.

4.2.2 JURIDISCH KADER EN DE ROL VAN COLLECTIEVE ONDERHANDELINGEN

Het sectorale en intersectorale niveau spelen een wezenlijke rol 
in de uitwerking van arbeidswetgeving die van toepassing is op 
de sector van het wegvervoer. Op sectorniveau onderhandelen 
de vakbonden binnen verschillende paritaire c comités collec-
tieve arbeidsovereenkomsten. In deze paritaire comités zetelen 

werkgeversvertegenwoordigers en vakbondsvertegenwoordigers 
uit de sector. De Cao’s bepalen de rechten en plichten van de 
werkgevers en de werknemers uit de sector. Op intersectoraal 
vlak treden de vakbonden op in de Nationale Arbeidsraad, de 
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en in groepen van sociale 
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partners. Om de twee jaar wordt een interprofessioneel akkoord 
onderhandeld dat van toepassing is op alle sectoren en dus op 
alle werknemers.

De belangen van de werknemers uit de vervoerssector worden 
behartigd in het paritaire comité 140, “Vervoer van goederen en 
passagiers over de weg. Binnen dat paritaire comité 140 bestaan 
meerdere subcomités voor busbedrijven en autocarbedrijven 
(140.01), taxibedrijven (140.02), wegvervoer en logistiek voor der-
de partijen (140.03), grondafhandeling op luchthavens (140.04) 
en verhuisondernemingen (140.05).

De minimumlonen worden vastgelegd in wettelijk bindende col-
lectieve arbeids-overeenkomsten die afgesloten worden door het 
paritaire comité 140 en de subcomités. Daarom bestaan er talloze 
collectieve arbeidsovereenkomsten die verschillende loonschalen 
vastleggen voor een bepaalde subsector. Bij de subsector voor 
het wegvervoer en logistiek voor derde partijen (140.03) worden 
de minimumlonen vastgelegd in een collectieve arbeidsovereen-
komst over de arbeidsvoorwaarden en de lonen van het personeel 
dat werkt in het wegvervoer en in logistieke bedrijven. De mini-
mumlonen per uur variëren naar gelang het soort taken dat door 
het personeel wordt uitgevoerd.

Het Belgische systeem voor loonzetting wordt gekenmerkt door 
twee essentiële kenmerken. Ten eerste gaat het om een sterk 
geïnstitutionaliseerde en gecombineerde regelgeving met strikte 
procedures voor de besluitvorming. Ze is ook doorslaggevend voor 
de loonzetting van bijna alle werknemers. Ten tweede is het vrij-
blijvend in die zin dat de werkgevers en werknemers op elk niveau 
vrijwillig andere overeenkomsten kunnen afsluiten voor zover deze 
de rechten respecteren die de werknemers kunnen putten uit de 
overeenkomsten die op een hoger niveau zijn afgesloten. Een over-
eenkomst op bedrijfsniveau kan dus nooit lagere lonen bevatten 
dan een overeenkomst voor een sector of voor het hele land.

Sinds 1975 wordt het minimumloon door de Nationale Arbeids-
raad bepaald die bestaat uit de sociale partners, nl. de organen 
die de belangen van werkgevers en werknemers behartigen. Alle 
overeenkomsten die afgesloten worden in de Nationale Arbeids-
raad, zijn wettelijk van toepassing op alle werknemers en alle 
werkgevers, net alsof het een wet zou zijn, en ze kunnen alleen bij 
wet worden gewijzigd. Merk ook op dat de sociale partners naast 
het minimumloon ook op nationaal vlak afspraken maken over  
de maximale loonstijging (“loonnorm”). Hierbij geldt de regel dat 
die loonnorm niet-bindend is, maar zeer sterk wordt opgevolgd in 
de overeenkomsten die op lagere niveaus worden afgesloten.

De vrijheid van onderhandeling wordt vooral geïmplementeerd en 
gedomineerd door de sectorakkoorden die uitgaan van de pari-
taire comités. Meestal worden die overeenkomsten ook algemeen 
geldend verklaard door het ministerie van Arbeid. België is binnen 
Europa het land waar de onderhandelingen het sterkst gecentra-
liseerd en gecoördineerd worden. Die centralisering hangt samen 
met het gunstigheidsbeginsel dat opbouwt op het nationale 
minimumloon (dat in de Nationale Arbeidsraad wordt bepaald) 
en de veralgemeende praktijk om de lonen op twee manieren te 
verhogen: enerzijds door een loonindexering op sectorniveau en 
anderzijds door een tweejaarlijkse loonloon. Het sectorniveau 
blijft toch het belangrijkste wetgevende niveau. Dankzij die struc-
tuur hebben de collectieve arbeidsovereenkomsten een dekkings-
graad van bijna 100 %.

Collectieve onderhandelingen op sectorniveau zijn de kern van 
het Belgische systeem voor minimumlonen, maar dit model 
verschilt van dat in Duitsland of in de Scandinavische landen waar 
een nationaal wettelijk bepaald minimumloon ook een belangrijke 
rol speelt. Het interprofessionele minimumloon wordt door de 
sociale partners vastgelegd in nationale raden, de Centrale Raad 
voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad.
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4.2.3 COLLECTIEVE ONDERHANDELINGEN IN DE PRAKTIJK

17) De overeenkomst dekt een zesde categorie van bemanningsleden af: chauffeurs/autoverhuur met chauffeur (7 looncategorieën naar gelang van de 
 anciënniteit).

De collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) op sectorniveau 
wordt in een van de meer dan honderd paritaire comités op 
sectorniveau onderhandeld. Gelet op het feit dat die comités 
ingedeeld zijn op basis van de beroepscategorie (in de meeste 
sectoren zitten arbeiders en bedienden in afzonderlijke comités), 
zitten werknemers die in hetzelfde bedrijf werken, in verschillende 
paritaire comités en kunnen binnen hetzelfde bedrijf verschillen-
de minimumlonen van toepassing zijn. Het nationale wettelijke 
minimumloon geldt niet voor ambtenaren en voor stagiairs. Voor 
deze categorieën worden specifieke overeenkomsten afgesloten.

We moeten ook erop wijzen dat de opsplitsing in arbeiders en be-
dienden door de recente politieke beslissingen van de Belgische 
regering zal verdwijnen en dat dit een grote impact zal hebben op 
de sectoronderhandelingen en het aantal paritaire comités. Men 
verwacht dat de opsplitsing in arbeiders en bedienden in 2023 zal 
verdwijnen.

De hoge dekkingsgraad van Belgische collectieve onderhande-
lingen (ca. 96 %) is het gevolg van het feit dat alle collectieve 
overeenkomsten met een Koninklijk Besluit algemeen bindend 
worden verklaard voor alle werknemers.

Er zijn drie soorten collectieve arbeidsovereenkomst:

 » Intersectorale overeenkomsten die op nationaal vlak zijn 
onderhandeld in de Nationale Arbeidsraad.

 » Sectorovereenkomsten die binnen het respectieve paritaire 
comité door de twee vakbonden en de drie werkgeversorgani-
saties zijn onderhandeld.

 » Overeenkomsten die op bedrijfsniveau door de structuur  
van de vakbond op bedrijfsniveau en de werkgever zijn onder-
handeld.

We moeten erop wijzen dat de overeenkomsten op bedrijfsniveau 
gelden voor alle werknemers van dat bedrijf, onafhankelijk van het 

feit of ze al dan niet bij de ondertekenende vakbond zijn aange-
sloten. Dankzij de hiërarchie tussen de overeenkomsten kunnen 
overeenkomsten op een lager niveau datgene wat op een hoger 
niveau is bepaald, alleen maar verbeteren (vanuit het standpunt 
van de werknemers). Er is met name geen enkele uitzondering 
mogelijk tenzij als dit uitdrukkelijk vermeld staat in de overeen-
komst die op het hogere niveau is afgesloten.

Daarnaast kan een bedrijf ook een individuele overeenkomst 
afsluiten met een individuele werknemer. Dit gebeurt vooral in 
de kleine bedrijven waar er geen vakbondsvertegenwoordiging 
aanwezig is.

In België vinden om de twee jaar collectieve onderhandelingen 
over de lonen plaats. De lonen worden normaal gezien echter 
jaarlijks aangepast omwille van het systeem van automatische 
loonindexering en, daar bovenop, een nationale loonnorm. Sinds 
1989 formuleert de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven in een 
tweejaarlijks verslag een advies over de maximale marge voor 
de collectief overeengekomen loonstijgingen in België. Dit loon 
resulteert in een belangrijke loonnorm, die de loonontwikkeling in 
België koppelt aan de verwachte stijging van de productiviteit in 
de economie van de belangrijkste handelspartners. In de laatste 
decennia werd de loonnorm aangescherpt. Aanvankelijk was 
deze loonnorm een in principe niet-bindende overeenkomst die 
de sociale partners in de informele “Groep van Tien” afsloten om 
zo de sectoronderhandelingen te sturen, maar inmiddels is ze 
strikter geworden. De revisie van de wet in maart 2017 rondde dit 
proces af. Hierdoor is de loonnorm nu theoretisch afdwingbaar 
op bedrijfsniveau, wat inhoudt dat het totale loon niet sterker 
mag stijgen dan de loonnorm. Hierdoor zijn de marges voor 
de loononderhandelingen uitermate beperkt. Bovendien is de 
Belgische regering in 2018 tussenbeide gekomen in het systeem 
van de automatische loonindexering dat in de overeenkomsten 
op sectorniveau vervat zit, om zo de stijgende kosten voor het 
levensonderhoud te compenseren.

4.2.4 INHOUD VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN

De huidige collectieve overeenkomst voor de sector van het 
wegvervoer en de logistiek voor derde partijen (PC 140.03) is in 
werking getreden op 1.1.2018.

Volgens die collectieve overeenkomst bedraagt de wekelijkse 
arbeidstijd 38 uur of 39 met zes betaalde vrije dagen (ATV).

In de sector van het wegvervoer (wegvervoer en logistiek voor 
derde partijen, PC 140.03) worden de barema’s voor minimum-
lonen en verschillende premies volledig geregeld in Cao’s die 
algemeen bindend verklaard werden.

De loon worden in de vorm van bruto uurlonen vastgelegd  
voor tien loonschalen van werknemers uit het vrachtvervoer over 
de weg (teamleden in voertuig) 17):

 » assistent-werknemers

 » werknemers in opleiding (indien vergezeld door een ervaren 
werknemer)

 » werknemers met een voertuig met een laadvermogen van 
minder dan 7 ton en werknemers bij koerierdiensten met 
minder dan 6 maand anciënniteit in de sector (categorie A)
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 » werknemers met een voertuig met een laadvermogen van 7 
ton of meer en werknemers bij koerierdiensten met meer dan 
6 maand anciënniteit in de sector (categorie B)

 » werknemers met een voertuig met een laadvermogen van 15 
ton of meer en werknemer in een geleed voertuig, werknemers 
met een voertuig dat geattesteerd is voor ADR (gevaarlijke 
goederen), werknemers met een koelvoertuig of werknemers 
van een koeriersbedrijf.

In 2019 varieert het bruto uurloon van € 11,0110 (categorie 1) tot 
€ 12,1040 (categorie 5). De andere details over het loon en de aan 
het loon gerelateerde elementen uit de collectieve overeenkomst 
zijn samengevat in het tekstvak.

Dankzij het systeem van loonindexering worden de lonen elk  
jaar aangepast op basis van de officiële indexcijfers. Om de 
twee jaar worden in de paritaire comités loononderhandelingen 
gevoerd.

Door de CAO nr. 106.713 van 11 september is de werkgever ertoe 
verplicht om anciënniteitstoeslagen te betalen. Die vergoeding 
bestaat uit een supplement dat door de werkgever betaald wordt 

18) Voor chauffeurs van voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren.

op uurbasis (voor gewerkte uren en voor uren in stand-by) en 
wel aan werknemers die minstens een jaar ononderbroken in 
het bedrijf gewerkt hebben. Het bedrag stijgt stapsgewijs met de 
anciënniteit (3, 5, 8, 10, 15, 20 jaar). Deze anciënniteitstoelagen 
worden integraal bteaald door de werkgever en ze worden betaald 
voor ieder gewerkt uur met inbegrip van wachttijd en uren in 
stand-by. De toelage per uur varieert van € 0,0545 (na 1 jaar 
dienst) tot € 0,3965 na 20 jaar dienst.

De Cao’s voorzien ook nog andere toeslagen voor specifieke 
uur-roosters of die gelinkt zijn aan (extra) arbeidstijd, met name 
vooral een toeslag voor nacht-werk, voor werk op een zon- of 
feestdag, de bonus voor beschikbaarheid in stand-by (vergoed aan 
99 % van het basisuurloon van de relevante categorie), een toela-
ge voor overuren (50 % va het uurloon, maar 100 % voor overuren 
op een zon-of feestdag) en tot slot ook toelagen voor het over-
schrijden van het gemiddelde aantal uren dienst (wie meer dan 60 
uur per week presteert, heeft recht op een toelage van 50 %).

Merk op dat er in de Cao’s uit de vervoersector verschillende 
soorten arbeidstijd onderscheiden en duidelijk gedefinieerd 
worden, nl. arbeidstijd, stand-by-tijd, servicetijd, pauzes tijdens de 
werkuren, rusttijden, overuren en tijd van permanente verblijftijd.

De CAO nr. 138.105 uit oktober 2016 voorziet op het einde van het 
jaar een bonus die gelijk is aan 5 % van het brutoloon, waarvoor 
sociale bijdragen moeten worden betaald en die uitbetaald wordt 
aan het Sociale Fonds Transport en Logistiek. Om recht te hebben 
op een eindejaarsbonus, moet een werknemer in de referentie-
periode van 12 maand minstens € 2.500 verdiend hebben in een 
of meerdere ondernemingen uit de sector.

Verschillende Cao’s uit de sector van het wegvervoer verplich-
ten werkgevers ertoe om bepaalde kosten te dragen, bepaalde 
projecten, instrumenten en faciliteiten ter beschikking te stellen 
en/of om een overeenkomstige vergoeding te betalen. Ter zake zijn 
de sociale partners overeengekomen dat werkgevers de kosten 
moeten dragen die verband houden met de kaart van de chauf-
feur voor de digitale registratieapparatuur (tachograaf) (CAO nr. 
114.996 van 18 april 2013), de ADR-opleiding 18) (CAO nr. 118.573 
van 21 november 2013) en de medische schifting (CAO nr. 114.998 
van 18 april 2013). In dat geval komen ze in aanmerking voor finan-
ciële ondersteuning door het Sociale Fonds Transport en Logistiek. 
Die participatie staat ook open voor werkgevers die een bijdrage 
hebben betaald in de kosten voor het behalen van een rijbewijs uit 
de categorie C of CE (CAO nr. 117.654 van 19 september 2013).

De forfaitaire verblijfstoelage en de zogenaamde ARAB-toelage 
zijn vastgelegd in de CAO nr. 96.986 van 26 november 2009. De 
eerste toelage is bedoeld voor werknemers die omwille van de 
opdracht ertoe verplicht zijn om hun dagelijkse en/of wekelijkse 
rust (zoals in de Verordening (EG) 561/2006 voorzien) te nemen 
buiten hun woonplaats of hun werkplek die in hun arbeidsover-
eenkomst vermeld staat. De ARAB-toelage (de afkorting verwijst 
naar het Algemene Reglement voor Arbeidsbescherming) is 

Bedragen voor 2019 (+15 ton) uit de CAO voor het 
wegvervoer en de logistiek voor derde partijen

Arbeidstijd: 
€ 12,1040 bij 38 uur per week 
€ 11,7930 bij 39 uur per week

Stand-by: 
€ 11,9830 bij 38 uur per week 
€ 11,6750 bij 38 uur per week

ARAB-vergoeding per uur:  
€ 1,4460 per uur stand-by

Standplaatstoelage: 
€ 38,1180 per nacht

€ 15,4505 voor de eerste dagrust indien de te werken tijd 
(arbeidstijd + stand-by) minder dan 8 uur bedraagt of als 
de tijd buitenshuis minder dan 24 uur bedraagt en slechts 
een enkele dagrust omvat.

Vaste vergoeding: 
€ 10,3635 per dag

Nachtwerk: 
€ 1,2015 voor personen van minder dan 50 jaar 
€ 1,5015 voor personen van 50 jaar en ouder
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bedoeld als compensatie voor de kosten die werknemers moeten 
maken buiten de vestiging van zijn werkgever en waarvoor de 
werkgever zorg moet dragen (vb. sanitair, drankjes, enz.). De 
ARAB-toelage wordt toegekend per uur aanwezigheid, dwz. per 
gewerkt uur en per uur stand-by.

Qua reiskosten hebben de werknemers, tenzij de werkgever 
kosteloos vervoer garandeert, op basis van een CAO recht op 
een financiële tussenkomst in de kosten voor openbaar of privé 
vervoer (CAO nr. 95.499 van 4 mei 2009).

Een oude CAO, nl. de CAO nr. 1452 van 13 juli 1972, bepaalt dat 
de werkgever verplicht is om werkkledij ter beschikking van de 
werknemers te stellen en om die werkkleding te onderhouden. Als 
de werkgever dit niet doet, is hij verplicht om aan de werknemers 
een maandelijkse vergoeding te betalen.

Het Sociaal Fonds Transport en Logistiek voorziet in een vrij lange 
reeks van voordelen (SFTL). 19) Dat zijn onder andere een schade-
vergoeding in geval van ontslag als gevolg van het definitieve ver-
lies van de arbeidsgeschiktheid (CAO nr. 117.655 van 19 september 
2013), de afscheidsbonus (CAO nr. 84.266 van 28 juni 2007), een 
vergoeding bij een dodelijk arbeidsongeval of bij een overlijden  
op het werk (CAO nr. 121.128 van 13 februari 2014), een vergoeding 
voor schade aan, verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen 
(CAO nr. 96.990 van 26 november 2009), de overeenkomst voor 

19) Zie de website van het Fonds: www.sftl.be (beschikbaar in het Nederlands, Frans en Duits).

reisbijstand bij professionele verplaatsingen (CAO nr. 109.262 
van 16 februari 2012), de eindejaarsgeld (CAO nr. 71.335 van 26 
april 2004), de hospitalisatieverzekering (CAO nr. 96.074 van 25 
september 2009), het aanvullende pensioen (CAO nr. 106.704 van 
15 september 2011, zoals gewijzigd) en de aanvullende toelagen in 
geval van (niet aan het werk gerelateerde) arbeidsongeschiktheid 
(CAO nr. 106.710 van 15 september 2011). Merk op dat de eerste 
twee voordelen door de werkgever uitbetaald worden, maar dat ze 
nadien terugbetaald worden door het Sociale Fonds.

Naast sociale voordelen staat het Sociaal Fonds Transport en 
 Logistiek ook in voor opleidingen en kwalificaties, vooral rijbewij-
zen en specifieke opleidingen. Het Fonds beschikt over ongeveer 
150 eigen vrachtwagens en het werkt voor de opleiding van 
chauffeurs samen met de drie officiële diensten die bevoegd zijn 
voor beroepsopleiding (VDAB in Vlaanderen, Bruxelles Formation 
in Brussel en Forem in Wallonië). Het Fonds werkt ook overal in 
België samen met secundaire scholen. Per jaar worden er onge-
veer 1.000 chauffeurs opgeleid. Het Fonds wordt gefinancierd 
met werkgeversbijdragen (8 % van de loonmassa van de werkne-
mers). Merk op dat het SFTL alleen bevoegd is voor arbeiders.

De inkomsten bedragen elk jaar ca. € 145 miljoen (2017), maar 
meer dan 90 % van dat bedrag wordt in de loop van het jaar zelf 
uitgegeven.

4.2.5 UITDAGINGEN VOOR DE COLLECTIEVE ONDERHANDELINGEN

De belangrijkste uitdagingen voor de collectieve onderhandelin-
gen zijn sociale dumping alsook de neerwaartse spiraal die dit  
op vlak van sociale voorwaarden en arbeidsvoorwaarden creëert 
en die bedrijven die alle wettelijke vereisten en collectieve over-
eenkomsten uit hun sector naleven, zwaar onder druk zet.

Beide vakbonden, BTB-ABVV en ACV-Transcom, hebben actief ge-
lobbyd tegen sociale dumping en tegen illegale handelspraktijken 
(vooral postbusbedrijven van grote Belgische transportbedrijven 
in Centraal- en Oost-Europa). Verder werden er leemtes en zwakke 
punten in de Europese sociale wetgeving voor het vrachtvervoer 
over de weg geïdentificeerd en onderlijnd. Beide vakbonden zijn 
actief betrokken bij de campagne van ETF voor eerlijke mobiliteit.

ACV-Transcom heeft bijvoorbeeld de belangrijkste principes 
gedefinieerd voor een eerlijk en gelijk speelveld voor het goede-
renvervoer over de weg.

Als:

 » een chauffeur in België werkt

 » een chauffeur vanuit België vertrekt en, als ook de vracht-
wagen daar ook staat,

 » de goederen hoofdzakelijk in België geladen/gelost worden

 » naar België terugkeert na afloop van de opdracht

dan moet de chauffeur volledig gedekt worden door de Belgische 
wetgeving en de Belgische collectieve overeenkomsten.

Om sociale dumping te bestrijden, schreef ACV-Transcom een 
meertalige flyer om chauffeurs uit het buitenland over de sociale 
wetgeving en de fundamentele arbeidsvoorwaarden in België te 
informeren. De bond heeft ook nationale actieweken gehouden 
en is regelmatig op parkeerterreinen om er met buitenlandse 
chauffeurs te praten. ACV-Transcom werkt ook nauw samen met 
BTB-ABVV, ETF en ITF.

ACV-Transcom en BTB-ABVV werken verder samen met vakbon-
den overal in Europa, ook in Centraal- en Oost-Europa. In oktober 
2017 werd in Roemenië een kantoor geopend in samenwerking 
met vijf vakbonden voor werknemers uit de transportsector 
uit Denemarken, Zweden, Roemenië en België die zelf allemaal 
aangesloten zijn bij ETF. Dit kantoor is een internationaal kantoor 
voor Roemeense vrachtwagenchauffeurs die in België, Zweden en 
Denemarken in dienst zijn. Zij kunnen zich voor bijstand tot ons 
wenden als ze hun loon niet ontvangen of als hun rechten niet zijn 
nageleefd. ACV-Transcom heeft ook een samenwerkingsovereen-
komst met de Poolse vakbond Solidarność.

http://www.sftl.be
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Daarnaast deed BTB-ABVV eigen onderzoek naar de praktijken 
van postbusbedrijven van Belgische logistieke en vervoerbedrij-
ven. Zo publiceerde hij ook een verslag met alle resultaten om zo 
het bewustzijn voor het probleem sneller konden laten toene-
men. 20) Intussen zijn er al drie verslagen gepubliceerd: 2010, 2012 
en 2017. Het vierde verslag zal verschijnen in de loop van 2019.

BTB-ABVV is ook heel actief bezig met thema’s die verband hou-
den met sociale dumping, campagnes voor eerlijk transport en 
het ondersteunen van chauffeurs uit het buitenland door middel 
van uiteenlopende activiteiten.

Zoals het volgende recente voorbeeld toont, heeft BTB-ABVV 
ook met succes bepaalde Belgische bedrijven voor de rechtbank 
gesleept om zo de illegale praktijken en de misbruiken in België te 
bestrijden.

20) Beschikbaar op: https://www.btb-abvv.be/images/WegvervoerEnLogistiek/campagne/sociale_dumping/Nederlands/Zwartboek-2017-NL-DIGITAAL.pdf

Er zijn echter nog andere uitdagingen. Bij de projectworkshop in 
september 2018 in Luik wezen de vertegenwoordigers van de Bel-
gische vakbond erop dat de sector van het wegvervoer onder een 
significant tekort aan jonge mensen lijdt door de zware arbeids-
voorwaarden en de relatief bescheiden lonen in de sector. Zoals 
de vakbonden toen meldden, is er als gevolg hiervan een sterke 
stijging in het aantal chauffeurs die onder Belgische arbeidsover-
eenkomsten werken (1.713 in 2017 hoofdzakelijk uit Nederland, 
Frankrijk en Duitsland). Vanuit het perspectief van de Belgische 
vakbonden bestaat de grote uitdaging erin om de werkvoorwaar-
den en met name de loonvoorwaarden aantrekkelijker te maken 
en om meer activiteiten te ontwikkelen om jonge talenten aan te 
werven en aan de sector te binden. Het probleem van de rekrute-
ring zal in de toekomst alleen maar toenemen want ongeveer de 
helft van de chauffeurs is ouder dan veertig jaar. 

TEKSTVAK 5: “SOCIALE DUMPING: BELGISCHE TRANSPORT
FEDERATIE WINT RECHTSZAAK. ARBEIDSRECHTBANK KENT AAN 
 ZEVEN BELGISCHE CHAUFFEURS GELIJK LOON VOOR GELIJK 
WERK UIT EN STELT HET LIMBURGSE TRANSPORTBEDRIJF RMT  
IN HET  ONGELIJK”

In juni 2015 diende BTB-ABVV een klacht in tegen de firma 
Rematra, RMT in Tessenderlo die zeven Bulgaarse chauf-
feurs in dienst had genomen. Ze werden door het Bulgaar-
se filiaal van RMT aangeworven en in België ingezet, maar 
wel niet aan Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden.

Voor de respectieve periodes waarin ze bij RMT werkten, 
werd het verschil tussen een Bulgaars en een Belgisch loon 
gevorderd. De Bulgaren kregen een loon van slechts 414 
Bulgaarse lev, dat is 211 euro per maand. Volgens de BTB 
was Rematra in Bulgarije alleen maar een constructie om 
de Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden te omzeilen. 
Deze chauffeurs reden niet in Bulgarije en ze kregen hun 
instructies vanuit Tessenderlo.

Na een lang en hobbelig parcours deed de Arbeidsrecht-
bank in Hasselt in oktober 2018 uitspraak en die was in het 
voordeel van BTB-ABVV. De Bulgaarse chauffeurs 

hebben recht op het verschil tussen het Bulgaarse loon en 
het  Belgische loon. In totaal ging het om een bedrag van 
236.000 euro, te vermeerderen met rente en kosten. De 
rechtbank stelde vast dat RMT in werkelijkheid het gezag 
over de chauffeurs uitoefende en bijgevolg hun echte werk-
gever was. Hierdoor was de Belgische arbeidswetgeving  
op hun arbeidsrelatie van toepassing.

Frank Moreels, voorzitter van BTB-ABVV, stelt: “Die 
 Bulgaarse chauffeurs krijgen nu dat waarop ze recht 
hebben. Dit is natuurlijk ook in het belang van de Belgische 
chauffeurs want het elimineert oneerlijke concurrentie.  
De rechtbank heeft in dit dossier het principe ‘gelijk loon 
voor gelijk werk’ bevestigd.”

Bron: website van BTB-ABVV, nl.

https://www.btb-abvv.be/nieuws/663-btb-haalt-zijn-slag-thuis-
zeven-bulgaarse-chauffeurs-krijgen-van-hasseltse-arbeidsrechtbank-
gelijk-loon-voor-gelijk-werk-bij-rmt-uit-tessenderlo

https://www.btb-abvv.be/images/WegvervoerEnLogistiek/campagne/sociale_dumping/Nederlands/Zwartboek-2017-NL-DIGITAAL.pdf
https://www.btb-abvv.be/nieuws/663-btb-haalt-zijn-slag-thuis-zeven-bulgaarse-chauffeurs-krijgen-van-hasseltse-arbeidsrechtbank-gelijk-loon-voor-gelijk-werk-bij-rmt-uit-tessenderlo
https://www.btb-abvv.be/nieuws/663-btb-haalt-zijn-slag-thuis-zeven-bulgaarse-chauffeurs-krijgen-van-hasseltse-arbeidsrechtbank-gelijk-loon-voor-gelijk-werk-bij-rmt-uit-tessenderlo
https://www.btb-abvv.be/nieuws/663-btb-haalt-zijn-slag-thuis-zeven-bulgaarse-chauffeurs-krijgen-van-hasseltse-arbeidsrechtbank-gelijk-loon-voor-gelijk-werk-bij-rmt-uit-tessenderlo
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4.3 TSJECHISCHE REPUBLIEK

“Het probleem, dat zijn niet de werkuren in het binnenlandse verkeer. Het probleem, dat zijn de 
internationale ritten. Normaal gezien werken de chauffeurs van zondag tot vrijdag. Ze vertrekken 
zondagavond en ze keren vrijdag in de namiddag terug. In de betere bedrijven werkt dat. De slech-
te bedrijven sturen hun chauffeurs drie weken naar het buitenland en geven hen dan twee of drie 
vrije dagen. In het verleden waren sommige chauffeurs zelfs zes weken onderweg. Maar het is ons 
gelukt om dit te beperken tot drie weken.” [Vakbondsvertegenwoordiger, Tsjechische Republiek]

4.3.1 VAKBONDEN EN SOCIALE PARTNERS

De grootste vakbond voor chauffeurs in de Tsjechische Republiek 
is de Transportbond van de Tsjechische Republiek (Odborový svaz 
dopravy, OSD,). Die bond vertegenwoordigt naast de beroep-
schauffeurs ook de werknemers bij luchtvaartmaatschappijen en 
op luchthavens (uitgezonderd piloten), uit het transport op het 
water, het transport per bus en het openbaar vervoer. In totaal 
levert dit meer dan 8.400 leden op. De vakbond is aangesloten bij 
ČMKOS, een koepelorganisatie en de veruit grootste confederatie 
van vakbonden in het land. Er zijn dertig afzonderlijke bonden 
die een heel ruim gamma aan activiteiten afdekken. ČMKOS is de 
Tsjechische opvolger van de oorspronkelijk Tsjecho-Slowaakse 
vakbondsfederatie ČS KOS en werd opgericht in maart 1990. 
ČMKOS is officieel politiek onafhankelijk.

Bij de dienstverlening van de vakbonden speelt bij OSD naast ver-
beteringen van de arbeidsvoorwaarden ook juridisch advies een 
heel belangrijke rol. In het eerste semester van 2018 steunde de 
vakbond 105 aanvraag voor juridische ondersteuning van leden.

Alle vakbonden in de Tsjechische Republiek klagen over een ach-
teruitgang van het aantal werknemers die nog aangesloten zijn bij 
een vakbond.

De organisatiegraad in de bedrijven is laag. Als er al werkgevers-
organisaties bestaan, is er een grote terughoudendheid voor 
collectieve onderhandelingen en het afsluiten van contracten. De 
werkgeversorganisaties beschouwen zich vaak als puur economi-
sche belangengroepen en niet als sociale partners of als partijen 
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die aan een collectieve onderhandeling moeten deelnemen. 
De sector van het vervoer vormt echter een uitzondering en de 
 sociale dialoog is er vrij goed gestructureerd. De OSD onderhan-
delt hierdoor aan werkgeverszijde met de Associatie van Werk-
gevers en Ondernemers uit de Transportsector (Svazem dopravy 
CR, sekci silniční dopravy). Die organisatie is zelf aangesloten  
bij een koepelorganisatie, de Confederatie voor de Industrie 

21) Wetboek van Arbeid (integrale Engelse vertaling) nr. 262/2006 Coll., zoals gewijzigd „Zákoník práce“ https://www.mpsv.cz/files/clanky/3221/Labour_
Code_2012.pdf

22) Zákon č. 2/1991 Sb.Zákon o kolektivním vyjednávání; https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-2

23) Zákon č. 309/2006 Sb.Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309

24) Zákon č. 251/2005 Sb.Zákon o inspekci prácehttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-251

van de Tsjechische Republiek (Svaz průmyslu a dopravy České 
republiky) en is de grootste entiteit binnen die Confederatie. De 
Associatie van Werkgevers en Ondernemers uit de Transport-
sector zegt officieel dat ze 143 operatoren uit de transportsector 
met meer dan 140.000 werknemers vertegenwoordigt. Volgens 
de vakbonden is het echte ledenaantal echter veel lager.

4.3.2  WETTELIJK KADER EN DE ROL VAN COLLECTIEVE  
ONDERHANDELINGEN

De Tsjechische arbeidswetgeving steunt op meerdere pijlers. 
Het Wetboek van arbeid, “Zákoník práce” (nr. 262/2006 Coll.), 
bepaalt de kadervoorwaarden van het Tsjechische arbeidsrecht. 
Zo zijn onder andere volgende punten geregeld:

 » arbeidsrelatie, arbeidsovereenkomst (§ 33 -§ 37) en 
 beëindiging van de arbeidsrelatie (§ 48–§ 73a)

 » arbeidstijden en rusttijden (§ 78–§ 100)

 » veiligheid en bescherming van de gezondheid op het werk 
(§ 101–§ 108)

 » bepalingen inzake lonen, salarissen en vergoedingen  
(§ 109–§ 150)

 » vertrekregelingen (§ 211–§ 223), 

 » procedure voor het informeren en consulteren van de werk-
nemers, de bevoegdheden van een vakbondsorganisatie, een 
ondernemingsraad en een afgevaardigde die voor veiligheid 
en bescherming van de gezondheid op het werk instaat 
(§ 276–§ 299). 21)

Een andere belangrijke wet is de wet op de collectieve onderhan-
delingen (Zákon o kolektívnom vyjednávaní, nr. 2/1991 Coll.). 
Zij regelt de collectieve onderhandelingen tussen vakbonden en 
werkgevers alsook de handelwijze bij een geschil in een collec-
tieve onderhandeling of bij een staking. 22) Collectieve overeen-
komsten kunnen ook algemeen bindend verklaard worden: het 
verzoek om een collectieve overeenkomst die op het niveau van 
een sector is gesloten, uit te breiden naar de andere werkgevers 
in diezelfde sector, ook al zijn ze niet aangesloten bij de werkge-
versorganisatie die de overeenkomst ondertekende, moet door de 
grootste bond en de grootste werkgeversorganisatie uit de sector 
gezamenlijk ingediend worden.

Op vlak van werk en veiligheid is de Wet inzake bijkomende 
bepalingen inzake veiligheid en gezondheid op het werk (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při  
práci, nr. 309/2006) heel belangrijk. Zij vormt een aanvulling op 
de regelingen uit het Wetboek van Arbeid. 23) Daarnaast is er de 
Wet op de Arbeidsinspectie (Zákon o inspekci práce, nr. 251/2005 
Coll.) die regelgevende instanties instelt die toezicht moeten 
houden op arbeidsrelaties en arbeidsvoorwaarden en die in geval 
van overtredingen verplichtingen met betrekking tot inspecties en 
sancties oplegt. 24)

In de Tsjechische Republiek heeft elke werknemer recht op het 
gewaarborgde wettelijke minimumloon (minimální mzda, zie 
de afdeling Minimumloon van het Wetboek van Arbeid). Het 
minimumloon kan door de regering elk jaar verhoogd worden na 
overleg met de werkgevers en de vakbonden. Begin 2019 werd  
het minimumloon met 9,6 % verhoogd tot CZK13,350, wat 
overeenstemt met ca. € 513. Het zogenaamde gewaarborgde 
loon (zaručená mzda) is gebaseerd op het minimumloon (§ 122 
Wetboek van Arbeid) en is van toepassing op alle werknemers op 
wie geen collectieve overeenkomst van toepassing is. Voor  
dit gewaarborgde loon bestaan er acht groepen die rekening 
houden met de complexiteit en de veeleisendheid van het werk 
dat wordt verricht, en met de verantwoordelijkheid die ermee 
gepaard gaat. Door de inschaling bedraagt het minimumloon in 
de sector van het vrachtvervoer over de weg ongeveer € 650. 
Het minimumloon speelt een belangrijke rol bij de betaling van 
de bestuurders van vrachtwagens. Dit is het basissalaris van de 
beroepschauffeurs en daar kunnen alleen nog maar vergoedingen 
en premies bijkomen.

Qua toeslagen voor de werknemers maakt de Tsjechische ar-
beidswetgeving een onderscheid tussen de reguliere beroepen en 
de beroepen die hogere opleiding vereisen. Bij die laatste beroe-
pen zijn de toelagen vaak hoger. Professionele bestuurders vallen 

https://www.mpsv.cz/files/clanky/3221/Labour_Code_2012.pdf
https://www.mpsv.cz/files/clanky/3221/Labour_Code_2012.pdf
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-2
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-309
cehttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-251
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echter onder de categorie van de reguliere beroepen. Hierna vindt 
u een lijst met een overzicht van de procentuele toeslagen die 
bovenop het reguliere uurloon komen:

 » toeslag voor werk op zaterdag en zondag: +10 % (§ 118) 

 » toeslag voor overuren: +25 % (§ 114)

 » toeslag voor nachtwerk: +10 % (§ 116)

 » toeslag voor werk in een moeilijke omgeving (ztížené pracovní 
prostředí): +10 % (§ 117).

De bijdragen voor de sociale zekerheid bedragen in de Tsjechi-
sche Republiek in totaal 31,5 %: de werkgeversbijdrage bedraagt 

25 %, de werknemersbijdrage bedraagt 6,5 %. De bijdragen voor 
de ziekteverzekering bedragen in totaal 13,5 %, nl. 9 % voor de 
werkgever en 4,5 % voor de werknemer.

Op vlak van kwalificatie en opleiding dragen de werkgevers over 
het algemeen alle kosten voor opleidingen. De werkgever betaalt 
ook medische onderzoeken en verplichte opleidingen die elke 
bestuurder moet volgen overeenkomstig de Europese richtlijnen. 
De professionele bestuurders in de Tsjechische Republiek moeten 
niet alleen een rijbewijs voor vrachtwagens hebben, ze moeten 
ook 21 jaar of ouder zijn, ze moeten een medische keuring onder-
gaan hebben en er mag hen geen rijverbod zijn opgelegd (Turek/
Franc n. y).

4.3.3 COLLECTIEVE ONDERHANDELINGEN IN DE PRAKTIJK

In de Tsjechische Republiek kunnen de collectieve onderhan-
delingen gevoerd worden op het niveau van de sector, waar de 
overeenkomsten die afgesloten worden, bekend staan als “higher 
level collective agreements” (kolektivní smlouva vyššího stupně, 
KSVS). Het vrachtvervoer over de weg heeft dergelijke overeen-
komst. Die overeenkomst is in juni 2016 van kracht geworden en 
is nog geldig tot december 2020. Ze is onderhandeld door OSD 
en de vereniging van werkgevers voor het wegvervoer (Svazem 
dopravy CR, sekci silniční dopravy). Na de onderhandelingen 
dienden beide sociale partners bij het Ministerie van Arbeid en 
Sociale Zaken een aanvraag in om deze collectieve overeenkomst 
algemeen bindend te laten verklaren. Hierdoor is de collectieve 
overeenkomst met ingang van 1 september 2017 algemeen 
bindend verklaard. Ze is dan ook van toepassing op duidelijk 
meer ondernemingen dan alleen op de leden van de werkgevers-
organisatie. De ondernemingen moeten wel aan bepaalde eisen 
voldoen om gedekt te zijn door de algemeen bindend verklaarde 
 collectieve overeenkomst. De vereisten luiden als volgt:

 » een hoofdactiviteit in het vrachtvervoer (CZ-NACE 49.39, 
49.41 en 52.29)

 » bepaalde beroepsprofielen in dienst hebben (vb. professionele 
chauffeurs)

 » minstens 20 werknemers hebben.

OSD raamt dat die collectieve arbeidsovereenkomst van toepas-
sing is op 1.100 vervoerbedrijven in de Tsjechische Republiek 
en op ongeveer 80.000 à 100.000 op een totaal van 121.000 
werknemers in de sector. Veel vervoerbedrijven in de Tsjechische 
Republiek zijn erg klein, hebben maar een handvol werknemers.

Volgens OSD zijn er op bedrijfsniveau geen onderhandelingen 
in de sector van het vrachtvervoer over de weg en zijn er geen 
collectieve overeenkomsten op bedrijfsniveau.

4.3.4 INHOUD VAN COLLECTIEVE OVEREENKOMSTEN

De inhoud van de algemeen bindende collectieve overeenkomst  
is in de eerste plaats een uiting van de vrijheid van vereniging 
en de vrijheid van collectieve overeenkomst. Daarnaast bevat 
deze overeenkomst bepalingen over de vorm van de arbeidsover-
eenkomst, een ontslagregeling, arbeids- en pauzeregelingen en 
arbeidsveiligheid (bijvoorbeeld ter preventie van ongevallen).  
Ze verwijst ook naar het recht van de vakbonden om toe te zien 
op de arbeidsveiligheid in bedrijven uit de logistieke sector. Deze 
voorschriften zijn zeer sterk gebaseerd op de regels uit het hier-
boven al vermelde Wetboek van arbeid. De algemeen bindende 
collectieve overeenkomst bepaalt ook dat chauffeurs minstens 
het minimumloon moeten ontvangen, dat beantwoordt aan hun 

looncategorie. Er is ook overeengekomen dat het loon van de 
chauffeurs bij een stijging van het minimumloon dienovereen-
komstig aangepast moet worden. Dat was vóór het afsluiten van 
de collectieve overeenkomst niet altijd het geval, hoewel de wet 
de uitbetaling van het minimumloon verplicht.

De collectieve overeenkomst voorziet ook toeslagen voor week-
endwerk, voor nachtwerk en voor overuren. Terwijl de toeslagen 
voor overuren, nachtwerk en voor werk in een moeilijke omgeving, 
stroken met de toeslagen die voorzien zijn in het Wetboek van ar-
beid, bedraagt de toeslag van werk op zaterdag en zondag, 30 % 
van het minimumloon bedraagt (in tegenstelling tot de toeslag 
van 10 % uit § 118 van het Wetboek van arbeid).
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Op basis van het Wetboek van arbeid bepaalt de collectieve over-
eenkomst dat een werknemer bij stand-by (pracovní pohotovost) 
recht heeft op een toeslag van minstens 10 % van zijn gemiddelde 
inkomen in de periode van stand-by. De collectieve overeenkomst 
voorziet tevens dat er, als de stand-by langer duurt dan de vast-
gelegde wekelijkse arbeidstijd, overuren betaald worden.

OSD beschouwt de overeenkomst als zeer succesvol. Er werd 
berekend dat de werknemers die onder deze collectieve over-
eenkomst vallen, per jaar ongeveer 2000 euro meer verdienen 
dan werknemers in ondernemingen die niet onder de collectieve 
overeenkomst vallen.

Naast de bepalingen uit de collectieve overeenkomst betalen 
de werkgever nog twee andere looncomponenten. De eerste 
component is een dagelijkse toelage voor het internationale 
vervoer, de tweede een op prestatie gebaseerde bonus. § 166 tot 
§72 van het Wetboek van arbeid gaan over verschillende soorten 
van reiskosten en hun terugbetaling. Met uitzondering van de 
maaltijdvergoedingen worden er hierbij echter weinig concrete 

cijfers genoemd. De werkgevers zijn om die reden vrijwillig een-
zelfde bedrag beginnen uitbetalen. Het gaat om € 45 per dag. Het 
bedrag is een paar jaar geleden opgetrokken van 32 naar 45 euro 
toen er een tekort aan chauffeurs was. OSD geeft echter aan dat 
deze toeslag echter nog altijd onvoldoende is om de chauffeurs 
in andere Europese landen hotels of restaurants te laten opzoe-
ken. De tweede vrijwillige toeslag die door de werkgevers wordt 
betaald, is een op prestatie gebaseerde toeslag die wordt betaald 
per afgelegde kilometer. Op een doorsnee werkdag kan die toe-
slag tot 20 euro oplopen. Op geen van beide toeslagen betaalt de 
werknemer sociale bijdragen of belastingen.

In het verleden was de tijd die men al wachtend moest doorbren-
gen, bv. op een volgende rit, een groot probleem voor professio-
nele chauffeurs. Die tijd werd toen niet als arbeidstijd beschouwd. 
De politieke druk die door OSD werd uitgeoefend, heeft dit in de 
praktijk veranderd. Een onderbreking van het werk gedurende 
minder dan 16 minuten wordt nu beschouwd als normale arbeid-
stijd. Langere onderbrekingen worden vergoed zoals in het verle-
den en voor elk uur wachttijd krijgt de werknemer dus CZK 107.

4.3.5 UITDAGINGEN VOOR DE COLLECTIEVE ONDERHANDELINGEN

Samengevat krijgen chauffeurs in de Tsjechische Republiek het 
minimumloon, toeslagen voor nachtwerk, overuren en weekend-
werk en – daar bovenop – een dagvergoeding voor reiskosten 
in het buitenland (ritten buiten de Tsjechische Republiek) en 
een supplement per gereden kilometer. Hieronder vindt u een 
voorbeeld dat een vertegenwoordiger van OSD gegeven heeft van 
het doorsnee loon en de looncomponenten van een professionele 
Tsjechische bestuurder in het internationale vervoer:

 » wettelijk verplicht minimumloon: € 650 per maand

 » werk op zaterdag en zondag, nachtwerk, overuren:  
+€ 150 per maand

 » dagelijkse toeslagen en prestatietoeslag: € 63.

In totaal verdient een gemiddelde vrachtwagenchauffeur in Tsje-
chië ongeveer 1.500 tot 2.000 euro per maand. Wat in Tsjechië op 
het eerste gezicht een goed salaris lijkt, blijkt bij nadere beschou-
wing toch problematisch te zijn. De sociale bijdragen voor de 
beroepschauffeurs hebben uitsluitend betrekking op het mini-

mumloon. De bijdragen voor de ziektekosten- en pensioenverze-
keringen, en dus ook de claims, zijn niet gebaseerd op het totale 
loon, maar alleen op het minimumloon. Hetzelfde geldt voor het 
vakantiegeld. Andere looncomponenten die een groot deel van 
het werkelijke loon uitmaken, zijn niet inbegrepen. Op die manier 
zitten beroepschauffeurs zich daardoor in het lagere segment van 
de inkomensgroepen in de Tsjechische Republiek. 

Daarom vraagt OSD fundamenteel een loonsverhoging. Bij de 
meest recente onderhandelingen over het minimumloon vroegen 
de vertegenwoordigers van OSD een loonsverhoging van 12 %. 
Verder kant OSD zich tegen de vrijstelling van het vrachtvervoer 
over de weg voor de richtlijn inzake de detachering van werkne-
mers en ook tegen detacheringen van zeer lange duur. De Tsjechi-
sche regering wil echter niet dat de beroepschauffeurs onder  
de richtlijn inzake de detachering van werknemers vallen omdat 
ze deze uitzondering beschouwt als een competitief voordeel voor 
de Tsjechische Republiek.
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4.4 DENEMARKEN

“Door onze hoge organisatiegraad en collectieve overeenkomsten konden we de grote transport-
bedrijven zo sterk onder druk zetten dat ze ons informatie moesten geven over hun onder-
aannemers. Dit is mogelijk omdat het in Denemarken mogelijk is om een collectieve arbeids-
overeenkomst af te dwingen. Hierdoor kunnen we ook contact opnemen met bestuurders bij 
onderaannemers en hen bij ons laten aansluiten.” [Vakbondsvertegenwoordiger, Denemarken]

4.4.1 VAKBONDEN EN SOCIALE PARTNERS

In Denemarken is de grootste vakbond in de sector van  transport 
en logistiek 3F (United Federation of Danish Workers). Die 
vakbond vertegenwoordigt ook de werknemers in sectoren als 
de horeca, de “groene” sector (land- en tuinbouw) en de indus-
triële sector en is aangesloten van LO Denmark. 3F is de grootste 
vakbond in Denemarken, zowel qua aantal leden als qua aantal 
collectieve overeenkomsten. Met 64 lokale vestigingen is 3F de 
meest gedecentraliseerde vakbond in Denemarken en biedt aan 
zijn leden talloze diensten, onder andere:

 » controle van de lonen en de arbeidsovereenkomsten om er-
voor te zorgen dat de leden de vergoeding ontvangen waarop 
ze recht hebben;

 » kosteloze rechtsbijstand op het vlak van arbeidsvoorwaarden 
en, indien nodig, aanhangigmaking van dossiers van leden  
bij de arbeidsrechtbank;

 » ondersteuning van buitenlanders die in Denemarken werken, 
bv. door tolkdiensten aan te bieden voor vergaderingen met de 
werkgever;

 » het met een korting aanbieden van een ruim gamma privéver-
zekeringen waardoor de premies aanzienlijk lager uitvallen.

3F vertegenwoordigt werknemers in alle onderdelen van de trans-
portsector met inbegrip van taxichauffeurs en fietskoeriers. In de 
sector van het vrachtvervoer over de weg vertegenwoordigt 3F ca. 
60 tot 65 % van de in totaal ca. 30.000 chauffeurs in de sector.



Court

 » Law Cases  » Holidays Act
 » Health and Safety/Work Environment Act
 » Unenployment Insurance Act (A-Kassen)
 » Tranfer of Undertakings

 » General Agreement (Hovedaftalen)
 » Cooperation Agreement (Samarbejdsaftalen)
 » System of relations between trade unions and employers (Fagretslige System)
 » Agreements (Overenskomster):

Parlament/Government
Legislation

LO DA

 » Branch- and industry level agreements
 » Accession agreements
 » Company level agreements

Afbeelding 6: Het Deense model van regulering van de arbeidsmarkt

Bron: Deense vakbond 3F.
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De belangrijkste werkgeversorganisaties in de wereld van vervoer 
en logistiek zijn DI Transport en DTL.

De Deense Transport- en Logistiekassociatie DTL (Dansk Trans-
port og Logistik) is de handelsorganisatie voor de Deense sector 
van het wegvervoer en stedelijk vervoer. DTL vertegenwoordigt 
werkgevers uit de sector van het wegvervoer en stedelijk vervoer 
bij politieke problemen op lokaal, nationaal en Europees vlak. Bij 
DTL zijn er in totaal 2.300 transportbedrijven aangesloten. DTS 
is lid van de belangrijkste koepelorganisatie voor werkgevers, de 
Confederatie van de Deense werkgevers, DA. De DTL is ook aange-
sloten bij de Deense Kamer van Koophandel (Dansk Erhverv).

Naast DTL is er de afdeling transport binnen de werkgeversorga-
nisatie namens Confederatie van de Deense industrie DI Trans-
port. DI Transport heeft 3.000 leden die een heel ruim gamma 
activiteiten uit de transportsector afdekken: logistiek, distributie 
en alle soorten vrachtvervoer over de weg en in de lucht, open-
baar vervoer per bus of per autocar, havens en havenoperatoren, 
dienstverleners en consulenten die actief zijn in het vervoer, de 
infrastructuur en de luchtvaart. DI Transport werkt nauw samen 

met ATL, de Association of Employers in the Haulage, Transport 
and Logistics Industry, de belangrijkste beroepsorganisatie in de 
sector van het vervoer en de logistiek. ATL is ook de belangrijkste 
partner van 3F op het vlak van opleiding voor vervoerpersoneel 
(zie de volgende afdeling hieronder).

Naast 3F zijn er nog twee “gele vakbonden” die werknemers 
uit de sector van transport en logistiek vertegenwoordigt. Die 
gele vakbonden zijn niet bij LO of bij de andere grote vakbonds-
confederaties aangesloten. Ze vertegenwoordigen werknemers 
in ondernemingen die niet aangesloten zijn bij DA, de Deense 
werkgeversfederatie. Een kenmerk van de gele vakbonden bestaat 
erin dat hun lidgeld duidelijk lager is dan dat van de traditionele 
vakbonden en hierdoor zijn die gele vakbonden aantrekkelijk 
geworden. De gele vakbonden maken echter geen deel uit van 
het traditionele cao-systeem in Denemarken en de collectieve 
overeenkomsten die zij onderhandelen, resulteren in lagere lonen 
en slechtere arbeidsvoorwaarden dan de overeenkomsten die 
afgesloten worden met LO, FTF (voor ambtenaren) en Akademi-
kerne (voor academici, inclusief studenten).

4.4.2 WETTELIJK KADER EN DE ROL VAN COLLECTIEVE ONDERHANDELINGEN

In Denemarken spelen de vakbonden en de werkgeversorganisa-
ties die bij LO en DA aangesloten zijn, een andere en meer actieve 
rol in Denemarken dan in de meeste andere Europese landen; dat 
geldt voor lonen, arbeidsvoorwaarden, opleidingen en de sociale 
zekerheid. Die werkwijze wordt in Denemarken vaak bestempeld 
als “Deens arbeidsmarktmodel” of – korter – als “Deens model”.

Zoals de afbeelding toont, spelen de collectieve overeenkomsten 
die door LO en DA onderhandeld worden, een cruciale rol in het 

Deense arbeidsmarktmodel en voor de Deense arbeidsvoorwaar-
den. De wetgeving bepaalt alleen bepaalde minimumnormen: 
wetten op de vakantie, op de werkomgeving (gezondheid en 
veiligheid) en de wet op de fondsen voor de werkloosheids-
verzekeringen. Naast de uitspraken van de burgerlijke rechtban-
ken is het Deense arbeidsmarktmodel een model dat zichzelf 
regelt door middel van collectieve overeenkomsten, met name  
de algemene overeenkomst tussen LO en DA (nadere details  
in volgende afdeling).
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Hierdoor worden niet alleen de lonen, maar ook de fundamentele 
elementen uit het Deense stelsel voor collectieve onderhandelin-
gen en arbeidsrelaties alsook de arbeidsvoorwaarden vastgelegd 
in collectieve overeenkomsten die door de vakbonden en de 
werkgeversorganisaties worden afgesloten. Dit houdt in dat de 
staat geen actieve rol kan spelen in het bepalen van de sociale 
voorwaarden en de arbeidsvoorwaarden in Denemarken. Daarom 
is er in Denemarken in tegenstelling tot veel andere Lidstaten van 
de EU geen wettelijk minimumloon. De lonen en de arbeidsvoor-
waarden, inclusief de minimumnormen, worden in elke sector 
afzonderlijk vastgelegd en er is geen systeem voor het bepalen 
van een individueel nationaal minimumloon. Het niveau van het 

25) Dit komt bovenop het lidgeld voor de vakbond dat ongeveer DKK 460 (€ 61) bedraagt.

minimumloon wordt binnen elke sector afzonderlijk onderhandeld 
door de vakbonden en door de werkgeversorganisaties.

Een specifiek kenmerk van het Deense stelsel van sociale 
zekerheid is het feit dat er geen verplicht systeem voor werk-
loosheidsverzekeringen bestaat. De werknemers moeten zich 
registreren bij de werkloosheidskas (a-kasse), die in de meeste 
gevallen beheerd wordt door de vakbonden. In het geval van 3F 
is dat dan het verzekeringsfonds 3FA. Voltijdse leden van 3FA 
betalen maandelijks een bijdrage van DKK 507 (ca. € 68 25)). Merk 
op dat werknemers in Denemarken het lidgeld van een vakbond 
en de premie voor het werkloosheidsfonds mogen aftrekken van 
de belastingen.

4.4.3 COLLECTIEVE ONDERHANDELINGEN IN DE PRAKTIJK

De collectieve onderhandelingen in Denemarken werken binnen 
een duidelijk gedefinieerde structuur. Op het hoogste niveau zijn 
er kaderovereenkomsten tussen LO en DA. Zij leggen de regels 
vast voor aangelegenheden die in veel andere landen bij wet 
geregeld zouden worden.

De belangrijkste overeenkomst voor de arbeidsmarkt in Dene-
marken is de zog. hoofdovereenkomst (hovedaftalen). Ze biedt 
de mogelijkheid voor industriële conflicten om zo een vakbonds-
aanwezigheid te organiseren bij werkgevers die de hoofdovereen-
komst niet geratificeerd hebben. Ze biedt ook de mogelijkheid om 
beroepsgeschillen aanhangig te maken voor de Arbeidsrechtbank. 
Deze overeenkomst kwam tot stand in 1899 en is al meerdere 
keren gereviseerd, de laatste keer in 1973. De hoofdovereenkomst 
is onderhandeld door LO en DA.

De overeenkomsten die de Deense collectieve overeenkomsten 
regelen, worden opgesteld door de werknemersorganisaties die 
aangesloten zijn bij LO, en door de werknemersorganisaties die 
aangesloten zijn bij DA. Deze collectieve overeenkomsten dekken 
onder andere de loonvoorwaarden, waarbij het loon onderhandeld 
wordt op twee verschillende manieren: eerst en vooral is er het 
minimumloon, dat van toepassing is in een groot deel van de in-
dustrie en dat op de minimumloonovereenkomst gebaseerd is. De 
rest van de loonzetting vindt plaats op de werkplek, nl. lokaal door 

het bedrijf en de afgevaardigden van de vakbond. Het standaard-
loon dat onder andere geldt voor werknemers in magazijnen en in 
het vervoer, is een overeenkomst met een vast uurloon en daarom 
moet hierover minder onderhandeld worden op lokaal vlak.

Globaal gezien is de dekkingsgraad van de collectieve overeen-
komsten hoog. Er wordt geraamd dat ongeveer 70 % van de 
werknemers in de privésector en 100 % van de werknemers in de 
openbare sector onderworpen zijn aan deze collectieve onder-
handelingen 

Zoals reeds gezegd, hebben de onderhandelingen in Denemarken 
betrekking op een heel gamma aangelegenheden die elders vaak 
bij wet geregeld worden. En sinds het einde van de jaren tachtig 
hebben de onderhandelingen voor de industrie ook betrekking op 
pensioenen, grotere flexibiliteit qua arbeidstijd – door kaders aan 
te reiken voor lokale overeenkomsten – en collectieve fondsen 
voor moederschapsverlof en opleiding.

Er is ook een vrij strikte kalender voor de onderhandelingen over 
de collectieve overeenkomsten: het proces start met onderhan-
delingen voor het merendeel van de sector van de productie, die 
gevoerd worden tussen de vakbond CO-industri en de werkge-
versorganisatie DI, dan volgen de onderhandelingen voor bv. 
logistiek en bestuurders. De overeenkomsten hebben normaal 
gezien een looptijd van enkele jaren, meestal twee of drie.

4.4.4 INHOUD VAN DE COLLECTIEVE OVEREENKOMSTEN

De transportsector werkt met 39 verschillende collectieve over-
eenkomsten die de lonen en de arbeidsvoorwaarden vastleggen 
in de verschillende sectoren van het vervoer en de handel. De 
collectieve overeenkomsten zorgen ervoor dat er fatsoenlijke 

arbeidsvoorwaarden en rechten zoals pensioen, vakantiegeld, 
betaling van vijf speciale vakantiedagen, betaling van feestdagen, 
betaling bij ziekte, enz. gewaarborgd zijn.
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De collectieve overeenkomst in de transportsector is van toe-
passing op alle werknemers uit de sector, als de overeenkomst 
gedekt wordt door LO en DA.

De belangrijkste elementen uit de collectieve overeenkomst in de 
sector van het vrachtvervoer over de weg zijn:

 » de normale dagelijkse arbeidsduur bedraagt 7,4 uur en die 
moet worden gepresteerd tussen 6:00 en 18:00.

 » Als de werknemer buiten die normale uren werkt of overuren 
presteert, heeft hij recht op een toeslag (€ 26,57 voor de 
eerste drie overuren en nadien € 34,00).

 » De werknemers die onder de collectieve overeenkomst vallen, 
hebben bij ziekte 49 dagen lang recht op een vergoeding die 
gelijk is aan het volle loon.

 » De werknemers hebben op basis van de Deense vakantiewet 
recht op 25 dagen betaald verlof. Daarnaast geeft de collectie-
ve overeenkomst aan de werknemers recht op vijf bijkomende 
vrije dagen.

 » De werknemers die in een vestiging binnen de transportsector 
werken die onder een collectieve overeenkomst valt, hebben 
recht op een sectorale pensioenregeling die gefinancierd 
wordt met bijdragen die de werkgever (8 % van de bruto 
loonmassa) en de individuele werknemer (4 %) in het fonds 
namens PensionDanmark storten. In totaal komt er dus 12 % 
van de loonmassa in dat fonds PensionDanmark terecht.

 » De collectieve overeenkomsten voorzien ook steun voor werk-
nemers met kinderen: werknemers die ouderschapsverlof 
nemen, ontvangen bijna hetzelfde loon; de werknemer heeft 
recht op vrije dagen als het kind ziek is, in het ziekenhuis ligt 
of thuis verzorgd moet worden.

 » De collectieve overeenkomst omvat ook bepalingen over 
levenslang leren: werknemers hebben het recht om per jaar 
14 dagen te besteden aan hun individuele ontwikkeling van 

competenties. De inhoud van die cursussen is niet ingeperkt 
en de werknemer kan zelf vrij een keuze maken.

Op vlak van lonen voorziet de collectieve overeenkomst volgende 
basislonen en anciënniteitspremies en premies voor bepaalde 
beroepskwalificaties:

Merk op dat de bovenvermelde loonniveaus de basislonen of 
minimumlonen (“minimallon”) zijn die in de nationaal gelden-
de overeenkomst onderhandeld zijn. Met name in de grotere 
ondernemingen worden er ook op lokaal vlak, nl. in het bedrijf, 
loononderhandelingen gevoerd en die resulteren dan in hogere 
bedrijfslonen (“normallon”).

Als een werkgever, los van de vraag of hij lid van de werknemers-
organisatie is, niet tenminste het “minmallon” betaalt, dan heeft 
de vakbond het recht om op industrieel vlak actie te ondernemen 
of om een rechtszaak aan te spannen.

Zoals hierboven vermeld, is de collectieve overeenkomst in de 
transportsector algemeen bindend voor alle werkgevers en 
zijn werknemers die de overeenkomst hebben ondertekend. In 
tegenstelling tot andere landen kan een Deense vakbond ook op 
industrieel vlak optreden tegen ondernemingen die de collectieve 
overeenkomst niet naleven. Dit is in het verleden ook (met suc-
ces) gebeurd waarbij 3F een industrieel conflict en een blokkade 
van het bedrijf had aangekondigd, wat door andere vakbonden 
met een solidariteitsactie werd ondersteund.

Zoals de vertegenwoordiger van 3F beschreven heeft naar 
aanleiding van de workshop van het ETF/verd.di-project in het 
Duitse Flensburg, zijn werkelijke lonen van vrachtwagenchauf-
feurs in Denemarken normaal gezien hoger dan de basislonen. 
Dit is niet alleen het gevolg van premies voor anciënniteit en voor 
bepaalde kwalificaties, maar ook van premies voor overuren, voor 
nachtwerk en weekendwerk. Het is dan ook niet ongebruikelijk dat 
een Deense chauffeur van een vrachtwagen € 5.000 per maand 
verdient. 3F heeft ook ramingen en vergelijkingen opgesteld op 
basis van de gemiddelde arbeids- en rijtijden van buitenlandse 

Basisloon Basisloon plus  
anciënniteitstoeslag (DKK 8,15/€ 1,25)  
en beroepskwalificatie (DKK 4/€ 0,54)

Uurloon DKK 144,40  
€ 19,35

DKK 156,55  
€ 20,99

Weekloon DKK 5 342,80  
€ 716,20

DKK 5792,35  
€ 776,56 

Maandloon DKK 23 151  
€ 3 103,43 

DKK 25 099  
€ 3 365 

Bron: Deense vakbond 3F

Tabel 7: Basislonen en toeslagen in het Deense vrachtvervoer over de weg
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chauffeurs uit landen in Centraal- en Oost-Europa. Op basis 
van die gegevens zou de vergoeding van de chauffeur minstens 
€ 6.000 per maand bedragen.

3F en de werkgeversorganisatie uit de transportsector hebben 
gezamenlijk een fonds opgericht voor de Deense transportsec-
tor, het “Transport-Ontwikkelings-Fonds” of TSU (Transportens 

26) http://www.tu.dk/da/about-us/

Udviklingsfond). Dit fonds heeft tot doel nieuwe opleidingen en 
cursussen voor de transportsector in Denemarken te promo-
ten, te subsidiëren en uit te bouwen. 26) Het fonds wordt door de 
werkgever betaald (820 DKK per werknemer per jaar) en het is 
deels eigendom van de werkgeversorganisatie voor transport en 
logistiek (ATL) en deels van 3F.

4.4.5 UITDAGINGEN VOOR COLLECTIEVE ONDERHANDELINGEN

De belangrijkste uitdagingen houden volgens 3F verband met de 
huidige trends en praktijken in het vrachtvervoer over de weg. 
Deze resulteren in een erosie van de dekkingsgraad van werkne-
mers door de collectieve overeenkomst en de praktijken. Het gaat 
hierbij in het bijzonder om volgende trends en praktijken:

 » toename van het aantal buitenlandse schijnzelfstandigen;

 » Deense bedrijven voor vrachtvervoer en logistiek die 
brievenbusbedrijven oprichten in Oost-Europese landen 
die vervolgens chauffeurs aanwerven om in Denemarken 
cabotageactiviteiten uit te voeren tegen uiterst lage lonen en 
onaanvaardbare arbeidsvoorwaarden;

 » een gebrek aan opvolging en toezicht op de implementatie van 
de regels inzake sociale voorwaarden en arbeidsvoorwaarden 
door een gebrek aan gekwalificeerd personeel en competen-
ties;

 » “gele” vakbonden die de door 3F en DI Transport gesloten 
loonakkoorden ondermijnen.

Die trends ondermijnen niet alleen de sectorale normen op vlak 
van lonen en vergoedingsvoorwaarden, ze verslechteren ook de 
concurrentiepositie van de ondernemingen die zich houden aan de 
regel uit het wettelijke kader en uit de collectieve overeenkomsten.

Daarom heeft 3F een aantal eigen activiteiten en campagnes 
ontwikkeld alsook gemeenschappelijke initiatieven met werkge-
versorganisaties om de klemtoon te leggen op de problematische 
arbeidsvoorwaarden en handelspraktijken in de Deense vervoer-
sector. In 2017 bijvoorbeeld gaven de transportgroep van 3F en de 
Deense associatie voor transport en logistiek, DTL, opdracht voor 
een groot onderzoek naar de lonen, de arbeidsvoorwaarden en 
de levensstandaard van Bulgaarse, Roemeense en Macedonische 
vrachtwagenchauffeurs, zowel in Denemarken als in West-Europa.

De studie werd uitgevoerd door een privé onderzoeksbureau, 
COWI, en was gebaseerd op een enquête bij vrachtwagenchauf-
feurs. De studie had volgend doel: “het schetsen van de actuele 
voorwaarden op basis van informatie van de chauffeurs zelf, 
waarbij het de bedoeling is om kritische en constructieve input 
te geven voor het debat over de Europese interne markt en de 
creatie van een kader dat in de sector van het Europese transport 
een eerlijke concurrentie en betere arbeidsvoorwaarden moet 
garanderen.”

In november 2018 maakte de vakbond 3F (in samenwerking met 
vakbonden in Nederland en in Duitsland) een choquerend verhaal 
bekend over mishandeling van een veertigtal chauffeurs van 
Filipijnse origine in Denemarken, Nederland en Duitsland. Door 
gebruik te maken van de leemtes in de Europese regelgeving 

http://www.tu.dk/da/about-us/
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brachten onverantwoorde werkgevers chauffeurs van Manila naar 
Europa waar ze (op basis van een Poolse arbeidsovereenkomst 
met een brievenbusbedrijf van een Nederlands logistiek bedrijf in 
Polen) moesten werken tegen een waar hongerloon van ongeveer 
USD 1.000 per maand. De chauffeurs werden tevens voortdurend 
beledigd, misbruikt en vernederd. Tussen twee ritten waren de 22 
chauffeurs onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest op de 
site van een Deens logistiek bedrijf in Padborg (dicht bij de 

Deens-Duitse grens). Ze konden hun werk niet opzeggen want 
in hun overeenkomsten waren in dat geval zeer hoge boetes 
voorzien.

Met de hulp van 3F slaagde de Deense politie erin om de chauf-
feurs in veiligheid te brengen. Het schandaal kwam aan het licht 
en werd uitvoerig belicht in de Deense media. Tegen het bedrijf 
werd een onderzoek wegens mensensmokkel opgestart en het 
bedrijf werd bekritiseerd door politici uit alle Deense partijen.

TEKSTVAK 6: ACHTERPOORTJES IN HET DEENSE VERVOER

De studie die COWI uitgevoerd heeft naar de lonen, de 
arbeidsvoorwaarden alsook de levensstandaard van Bul-
gaarse, Roemeense en Macedonische vrachtwagenchauf-
feurs in Denemarken en in West-Europa, toont aan dat 
zij, als zij in Denemarken werken, gemiddeld € 1.500 per 
maand verdienen. Dat is een derde tot de helft van het loon 
van de lokale chauffeurs, d.w.z. Deense, Zweedse, Duitse, 
Nederlandse, Belgische en Franse chauffeurs. Buiten 
Denemarken waren het vooral ritten in Zweden, Noorwe-
gen, Frankrijk, Duitsland en de Benelux. Het ging nooit om 
ritten in de thuislanden van de chauffeurs. Het merendeel 
van de respondenten betaalt belastingen in Roemenië of 
in Bulgarije. Geen enkele respondent betaalde belastingen 
in Denemarken, hoewel 12 % van de chauffeurs gaf aan 
dat zowel het kantoor als de vloot in Denemarken worden 
beheerd.

 » 77 % van de chauffeurs verklaarde dat ze voor een 
werkgever in Roemenië of in Bulgarije werken.

 » 47 % gaf aan dat ze op het ogenblik waarop ze de 
vragenlijst invulden, al meer dan zeven weken van huis 
waren, en 14 % verklaarde zelfs dat ze al meer dan elf 
weken van huis waren.

 » 88 % gaf aan dat ze al meer dan twee weken van huis 
waren.

 » 74 % van de Bulgaarse, Roemeense en Macedonische 
chauffeurs gaf aan dat ze per maand tussen € 1.100 en 
€ 1.900 verdienen.

 » 89 % van de chauffeurs waren in loondienst, terwijl 
11 % de vrachtwagen bezitten, huren of leasen, waar-
door ze zelfstandigen of eerder “schijnzelfstandigen” 
zijn want ze hebben zelf geen enkele controle over hun 
eigen activiteiten en inkomen.

 » 23 % gaf aan dat ze in een ander land dan die twee 
landen werken.

 » 12 % had een werkgever die gevestigd was in 
 Denemarken.

 » 88 % van de chauffeurs, dus een overgrote meerder-
heid, gaf aan dat ze de meeste nachten doorbrengen in 
hun vrachtwagen.

 » 71 % van de chauffeurs gaf aan dat ze instructies 
krijgen van een persoon die in Bulgarije of Roemenië 
gevestigd is.

Bron: 3F Transport/Danish Transport and Logistics Association (DTL): Byways in Danish Transport.
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4.5 DUITSLAND

“Zolang wij vrachtwagenchauffeurs als minderwaardig worden beschouwd en vrachtwagens  
vooral als bron van uitstoot en slechte wegen worden beschouwd, zolang als bedrijven maximale 
winsten wil binnenrijven en vervoerbedrijven de laatste cent uit onze winstmarge willen knijpen, 
(…) zolang we dat allemaal slikken in ruil voor lage prijzen en slechte kwaliteit, zal deze sector nooit 
meer tot rust komen en zal nooit nog een eerlijk en transparant goederenvervoer mogelijk zijn.”  
[Lid van een ondernemingsraad, Duitsland]

4.5.1 VAKBONDEN EN DE SOCIALE PARTNERS

De vakbond die de beroepschauffeurs in Duitsland vertegenwoor-
digt is de bond voor de dienstensector, ver.di (Vereinte Dienstleis-
tungsgewerkschaft). Ver.di is lid van de Duitse confederatie van 
vakbonden (Deutscher Gewerkschaftsbund of DGB). De vakbond 
tracht werknemers uit het privé gedeelte als uit het openbare 
gedeelte van de dienstensector te vertegenwoordigen. Met een 
totaal van 1.969.043 members is ver.di de op een na grootste 
vakbond in Duitsland. Er is in Duitsland geen grotere vakbond 
voor beroepschauffeurs.

Aan werkgeverszijde bestaat de Duitse vereniging voor expeditie 
en logistiek (Deutsche Speditions- und Logistikverband (DSLV) 
e.V.) als koepelorganisatie voor de sector van het vrachtvervoer 

en de logistiek in Duitsland. Die vereniging heeft ca. 3.000 leden 
die ingedeeld zijn in 16 regionale verenigingen. De leden genere-
ren ongeveer 90 % van de omzet van de hele sector.

Daarnaast is er nog een andere federale handelsvereniging actief 
in deze sector, nl. de federale vereniging voor vrachtvervoer, logis-
tiek en inzameling van afval (Bundesverband Güterkraftverkehr 
Logistik und Entsorgung, BGL), met ca. 7.000 leden. Deze twee 
federale handelsverenigingen zijn geen werkgevers-organisaties 
en kunnen dus geen collectieve overeenkomsten onderhandelen. 
Ze behartigen echter de belangen van de sector op vlak van eco-
nomisch beleid ten overstaan van de politiek en ze vervullen een 
coördinerende functie op het niveau van de sector.

http://ver.di
http://ver.di


50 | SOCIALE VOORWAARDEN IN DE LOGISTIEK IN EUROPA: FOCUS OP HET WEGVERVOER

Om het nog wat moeilijker te maken, zijn er in Duitsland heel 
veel erg kleine ondernemingen, die over het algemeen niet bij 
een van de verenigingen zijn aangesloten. Zoals tabel 7 toont, 
had 71,6 %/64,2 % van de bedrijven uit het vrachtvervoer over 
de weg (expeditiebedrijven, vrachtvervoerders en verhuisbedrij-
ven) in 2017 maar één tot negen werknemers. 95,8 %/91,9 % 
had minder dan 49 werknemers. Het beeld is vergelijkbaar in de 
sector van de koeriers, de expresdiensten en de postdiensten, 
waar 80 % van de bedrijven maximaal negen werknemers heeft 
en waar 95,2 % in totaal minder dan 49 werknemers hebben.

Bij de vertegenwoordiging door een vakbond is de voortduren-
de mobiliteit van de chauffeurs een uitdaging. Dit fenomeen 
wordt bestreden met professionele chauffeurskringen (KFK, ver.
di-Kraftfahrerkreise) in Duitsland. Die kringen zijn groepen be-
roepschauffeurs die niet bij een vakbond aangesloten zijn, maar 
die wel samenwerken met de regionale functionarissen van ver.
di. Die kringen zien zich als verbinding tussen de vakbond en de 
beroepschauffeurs. In Duitsland zijn er 14 dergelijke chauffeurs-
kringen. Elke kring bepaalt zelf autonoom de onderwerpen van de 
vergaderingen. Punten die frequent besproken worden, zijn echter 
de rechten en plichten van de beroepschauffeurs. Op die zittingen 
worden regelmatig politici en regelgevers uitgenodigd zodat de 
chauffeurs op de hoogte blijven van hun rechten en plichten.

Sector  
(WZ 2008)

Bedrijven  
van … tot … werknemers

Bedrijven Totale omzet Werknemers in 
 loondienst

Aantal in % Miljoen euro in % Aantal in %

49,4

Haulage companies, 
Freight forwarders 31 019 37 189 337 143

1–9 22 205 71,6 6,134 16,5 47 337 14,1

10–49 7 515 24,2 13,294 35,7 143 663 42,6

50–249 1 218 3,9 12,418 33,4 111 520 33,1

250–499 61 0,2 3,329 9,0 21 270 6,3

500 en meer 19 0,1 2,015 5,4 13 352 4,0

52,29

Verhuisbedrijven 16 296 82 241 421 216

1–9 10 457 64,2 9 870 12,0 25 560 6,0

10–49 4 519 27,7 18 436 22,4 92 029 21,8

50–249 1 111 6,8 18 747 22,8 108 370 25,7

250–499 117 0,7 7 542 9,2 40 370 9,6

500 en meer 90 0,6 27 646 33,6 154 886 36,8

53

Koerierdiensten, 
expresdiensten en 

postdiensten 16 296 30 186 503 348

1–9 10 889 80,0 1 218 4,0 16 508 3,3

10–49 2 064 15,2 2 275 7,5 38 930 7,8

50–249 425 3,1 2 036 6,7 52 881 10,5

250–499 124 0,9 561 1,9 41 712 8,3

500 en meer 115 0,8 24 097 79,8 353 317 70,2

Bron: Duits federaal Bureau voor Statistiek

Tabel 8: Industriële structuur in de sector van de logistiek aan de hand van de categorieën van bedrijfsgrootte, 2017

http://ver.di
http://ver.di
http://ver.di
http://ver.di
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4.5.2  WETTELIJK KADER EN DE ROL VAN COLLECTIEVE  
ONDERHANDELINGEN

Duitsland beschikt over een uitgebreid aantal wetten die allemaal 
samen alle fundamentele arbeidsvoorwaarden vastleggen. Dat is 
bijvoorbeeld de federale wet op de vakantie (Bundesurlaubsge-
setz, BurlG,), dat minstens 24 dagen vakantie voorziet op basis 
van een werkweek van zes dagen (§ 3). Door het tekort aan 
chauffeurs is het aantal dagen vakantie waarop beroepschauf-
feurs recht hebben, echter aanzienlijk hoger dan de wettelijke 
minimumregeling.

De arbeidstijd van de chauffeurs is geregeld in de wet op de arbeid-
stijden (Arbeitszeitgesetz, ArbZG,) die richtlijn 2002/15/EG in § 21 
implementeert. De paragraaf die de arbeidstijd bepaalt, omvat: 

 » tijd voor laden en lossen

 » schoonmaak en onderhoudswerken

 » tijd voor wettelijke en officiële formaliteiten

 » toezicht op laden en lossen

 » wachttijden.

De verordening betreffende het rijdende personeel (Fahrpersonal-
verordnung, FPersV) bepaalt de rij- en rusttijden van beroepschauf-
feurs en bevat ook regels over de digitale tachograaf. Afdeling 
drie van de verordening bepaalt ook dat werknemers niet vergoed 
mogen worden op basis van de afgelegde afstanden of van de 
 hoeveelheid vervoerde goederen. Uitzonderingen zijn betalingen 
die de verkeersveiligheid waarschijnlijk niet in het gedrang zullen 
brengen.

In Duitsland geldt er een rijverbod op zondagen en feestdagen. 
Dit is geregeld in lid 3 en 4 van § 30 van het verkeersreglement 
(Straßenverkehrsordnung, StVO,). Schendingen van een rijverbod 
op feestdagen die alleen in bepaalde regio’s gelden, worden over 
het algemeen niet gecontroleerd of bestraft.

In Duitsland bestaat er pas sinds 2015 een minimumloon. Dat 
minimumloon is gebaseerd op de wet ter instelling van een 
algemeen minimumloon (Gesetz zur Regelung eines allgemeinen 
Mindestlohns – Mindestlohngesetz, MiLoG). De wet stelt ook dat 
een commissie Minimumlonen om de twee jaar moet beslissen 
of het niveau van het minimumloon aangepast moet worden. In 
deze commissie zetelen een voorzitter, drie vertegenwoordigers 
van de werknemers, drie vertegenwoordigers van de werkgevers 
en twee academische adviseurs zonder stemrecht. Het wettelijke 
minimumloon begon in Duitsland bij € 8,50 op 1 januari 2015 en 
steeg op 1 januari 2019 naar € 9,19 (in 2018 € 8,84). Op 1 januari 
zal het vermoedelijk stijgen naar € 9,35. Over het algemeen 

worden beroepschauffeurs in Duitsland echter aangeworven met 
een supplement op het toepasselijke cao-loon. Het minimum-
loon speelt alleen nog maar een rol in enkele regio’s en soms bij 
bestuurders uit andere Lidstaten van de EU.

Wie in Duitsland beroepschauffeur wil worden, kan een driejarige 
duale beroepsopleiding volgen die zich in eerste instantie richt 
op jongeren die hun schoolopleiding hebben beëindigd. Jonge 
mensen overtuigen om een stage in dit beroep te beginnen is een 
grote uitdaging voor de ondernemingen uit het vrachtvervoer 
over de weg. In het opleidingsjaar 2015/2016 waren gemiddeld 
2,18 plekken in de beroepsopleiding beschikbaar voor elke 
kandidaat en ook het aantal toekomstige beroepschauffeurs dat 
de driejarige opleiding beëindigt, gaat in dalende lijn (Bundesamt 
für Güterverkehr 2018). Er zijn ook opleidingen voor werklozen die 
zich willen laten omscholen tot beroepschauffeur. Het is echter 
ook mogelijk om een vrachtwagen te besturen door gewoon een 
rijbewijs voor vrachtwagens (categorie C en CE) te behalen. Hier-
door wordt de stage vrij vaak stopgezet op het ogenblik dat men 
dat rijbewijs heeft behaald.

Overeenkomstig de wet betreffende de kwalificatie van beroep-
schauffeurs (Berufskraftfahrer-Qualifikationsgesetz, BKrFQG), 
die verordening 2003/59/EG in nationaal recht omzet, zijn 
beroepschauffeurs ertoe verplicht om regelmatig deel te nemen 
aan bijscholingscursussen. Het Bundesamt für Güterverkehr 
merkt op dat die regeling resulteert in een daling van het aantal 
beperkt ingezette beroepschauffeurs (vb. na pensionering) omdat 
heel weinig chauffeurs deelnemen aan bijscholingscursussen 
( Bundesamt für Güterverkehr 2016:12). De werkgevers weigeren 
om de kosten voor die cursussen te betalen voor medewerkers 
die ze slechts beperkt inzetten. Bij reguliere werknemers maakt 
de financiering van dergelijke opleiding soms deel uit van collec-
tief onderhandelde overeenkomst.

De aanvullende arbeidskosten omvatten in Duitsland pensioen-
verzekering, gezondheidsverzekering, werkloosheidsverzekering, 
verzekering voor zorg op lange termijn en de wettelijke ongeval-
lenverzekering. Het niveau van bijdragen wort door de federale 
 regering bepaald en de sociale bijdragen zijn verplicht. De 
bijdragen die de werkgever moet betalen, bedragen momenteel in 
totaal ca. 21 % van het brutoloon van de werknemer. De pensioen-
verzekering, de gezondheidsverzekering, de werkloosheidsver-
zekering en de verzekering voor zorg op lange termijn worden in 
bijna gelijke delen betaald door werkgever en werknemer, terwijl 
de werknemers een iets groter aandeel betalen bij de verzekering 
voor zorg op lange termijn.
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4.5.3 COLLECTIEVE ONDERHANDELINGEN IN DE PRAKTIJK

In Duitsland worden collectieve onderhandelingen in eerste 
instantie op niveau van de sector gevoerd tussen de individuele 
vakbonden en organisaties van de werkgevers. Soms kunnen die 
collectieve overeenkomsten dan ook algemeen bindend worden 
verklaard. Zoals afbeelding 6 toont, gaat het aantal algemeen 
bindend verklaarde collectieve overeenkomsten, dat in 2016 nog 
444 bedroeg, in dalende lijn. Hoewel aantal algemeen bindende 
collectieve overeenkomsten niet continu daalt, lijkt het evident 
dat de piekwaarden uit 1980 en 1995 met meer dan 600 overeen-
komsten nooit meer gehaald zullen worden.

De collectieve overeenkomsten uit het vrachtvervoer over de 
weg worden niet allemaal algemeen bindend verklaard. Het 
vrachtvervoer over de weg is ook niet opgenomen in de wet op de 
detachering van werknemers. Als dit wel het geval was geweest en 
de overeenkomstige collectieve overeenkomst algemeen bindend 
was verklaard, dan zouden alle buitenlandse chauffeurs onder 
deze overeenkomst vallen. In de sector van het vrachtvervoer 
over de weg richten de collectieve overeenkomsten zich naar de 
grenzen van de 16 deelstaten of Bundesländer, wat resulteert in 
verschillen in het loon van beroepschauffeurs in al die deelsta-
ten. De collectieve onderhandelingen vinden op federaal niveau 
tussen de vakbond ver.di en de respectieve regionale werkgevers-
organisatie plaats.

Begin 2019 hadden de deelstaten Bremen en Mecklenburg-Vor-
pommern geen collectieve overeenkomst. Mecklenburg-Vorpom-
mern staat economisch gezien structureel zwak en lijdt niet onder 
het tekort aan beroepschauffeurs. Hierdoor zien de werkgever 
niet in waarom er een collectieve overeenkomst afgesloten zou 
moeten worden. Alle andere deelstaten beschikken wel over 
een collectieve overeenkomst. Er zijn voor het goederenvervoer 

over de weg vijf tot zeven collectieve onderhandelingen per 
jaar in Duitsland. Dat zijn onderhandelingen over de basisover-
eenkomst die de arbeidsvoorwaarden regelt, en de collectieve 
loonovereenkomst die alleen de lonen regelt. Het tekort aan 
beroepschauffeurs heeft in het verleden een positief effect gehad 
op de loonontwikkeling. Door het tekort aan beroepschauffeurs 
liggen de lonen vaak hoger dan de loonniveaus uit de collectieve 
overeenkomsten. Toch weigeren de werkgevers om die cao dien-
overeenkomstig aan te passen. Een ander probleem tijdens de 
collectieve onderhandelingen is het feit dat niet openbaar wordt 
gemaakt welke werkgever aangesloten is bij de werkgeversorga-
nisatie. Hierdoor is het voor de vakbond niet duidelijk voor welke 
ondernemingen ze aan het onderhandelen zijn.

In theorie tellen de afspraken uit de collectieve overeenkomsten 
alleen voor de leden van ver.di, maar in de praktijk maken de 
werkgevers nauwelijks een onderscheid tussen werknemers die 
aangesloten zijn, en werknemers die dat niet zijn. Met minder dan 
20 % van de werknemers die onder een overeenkomst vallen, is 
de dekkingsgraad van de collectieve overeenkomsten in de sector 
van het vrachtvervoer over de weg globaal gezien laag.

Collectieve overeenkomsten op bedrijfsniveau spelen in Duitsland 
een kleinere rol in de sector van het vrachtvervoer over de weg. 
Occasioneel zijn er interne collectieve overeenkomsten afgeslo-
ten in de sector van de koeriers en van de pakketdiensten, bv. 
bij Deutsche Post DHL Group (4.000 chauffeurs). Hierbij is op 
te merken dat de arbeidsvoorwaarden in de sector van expre-
sleveringen, koerierdiensten en postdiensten niet altijd slecht 
zijn in Duitsland. Dit is te danken aan de aanwezigheid van grote 
bedrijven zoals Deutsche Post DHL Group, maar ook UPS, die hun 
personeel betere arbeidsvoorwaarden bieden.

Bron: WSI – Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut

Afbeelding 7: Totaal aantal algemeen bindend verklaarde collectieve overeenkomsten (1975–2016)
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4.5.4 INHOUD VAN DE COLLECTIEVE OVEREENKOMSTEN

27) Manteltarifvertrag für die gewerblichen Arbeitnehmer in der Speditions-, Logistik- und Transportwirtschaft Nordrhein-Westfalen vom 20. August 2013.

De traditionele inhoud van de regionale collectieve overeenkom-
sten zijn regels over arbeidstijd, aantal vakantiedagen, regels 
voor ontslag en ziekte, toeslagen bij overuren, nachtwerk en 
ploegenwerk, voordelen die een kapitaal opbouwen, bescherming 
tegen rationalisering en opleidingen. De collectieve overeenkomst 
in Noordrijn-Westfalen bepaalt bijvoorbeeld dat de standaard 
arbeidstijd per week 40 uur bedraagt voor beroepschauffeurs. 
Zij hebben recht op 27 dagen vakantie en dit aantal stijgt tot 30 
dagen op basis van anciënniteit. Er is ook een bijkomende vakan-
tietoeslag van € 14 per dag en een speciale jaarlijkse betaling die 
minstens 30 % van een maandloon bedraagt. 27)

Deze regionale collectieve overeenkomsten resulteren voor de 
chauffeurs in een gemiddeld loon van € 2.100 tot € 3.500. De 
processen die de deelstaten voor de collectieve onderhandelin-

gen hanteren, zijn niet erg sterk gecoördineerd. Onderstaande 
afbeelding 7 toont de evolutie van de loonniveaus uit de diverse 
collectieve overeenkomsten sinds het jaar 2007 dat als referen-
tiejaar geldt. Globaal gezien kan men stellen dat de collectieve 
overeenkomsten die men kan afsluiten, beter worden hoe beter 
de economische situatie in een deelstaat is en hoe lager de 
werkloosheid er is. Een andere reden voor de sterk variërende 
resultaten van collectieve overeenkomsten zijn grote regionale 
verschillen in de organisatiegraad van de vakbonden binnen ver.
di. In Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen is de loonstijging het 
grootst (+44,6 % in de laatste tien jaar) terwijl Beieren en Ba-
den-Württemberg, waar de werkloosheid bijzonder klein is, ook de 
grootste groei van de lonen laten optekenen. De geringste groei 
van de lonen vinden we anderzijds in de Oost-Duitse deelstaten.

Bron: ver.di

Afbeelding 8: Collectieve loonniveaus van beroepschauffeurs in een aantal deelstaten, evolutie 2007–2018
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De evolutie van de collectieve onderhandelingen houdt gelijke tijd 
met de globale nominale loonevolutie in Duitsland (Teuschner 
2017). De afbeelding toont ook dat de lonen in alle deelstaten 
sterker stijgen dan de prijzen (sinds 2007 +15,9 %). Een studie uit 
2014 toonde aan dat beroepschauffeurs uit de bedrijven die on-
der collectieve overeenkomsten vallen, gemiddeld 17 % meer loon 
krijgen, meer vakantie hebben en een grotere kerstgratificatie 
krijgen dan chauffeurs uit de andere bedrijven (Dribbusch, Kaun 
and Stoll 2014). De studie toonde ook dat 63 % van de chauffeurs 

meer dan 50 uur per werk presteren, ook al moeten ze  
op basis van hun arbeidsovereenkomst gemiddeld 46 uur per 
week werken. De beroepschauffeurs uit de bedrijven die onder 
een collectieve overeenkomst vallen, bleken echter wel minder 
lang te werken dat chauffeurs uit de andere bedrijven. In die 
laatste categorie werkte meer dan de helft van de chauffeurs 60 
uur of meer. Overuren werden ook vaker betaald in bedrijven die 
onder een overeenkomst vallen.

4.5.5 UITDAGINGEN VOOR DE COLLECTIEVE ONDERHANDELINGEN

De strategieën van de vakbonden zijn beperkt omdat er maar 
weinig chauffeurs aangesloten zijn bij een vakbond. Dit is te wijten 
aan het grote aantal kleine bedrijven in de sector. Verder zorgt het 
acute tekort aan chauffeurs in Duitsland ervoor dat individuele 
chauffeurs een vrij goede onderhandelingspositie hebben en dat 
ze dus niet altijd de noodzaak van een lidmaatschap van een bond 
inzien. In 2017 waren er in Duitsland al ongeveer 90.000 beroep-
schauffeurs te weinig. Dat tekort wordt elk jaar alleen maar groter 
door een stijgend aantal mensen dat met pensioen gaat, en door 
het dalende aantal stagiairs. Zowel de Duitse werkgeversorgani-
saties als ver.di zijn van mening dat het tekort aan chauffeurs elk 
jaar met 25.000 toeneemt. Toch wordt er weinig ondernomen om 
iets aan de knelpunt te doen (“Fahrernotstand”).

Naast het tekort aan chauffeurs zijn er uitdagingen die resulte-
ren uit de sterke concurrentie op de internationale markt van 
het goederenvervoer over de weg. De vertegenwoordigers van 
de vakbonden en het management zijn het eens dat de slechte 
arbeidsvoorwaarden van chauffeurs uit andere landen en het 
gedrag van zwarte schapen in de sector resulteren in sociale 
dumping en in schendingen van de wetgeving, wat op de Duitse 
markt een majeur risico inhoudt. Een manier die de vakbond ziet 
om die uitdaging aan te pakken, is het versterken van de rechten 
van de buitenlandse chauffeurs. Ver.di ondersteunt het project 
over eerlijke mobiliteit dat chauffeurs uit Centraal- en Oost-Euro-
pa helpt bij het afdwingen van hun rechten.

TEKSTVAK 7: HET PROJECT ‘EERLIJKE MOBILITEIT’ VAN DE  
DUITSE VAKBOND

Het project voor eerlijke mobiliteit maakt deel uit van het 
initiatief Fair-Labour-Mobility.eu. Dit project heeft tot doel 
om de lonen en de arbeids-voorwaarden van werknemers 
uit de landen van Centraal- en Oost-Europa te verbeteren 
op de Duitse arbeidsmarkt. De DGB draagt de politieke ver-
antwoordelijkheid voor dit project, dat wordt ondersteund 
door verschillende Duitse bonden, het federale Ministerie 
van Arbeid en Sociale Zaken en het federale Ministerie 
van Economie en Energie. Het project ondersteunt zeven 
adviescentrale in verschillende deelstaten die aan mobiele 
werknemers in hun eigen taal advies aanbieden op vlak 
van arbeidsrecht en sociale wetgeving. Verder worden voor 

leden van ondernemingsraden en voor andere geïnteres-
seerde partijen bijscholingscursussen aangeboden omtrent 
eerlijke arbeidsvoorwaarden voor werknemers uit de 
landen van Centraal- en Oost-Europa. Naast de bouwsector 
ligt de klemtoon bij dit project voor eerlijke mobiliteit op de 
transportsector. Sinds midden 2017 heeft Faire Mobilität 
ongeveer 2.300 chauffeurs in hun eigen taal geïnformeerd 
over hun rechten in Duitsland. Hiertoe werden er 35 
informatiecampagnes doorgevoerd bij benzinestations en 
parkeerterreinen overal in Duitsland en aan de grenzen met 
Polen, Nederland en Denemarken.

Bron: http://www.faire-mobilitaet.de

http://ver.di
http://Fair-Labour-Mobility.eu
http://www.faire-mobilitaet.de
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4.6 NEDERLAND

“Het gaat de Nederlandse chauffeurs momenteel heel goed. Dat is het resultaat van de vrij  
goede positie en de goed geregelde sociale voorwaarden en arbeidsvoorwaarden in Nederland.” 
[Vakbondsvertegenwoordiger, Nederland]

4.6.1 VAKBONDEN EN SOCIALE PARTNERS

28) https://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Netherlands

De beroepschauffeurs worden door meerdere vakbonden verte-
genwoordigd in Nederland. Eén vakbond is de FNV voor industrie, 
handel, transport en diensten die beroepschauffeurs vertegen-
woordigt via haar afdeling FNV Transport en Logistiek. FNV is met 
ongeveer 1,2 miljoen leden en 16 individuele vakbonden de groot-
ste vakbond in Nederland. De andere belangrijke vakbond die 
belangen van beroepschauffeurs behartigt, is CNV Vakmensen, 
dat deel uitmaakt van de koepelorganisatie Christelijk Nationaal 
Vakverbond (CNV). CNV Vakmensen is de belangenbehartiger van 
werknemers in veel verschillende sectoren, inclusief de bouw, de 
industrie, de voedingsindustrie, de detailhandel, de groothandel 
en de dienstensector. Oorspronkelijk hielden FNV en CNV er op 

basis van hun ideologie en confessionele overtuigingen andere 
standpunten na. FNV kwam tot stand door de fusie van een so-
cialistische en een katholieke vakbondsfederatie. CNV beschrijft 
zichzelf als een christelijke vakbond en komt uit de traditie van 
een protestantse vakbond. De relaties tussen beide koepelorgani-
saties mogen echter wel als goed bestempeld worden. 28) Er wordt 
geraamd dat bijna 60 % van de beroepschauffeurs in Nederland 
aangesloten zijn bij een vakbond.

De twee grootste werkgeversorganisaties in de transportsector 
zijn Transport en Logistiek Nederland en Vereniging Verticaal 
Transport. Zij zijn de partners van de vakbonden voor de collectie-
ve onderhandelingen.

https://www.worker-participation.eu/National-Industrial-Relations/Countries/Netherlands
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De sociale dialoog wordt ook in de praktijk gebracht binnen het 
kader van een gemeenschappelijk fonds van de vakbonden en 
de werkgeversorganisaties. Het SOOB (Stichting Opleidings- en 
Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer) wordt gefinan-
cierd door jaarlijkse bijdragen van de werkgevers (0,61 %) en de 
werknemers (0,25 %); dit levert in totaal 0,86 % van de bruto 
loonsom voor de sociale verzekeringen. De doelstellingen en de 
verantwoordelijkheden van het Fonds zijn vastgelegd in een 

29) Collectieve overeenkomst over de voorwaarden voor het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele 
kranen, 1 juli 2017–1 juli 2022

30) https://www.awvn.nl/normen-arbeidstijdenwet-2/

collectieve overeenkomst. 29) Het fonds wordt vooral gebruikt voor 
het financieren of subsidiëren van kosten in verband met:

 » informatie over, onderzoek naar en ontwikkeling van wet- en 
regelgeving en ontwikkelingen inzake arbeidsvoorwaarden, 
industriële relaties, sociale zekerheid, ontwikkeling van banen 
en inzetbaarheid

 » activiteiten die informatie verstrekken over het systeem voor 
de evaluatie van banen: ontwikkeling en beheer van vergelijk-
bare functies, uitvoeren van bedrijfsbezoeken, beroepsevalua-
ties, beroepsprofielen en inschaling

 » activiteiten op vlak van gezondheidszorg binnen het bedrijf, 
vb. opstellen van inventaris en evaluatie van risico’s, toezicht 
op arbeidsvoorwaarden, herinschakeling

 » activiteiten op vlak van opleiding en ontwikkeling: verbete-
ring en/of ter beschikking stellen van beroepsopleiding en 
professionele competentie, het aanmoedigen van stagiairs in 
het professionele goederenvervoer om de vereiste rijbewijzen 
te verkrijgen door het ter beschikking stellen van lenen; het 
oprichten en onderhouden van de studiecentra voor de sector

 » activiteiten om de naleving te handhaven.

Dit Fonds ondersteunt ook het sociale beleid en het arbeidsmarkt-
beleid zoals de integratie van mensen met een beperking. Zo 
werden er bijvoorbeeld 100 plekken aangeboden waar jongeren 
met een beperking werkervaring kunnen opdoen (Wajongers). Die 
plekken bieden die jongeren de kans op rechtstreeks de vaardighe-
den en vereisten te leren kennen die ze nodig hebben om chauffeur 
te worden. Verder spant het Fonds zich met de Vereniging van Ne-
derlandse Gemeenten (VNG) in om 2.750 bijkomende plekken voor 
werkervaring in het leven te roepen voor jongeren van 18 tot 27 jaar.

4.6.2  WETTELIJK KADER EN DE ROL VAN COLLECTIEVE  
ONDERHANDELINGEN

In Nederland regelt de nationale arbeidswet de minimumrechten 
op vlak van arbeidsvoorwaarden. Zo regelt de Arbeidstijdenwet 
(ATW) onder andere het maximale aantal werkuren, het volume 
aan nachtwerk, de tijd in stand-by en de normen voor de minima-
le rusttijden. 30) Op vlak van vakantie legt § 7 van het Burgerlijke 
Wetboek (BW) een minimum aantal dagen vakantie vast. Dit 
wordt berekend aan de hand van het aantal werkdagen per week 
x 4 (meestal 4 × 5 = 20 vakantiedagen). Die wetten worden als de 
basisstandaard beschouwd en in veel sectoren zijn er bijkomen-
de sectorspecifieke regelingen of collectieve overeenkomsten 
van toepassing. Dit is ook het geval in het vrachtvervoer over de 
weg. Op vlak van werkuren zet het Arbeidstijdenbesluit Vervoer 
de Richtlijn 2002/15/EG om in Nederlands recht. Qua recht op 

vakantie (en qua andere arbeidsvoorwaarden) verbetert een 
algemeen bindend verklaarde collectieve overeenkomst voor 
vrachtvervoer over de weg de wettelijke minimumnormen.

Het wettelijke minimumloon in Nederland is een maandloon en 
geen uurloon. Dit wordt elk jaar 2 keer aangepast. Sinds 1 januari 
2019 bedraagt het (bruto) minimumloon € 1.615,80 per maand 
voor alle voltijdse werknemers van 22 en ouder. Verder wordt er 
een wettelijk vakantie toegekend dat gelijk is aan 8 % van het 
bruto maandloon (€ 129,26 per maand). Door het algemeen 
bindende karakter van de collectieve overeenkomst voor het goe-
derenvervoer over de weg valt de verloning van de beroepschauf-
feurs duidelijk hoger uit dan het Nederlandse minimumloon.

Loonschaal Bedragen per 4 weken  
(in euro)

D 0 1 866,48 

D 1 1 941,12 

D 2 2 018,76 

D 3 2 099,52 

D 4 2 183,52 

D 5 2 270,84 

D 6 2 301,12 

Bron: Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederen-
vervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen (2017).

Tabel 9:  Loonstructuur volgens de collectieve 
 arbeidsovereenkomst voor het goederenvervoer 
over de weg in Nederland

https://www.awvn.nl/normen-arbeidstijdenwet-2/
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In Nederland geldt er geen rijverbod op zon- en feestdagen.

Merk in verband met de opleiding van de chauffeurs op dat deze 
opleiding in Nederland ongeveer € 10.000 kosten en dat die 
kosten gedragen worden door de bedrijven of door het sector-
fonds SOOB. De opleiding duurt 5 à 6 maanden en de minimum-
leeftijd van de kandidaten bedraagt 21 jaar. De doorvoering van de 
opleiding is onderworpen aan een aantal wettelijke verplichtingen 
die zijn overeengekomen met de sociale partners en opleidingsin-
stituten uit de sector.

31) Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. Tussen: 1. Transport en Logistiek Nederland, 
gevestigd te Zoetermeer; Vereniging Verticaal Transport, gevestigd te Culemborg; hierna gezamenlijk te noemen partij ter ener zijde, 2. CNV Vakmensen, gevesti-
gd te Utrecht; FNV, gevestigd te Amsterdam De Unie, gevestigd te Culemborg hierna gezamenlijk te noemen partij ter andere zijde, is de navolgende Arbeidsove-
reenkomst gesloten voor de periode van 1 januari 2017 tot 1 januari 2020

32) De Unie is een kleinere bond voor werknemers uit de industrie en de dienstensector.

Wat de sociale verzekering betreft: de werkloosheidsverzeke-
ring wordt door de werkgever gefinancierd en het niveau van de 
bijdragen is afhankelijk van de sector, de omvang van het bedrijf en 
van andere aspecten. In Nederland is een gezondheidsverzekering 
verplicht en ze wordt betaald door het individu. Bij de pensioenen 
speelt het basispensioen dat de staat uitkeert, de belangrijkste rol. 
Daarnaast worden er pensioenen uitbetaald op basis van specifie-
ke regelingen in de sector. In het vrachtvervoer over de weg betalen 
de werkgevers ongeveer twee derden van de pensioenbijdragen, de 
werknemers betalen één derde. Dat is ongeveer 10 % van de lonen. 
De pensioenbijdragen kunnen op vrijwillige basis verhoogd worden.

4.6.3 COLLECTIEVE ONDERHANDELINGEN IN DE PRAKTIJK

In Nederland spreekt men van een collectieve arbeidsovereen-
komst (CAO). Die kunnen zowel op sectorniveau als op bedrijfsni-
veau worden afgesloten. Ze leggen onder andere arbeidstijden, 
lonen, opzeggingstermijnen, betaling bij ziekte en de aanvullende 
verzekering vast. Collectieve arbeidsovereenkomsten zijn over het 
algemeen van toepassing op de leden van werkgeversorganisaties 
en van bonden die ze ondertekenen. Werkgevers die de overeen-
komst tekenen, zijn echter ertoe verplicht dezelfde voorwaarden 
aan te bieden aan personeel dat bij een bond aangesloten is. In de 
praktijk vallen bijgevolg alle werknemers onder de overeenkomst. 
Daarnaast kunnen de partijen die een collectieve overeenkomst 
sluiten, aan de regering vragen de tekst van de overeenkomst 
algemeen bindend te verklaren voor alle werknemers in een 
bepaalde sector. In de sector van het vrachtvervoer over de weg is 
dat ook zo gebeurd. Dit zal maar gebeuren wanneer de overeen-
komst op zich al een “wezenlijk deel” van het personeel van de 
sector afdekt, normaal gezien minstens 55 %.

De Collectieve Arbeidsovereenkomst voor het Beroepsgoederen-
vervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen, 31) die alge-
meen bindend is verklaard, is enerzijds door de werkgeversorga-
nisaties Transport en Logistiek Nederland en Vereniging Verticaal 
Transport en anderzijds door de vakbonden CNV Vakmensen, FNV 
en De Unie onderhandeld. 32) De overeenkomst dekt de periode 
van 1 januari 2017 tot januari 2020.

Naast de algemeen bindend verklaarde collectieve arbeidsover-
eenkomst zijn er in het goederenvervoer over de weg ook talloze 
collectieve overeenkomsten op bedrijfsniveau. We mogen ervan 
uitgaan dat 7 tot 10 % van de bedrijven een dergelijke bedrijfs-
overeenkomst hebben. Dat zijn dan vooral grotere bedrijven. 
Er zijn geen regels omtrent de inhoud van deze collectieve 
overeenkomsten op bedrijfsniveau. Een overeenkomst is echter 
maar geldig als ze goedgekeurd is door alle vakbonden en alle 
werkgeversorganisaties die de algemeen bindende collectieve 
overeenkomst gesloten hebben. Aldus wordt uitgesloten dat een 
collectieve overeenkomst op bedrijfsniveau de lat lager legt dan 
een algemeen bindende collectieve overeenkomst.

4.6.4 INHOUD VAN COLLECTIEVE OVEREENKOMSTEN

De algemeen bindend verklaarde collectieve overeenkomst omvat 
een breed gamma aan arbeidsvoorwaarden. Op vlak van verloning 
moet vermeld worden dat de huidige algemeen bindend verklaar-
de collectieve overeenkomst bepaalt dat de uitbetaalde lonen 
binnen drie jaar met 10 % zullen stijgen.

De loonniveaus uit de collectieve overeenkomst variëren sterk. 
Onderstaande tabel bevat een uittreksel uit de huidige loon-

schalen die van toepassing zijn op beroepschauffeurs. Beroep-
schauffeurs worden in Nederland meestal vergoed op basis van 
loonschaal D5, wat € 2.270,84 oplevert voor een periode van vier 
werkweken. Alleen chauffeurs die minstens 12 jaar zijn en die hun 
carrière net zijn gestart, worden vergoed op basis van loonschaal 
D0. Na D0 voorziet de overeenkomst een loonstijging van 4 % 
per jaar tot de beroepschauffeur de loonschaal D6 heeft bereikt. 
Dat is gewoonlijk het geval na 6 of 7 jaar. Normaal gezien is een 
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promotie van D6 naar een hogere loonschaal niet mogelijk. De be-
roepschauffeurs met bijzondere kwalificaties zoals een kwalifica-
tie voor het vervoer van gevaarlijke goederen of speciaal internati-
onaal vervoer, worden echter wel gedeeltelijk betaald op basis van 
loonschaal E7, die € 2.510,08 voor vier werkweken oplevert.

De collectieve overeenkomst voorziet ook premies bij nachtwerk, 
weekendwerk en overuren. De toeslagen bovenop het reguliere 
 salaris bedraagt 30 % voor overuren. De toeslag voor zaterdag-
werk bedraagt 50 %, die voor zondagwerk 100 %. Voor nachtwerk 
geldt hier een toeslag van 25 %. Kwaliteitsbonussen en een 
dertiende maand bestaan in Nederland niet. Deze collectieve 
arbeids-overeenkomst voorziet een toeslag voor vuil of gevaarlijk 
werk, maar tot nog toe betaalt slechts een enkel bedrijf die toeslag.

33) https://www.youtube.com/watch?v=wvyBRaE_U78

De collectieve overeenkomst breidt het wettelijke aantal vakan-
tiedagen uit met zogenaamde arbeidstijdverkortingsdagen of 
ATV-dagen. Een negentienjarige heeft bijvoorbeeld recht op 24 
vakantiedagen. Dat aantal stijgt naarmate een werknemer ouder 
wordt en meer anciënniteit heeft (tot maximaal 29 dagen).

Er is ook een terugbetaling van de reiskosten voorzien. Er is een 
extra toeslag als men meerdere dagen van huis is of het weekend 
of een feestdag op de weg doorbrengt. De extra toeslag dient 
voor voeding, sanitaire faciliteiten, enz. De accommodatie wordt 
afzonderlijk betaald. Als een bedrijf verhuist of als een werknemer 
overgeplaatst wordt, worden de extra kosten voor het pendelen 
een jaar lang vergoed.

4.6.5 UITDAGINGEN VOOR COLLECTIEVE ONDERHANDELINGEN

De arbeidsvoorwaarden in het goederenvervoer over de weg zijn 
in Nederland relatief goed. Hierdoor trachten bedrijven hun vloot 
soms in goedkopere landen onder te brengen via daadwerkelijke 
filialen of via brievenbusbedrijven. Tegen die achtergrond wordt 
ook Duitsland beschouwd als een lageloonland. Deze verhui-
zingen treffen in eerste instantie het internationale transport. 
 Verschillen in de verplichtingen uit de sociale zekerheid spelen 
ook een rol bij die strategie. Vakbonden wijzen bijvoorbeeld erop 
dat de regelgeving over sociale zekerheid een buitenlandse 
werknemer de mogelijkheid bieden in Nederland te werken, maar 
sociale bijdragen te betalen in zijn of haar land van herkomst. Dit 
zet de deur open voor loondumping.

Oost-Europese chauffeurs worden vaak ingezet om de in Neder-
land in normen vastgelegde arbeidsvoorwaarden te omzeilen. 
Vakbonden reageren hierop door Nederlandse ondernemingen 
aan de kaak trachten te stellen als ze in Nederland voortdurend 
buitenlandse chauffeurs zonder correcte arbeidsovereenkomsten 
inzetten. Bovendien hebben de vakbonden ervoor gezorgd dat de 
algemeen bindend verklaarde collectieve overeenkomst vertaald 

werd in vele talen, o.a. Pools en Roemeens. Er zijn ook brochures 
in vele talen gepubliceerd over het verbod om de reguliere weke-
lijkse rusttijd door te brengen in de cabine.

Bovendien worden er pogingen ondernomen om uitbuiting te 
voorkomen door grote bedrijven aansprakelijk te stellen voor 
wangedag in hun logistieke ketens. Samen met de Belgische 
vakbonden werd er een grote campagne opgestart tegen de 
Ikea-Groep van wie de leveranciers in Nederland gebruik maken 
van beroepschauffeurs met Bulgaarse en Slowaakse arbeids-
overeenkomsten. 33) 

Een andere uitdaging waarmee de bonden in Nederland gecon-
fronteerd worden, zijn de lange werktijden van de chauffeurs. 
Het enorme gebrek aan chauffeurs in Nederland zorgt ervoor dat 
veel chauffeurs voortdurend overuren draaien of geen vakantie 
nemen. De bonden zijn van plan om dit thema aan te pakken in de 
collectieve onderhandelingen die van start zullen gaan in 2019.

https://www.youtube.com/watch?v=wvyBRaE_U78
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4.7 POLEN

“In sector van het vervoer en de logistiek is er in Polen geen collectieve overeenkomst op sector-
niveau. Er zijn heel weinig collectieve overeenkomsten op bedrijfsniveau en die regelen alleen maar 
lonen en toeslagen. Bij internationale vervoerbedrijven zijn er helemaal geen collectieve overeen-
komsten.” [Vakbondsvertegenwoordiger, Polen]

4.7.1 VAKBONDEN EN SOCIALE PARTNERS

34) Uit een rapport over de arbeidsmarkt van de chauffeurs dat TLP, de werkgeversorganisatie uit de transportsector, in 2017 samen met PWC publiceerde,  
blijkt dat er over het aantal actieve professionele chauffeurs van voertuigen voor het vervoer van passagiers en goederen geen betrouwbare gegevens zijn. Op 
basis van gegevens over het aantal personen die elk jaar aan de periodieke opleidingen en de voorbereidende kwalificaties deelnemen, raamt de studie het 
aantal chauffeurs in 2017 op 600.000 tot 650.000, dus significant meer dan het cijfer dat door Eurostat wordt vooropgesteld (zie punt 2.1 van dit rapport). Zie 
PWC/TLP (2017).

De werknemers uit het Poolse wegvervoer zijn aangesloten bij de  
afdeling transport van de vakbond Solidarność, nl. de KSTD 
(Krajowej Sekcji Transportu Drogowego) NSZZ Solidarność. Die 
vakbond organiseert niet alleen personeel uit het goederen-
vervoer over de weg, maar ook chauffeurs uit de sector van het 
personenvervoer over de weg. 85 % van de leden van de vakbond  
zijn beroepschauffeurs uit grotere bedrijven. KSTD NSZZ Soli-
darność heeft in de sector 2.000 leden, wat in verhouding tot het 
totale aantal professionele vrachtwagenchauffeurs zeer weinig 

is. 34) KSTD NSZZ Solidarność is het enige Poolse lid van de afde-
ling wegtransport van ETF.

Naast de transportafdeling van NSZZ Solidarność is er ook een 
onafhankelijke vakbond voor beroepschauffeurs namens NZZK 
(Niezależny związek zawodowy kierowców). Die vakbond heeft 
echter slechts ongeveer 350 leden, waarvan de meesten in het 
passagiersvervoer en busvervoer werken. NZZK is aangesloten bij 
het Poolse Vakbondsforum (FZZ), maar niet bij ETF.
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Merk op dat de derde grotere Poolse vakbondsconfederatie, 
All-Poland Alliance of Trade Unions (OPZZ), geen afzonderlijke 
afdeling voor goederenvervoer over de weg heeft.

Langs werkgeverszijde zijn er in Polen in deze sector twee grote 
organisaties: de grootste werkgeversorganisatie is ZMPD (Zrzes-
zenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych) dat al sinds 
1957 bestaat en dat aangeeft meer dan 4.500 bedrijven uit het 
internationale wegtransport te vertegenwoordigen.

De op een na grootste werkgeversorganisatie is TLP (Transport i 
Logistyka Polska). TLP werd slechts in 2014 opgericht door een 
aantal grotere bedrijven uit de transportsector. Op de website van 
TLP staat te lezen dat de organisatie tot doel heeft “aan het Pool-
se wegvervoer zowel in Polen als in het buitenland een positief 

35) http://tlp.org.pl/en/about-us/history/

imago te geven, de situatie en de wettelijke status van de sector 
te verdedigen en de belangen van de sector te behartigen”. 35) 
In verband met sociale beginselen schrijft TLP op zijn website 
dat de organisatie respect heeft voor het beginsel van eerlijke 
concurrentie en van “werknemersrechten”, voor het aanbieden 
van correcte arbeidsvoorwaarden aan de werknemers, waarbij de 
klemtoon in het bijzonder ligt op de beperkingen die voortvloeien 
uit het specifieke karakter van het wegvervoer.”

TLP en ZMPD zijn beiden lid van de internationale wegvervoeror-
ganisatie IRU.

Ze zijn geen van beiden sociale partners in de zin dat ze van 
hun leden een duidelijk mandaat hebben om met de vakbonden 
collectieve overeenkomsten te onderhandelen.

4.7.2  WETTELIJK KADER EN DE ROL VAN COLLECTIEVE  
ONDERHANDELINGEN

Qua betaling en arbeidsvoorwaarden spelen collectieve on-
derhandelingen dus geen enkele regelgevende rol voor sociale 
voorwaarden en arbeidsvoorwaarden voor Poolse vrachtwagen-
chauffeurs.

Het loon wordt individueel onderhandeld door het bedrijf en de 
chauffeur. In veel kleine bedrijven bestaat de verloning uit een 
basisloon, dat zich vooral in kleine bedrijven richt naar het natio-
nale minimumloon. Volgens KSTD NSZZ Solidarność valt het loon 
van vrachtwagenchauffeurs in de lagere schijven van de Poolse 
werknemerslonen.

Polen heeft een wettelijk minimumloon dat in 2019 vastgelegd is 
op € 523 per maand of € 6.277 per jaar. Ten opzichte van 2018 is 
dit een stijging met ca. € 150.

Zoals toegelicht werd door de vertegenwoordiger van KSTD 
NSZZ Solidarność, bestaat de verloning van Poolse chauffeurs 
uit twee verschillende elementen: ten eerste is er de een loon-
component die in de meeste gevallen gebaseerd is op het Poolse 
minimumloon en waarop inkomstenbelasting en sociale bijdragen 
verschuldigd is (in totaal ongeveer 25 %). Ten tweede zijn er twee 
toeslagen (dat zijn per diems en de toeslag voor een overnach-
ting buitenshuis). Hierop moeten geen sociale bijdragen betaald 
worden en bij internationale chauffeurs kan dit deel van het loon 
oplopen tot 75 % van het hele maandelijkse inkomen. Dit is uiter-
mate problematisch omdat de vergoedingen bij ziekte en vakantie 
en de andere sociale voordelen zoals het pensioen uitsluitend 
berekend worden op basis van de looncomponent waarop sociale 
bijdragen worden betaald.

Volgens KSTD NSZZ Solidarność bestaan de variabele looncom-
ponenten vooral uit dagvergoedingen (€ 7 bij nationaal transport, 
minstens € 7 bij internationaal transport) en vergoedingen voor 
overnachtingen buitenshuis (€ 10 bij nationaal transport, onge-

veer € 35 bij internationaal transport). Daarnaast krijgen Poolse 
chauffeurs een kwaliteitsbonus (10 tot 25 % van hun basisloon en 
bonussen die afhankelijk zijn van de werkgever, omdat ze niet wet-
telijk verplicht zijn, bv. een bonus voor ongevallenvrij rijden, een 
ecologische rijstijl of Kerstmis. Merk op dat de uitbetaling van een 
kerstgratificatie of een dertiende maan in Polen niet verplicht is. 
Er is echter wel een wettelijke bepaling over vakantiegeld; dit zou 
het gemiddelde moeten zijn van de laatste drie maand (op basis 
van het loon waarop sociale bijdragen moeten worden betaald).

Toeslagen voor overuren zijn geregeld in het Poolse Wetboek van 
Arbeid. De meeste chauffeurs krijgen een forfait voor overuren 
(dit strookt met de Poolse wetgeving). Die forfait voor overuren 
is wettelijk geregeld. Op dit forfait moet men sociale bijdragen 
betalen.

Volgens een recent overzicht over het wegvervoer in Polen dat 
is gepubliceerd door het Franse Comité National Routier (CNR), 
krijgen de meeste Poolse chauffeurs op hun prestatie gebaseerde 
bonussen per gereden kilometer, ook al is dit wettelijk gezien niet 
toegestaan (Comité National Routier 2017).

De huidige voorwaarden en het regelgevende kader voor sociale 
voorwaarden en arbeidsvoorwaarden in het vrachtvervoer over 
de weg in Polen tonen heel duidelijk de negatieve impact van 
een situatie zonder collectieve overeenkomst op sectorniveau. 
Er bestaan alleen maar wettelijk verplichte basisvoorwaarden en 
alle bijkomende vergoeding of andere componenten zijn volle-
dig afhankelijk van de goede wil van de werkgever. Volgens de 
vertegenwoordigers van de vakbond NSZZ Solidarność hebben 
de Poolse regering en de regering er belang bij om de kosten voor 
de sociale zekerheid laag te houden omdat dit beschouwd wordt 
als een belangrijke factor in de concurrentiepositie van de Poolse 
sector van het goederenvervoer over de weg.

http://tlp.org.pl/en/about-us/history/
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Bij gebrek aan collectieve overeenkomsten die bindend zijn voor 
de hele sector, is er teven een vacuüm bij de verschillende soorten 
arbeidstijd en verloning, nl. overuren, werk op ongebruikelijke 
tijdstippen, stand-by, rusttijd (en verloning) alsook in verband 
met taken zoals laden en lossen.

Het bestaande verloningssysteem en de problematische arbeids-
voorwaarden worden zeer sterk bekritiseerd door de vakbond 
KSTD NSZZ Solidarność omdat ze de chauffeurs in Polen benade-
len en sociaal gezien niet duurzaam zijn.

36) Het formulier A1 attesteert welke wetgeving inzake sociale zekerheid er van toepassing is op de houder van het formulier.

Er zijn ook signalen dat het huidige systeem van arbeidsvoorwaar-
den en sociale voorwaarden op lange termijn economisch gezien 
niet duurzaam zijn. Zoals al is gemeld door de Poolse vakbonden 
en in een recent rapport over de Poolse markt van het goederen-
vervoer over de weg, zal het al bestaande tekort aan chauffeurs 
in de toekomst steeds groter worden om demografische rede-
nen. De vertegenwoordigers van de transportafdeling van NSZZ 
Solidarność wijzen erop dat het tekort aan chauffeurs gecom-
penseerd wordt door buitenlandse chauffeurs, die hoofdzakelijk 
afkomstig zijn uit Oekraïne.

4.7.3 UITDAGINGEN VOOR COLLECTIEVE ONDERHANDELINGEN

Hoewel de bestuurders uit het wegvervoer duidelijk de grootste 
individuele groep professionals op de Poolse arbeidsmarkt zijn, 
liggen hun lonen en hun arbeidsvoorwaarden duidelijk onder het 
gemiddelde van werknemers in Polen (tenminste als men geen 
rekening houdt met de per diems en overnachtings-toeslagen). 
Volgens de voorzitter van de afdeling weg van NSZZ Solidarność in 
een presentatie bij de workshop van ETF in Wenen in januari 2019 
verdient 80 % van de vrachtwagenchauffeurs in Polen slechts het 
minimumloon van ca. € 500 en het bruto inkomen (= het gedeelte 
waarop sociale bijdragen betaald moeten worden) van de meeste 
vrachtwagenchauffeurs is lager dan het netto inkomen van werk-
nemers, zelfs in kleine ondernemingen in andere sectoren.

De vakbond gaf ook aan dat het toenemende tekort aan chauf-
feurs in het goederenvervoer over de weg in Polen nog niet heeft 
geleid tot verbeteringen van de lonen en de arbeidsvoorwaarden. 
De transportbedrijven in Polen zijn als reactie op het tekort 
integendeel buitenlandse chauffeurs, bv. uit Oekraïne, Rusland, 
Georgië of Kazakstan, beginnen aanwerven die nog goedkoper 
zijn dan Poolse chauffeurs. Merk op dat ook werknemers uit derde 
landen, die over het overeenkomst A1-attest beschikken in een 
EU-Lidstaat (bv. in Polen) op basis van de huidige regels inzake 
detachering van werknemers gedetacheerd kunnen worden naar 
elke andere EU-Lidstaat. 36) 
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Een andere reden voor de moeilijkheid om jonge mensen aan te 
trekken voor de transportsector, hangt samen met de kostprijs 
van de chauffeursopleiding en het verkrijgen van de nodige 
kwalificaties. De kostprijs van de rijopleiding en de examens die 
nodig zijn om als professionele vrachtwagenchauffeur van start 
te kunnen gaan, worden geraamd op minstens € 2.200, wat over-
eenstemt met twee tot drie gemiddelde maandlonen. Die kosten 
moeten worden betaald door de werknemer die een carrière als 
chauffeur wil uitbouwen.

Een ander probleem van de Poolse markt voor vrachtvervoer over 
de weg dat door KSTD NSZZ Solidarność werd aangekaart, is dat 
van het grote aantal eenmansbedrijven. Omdat het verkrijgen 
van een bedrijfslicentie vrij eenvoudig en goedkoop is, is het 
aantal eenmansbedrijven in het afgelopen decennium significant 
gestegen. Ongeveer 80 % van alle bedrijven behoren momenteel 
tot deze categorie. De arbeidsvoorwaarden en het loonniveau zijn 
vaak zeer precair in die eenmansbedrijven en ook op de Poolse 
markt is er zware concurrentie op vlak van prijzen.

KSTD NSZZ Solidarność bekritiseerde ook een praktijk die in 
de laatste jaren is ontstaan: uitzendarbeid en het uitlenen van 
chauffeurs aan andere bedrijven. Zoals in een ETF-werkshop in de 
context van het project gemeld werd, zijn er bedrijven die bijvoor-
beeld tien vrachtwagens bezitten, maar meer dan honderd chauf-
feurs in dienst hebben. Het overgrote deel van die chauffeurs 
wordt dan uitgeleend aan andere ondernemingen, vaak postbus-
bedrijven van grote West-Europese bedrijven uit de logistiek.

Een ander probleem dat volgens de vakbond Solidarność 
dringend aangepakt moet worden, is het omzeilen van wettelijke 
vereisten door het overhevelen van vrachtvervoer naar lichte 
vrachtwagen met een maximaal toegelaten gewicht van 3,5 ton. 
De vakbond vindt de huidige sociale voorwaarden en arbeidsvoor-
waarden in dit deel van de transportsector totaal onaanvaardbaar 
en eist een strikte regelgeving.

De Poolse vakbondsvertegenwoordigers hebben in het kader 
van het project ook erop gewezen dat chauffeurs in Polen, maar 
ook in de hele EU onvoldoende adequate infrastructuur hebben 
langs de wegen. Ze moeten nog steeds werken zonder toegang tot 
basisfaciliteiten zoals menswaardige en comfortabele zones waar 
ze kunnen rusten, veilige parkeerterreinen tot goedkope eetgele-
genheden en voldoende sanitair.

De belangrijkste elementen die KSTD NSZZ Solidarność op het 
vlak van eerlijke arbeidsovereenkomsten, lonen en arbeidsvoor-
waarden voor chauffeurs in Polen zijn:

 » een daadwerkelijk en geen fictief loon voor hun werk

 » een basisloon van minstens € 800 dat onderworpen zou 
moeten zijn aan sociale bijdragen;

 » eenvormige regels over uitgaven bij verplaatsingen voor het 
werk/dagvergoeding (minimum € 60);

 » betaling van voldoende hoge forfaits voor accommodatie;

 » loon voor overuren en nachtwerk;

 » extra betalingen voor het laden en lossen van goederen;
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 » vervroegde uittreding (na een loopbaan van 35 jaar als 
chauffeur en na een totale loopbaan van 40 jaar ongeacht de 
leeftijd);

 » kosten voor de opleiding van chauffeurs die nodig zijn om 
professionele kwalificaties te houden, moeten betaald worden 
door de werkgever.

4.8 COLLECTIEVE ONDERHANDELINGEN MAKEN HET VERSCHIL

Een analyse van de nationale regelgeving omtrent de sociale voor-
waarden en de arbeidsvoorwaarden in het vrachtvervoer over de 
weg toont duidelijk dat collectieve overeenkomsten op sector-
niveau een duidelijk verschil opleveren, niet alleen qua gedetail-
leerdheid van de regelgeving, maar ook qua aspecten die verder 
gaan dan loongerelateerde thema’s en de aspecten die geregeld 
zijn in Europese richtlijnen (arbeidstijd en rusttijd).

Zoals tabel 10 toont, hebben laden waar collectieve onderhande-
lingen globaal gezien een sterke of relevante rol spelen, looncom-
ponenten die vaak hoger zijn dan de wettelijke regeling, bv. bij 
anciënniteitstoeslagen of kerstgratificaties.

Bovendien is er naast de verloning nog een andere dimensie van 
de collectieve onderhandelingen die minstens even belangrijk 
is. Zoals al blijkt uit de vorige hoofdstukken van deze studie, 
verduidelijken collectieve overeenkomsten heel wat verschillende 
aspecten van de sociale voorwaarden en arbeidsvoorwaarden 
van werknemers uit het vrachtvervoer over de weg op een meer 
gedetailleerde wijze dan een wettelijke bepaling dit doet.

Volgende aspecten werden hierbij als uitermate relevant 
 bestempeld:

 » definitie van arbeidstijd, rij- en rusttijd en andere relevante 
categorieën (bijvoorbeeld stand-by-tijd, servicetijd, enz.)

 » toeslagen voor gevaarlijk, zwaar of vuil werk

 » bijkomende vakantiedagen bovenop de wettelijke vereisten

 » beroepsprofielen/taakprofielen en kwalificatiegroepen

 » recht op opleiding, bijscholing en kwalificatie (inclusief finan-
ciering)

 » vergoeding van stagiairs en hun arbeidsvoorwaarden

 » normen inzake gezondheid en veiligheid

 » implementatie van regels van de EU op nationaal vlak, bv. 
opleiding van arbeidsinspecteurs 

 » opzeggingstermijnen en ontslagvergoedingen

 » gezamenlijke sociale en opleidingsfondsen en ondersteunen-
de maatregelen voor werknemers

 » vereisten inzake parkeerterreinen.

DK BE DE AT NL PL CZ

Anciënniteitstoeslag CAO Wet/CAO CAO CAO CAO CAO Geen

Kwaliteitsbonus Geen Geen Geen Geen Geen CAO Geen 

13e maand/kerstgratificatie Geen Wet/CAO CAO CAO Geen Geen Geen 

Terugbetaling van reiskosten Wet Wet/CAO Wet/CAO Wet/CAO Wet/CAO Wet Wet

Dagvergoeding als compensatie voor 
detachering

Wet Wet/CAO Wet Wet CAO Wet Wet

Vakantiegeld Wet Wet/CAO Wet/CAO Wet/CAO Wet/CAO Wet Wet

CAO = Collectieve Arbeidsovereenkomsten  

Bron: Auteurs op basis van antwoorden op de enquête, interviews en bijdrages in de workshops.

Tabel 10: Looncomponenten bovenop het basisloon
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5 HANDHAVING VAN DE   
REGELS
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“Er bestaat in Duitsland voldoende regelgeving. Die regelgeving zou echter van toepassing  
moeten zijn op ALLE werknemers die in Duitsland werken. Er moet meer gecontroleerd worden, 
vooral op wekelijkse rusttijden in de cabine en op het wettelijke minimumloon. Als er  controles 
 uitgevoerd worden, moet het vooral ook verplicht zijn om boetes op te leggen en die boetes 
 moeten gelden voor IEDEREEN.” [Vertegenwoordiger management van een bedrijf, Duitsland]

“De sociale regelgeving die van toepassing is op het internationale vrachtvervoer over de weg,  
is zeer complex en verwarrend. Ze kan op veel manieren geïnterpreteerd worden. Er is nood aan 
regelmatige opleidingen voor chauffeurs, toezichthoudende overheden, transportoperatoren 
en vervoerders. We zijn ook van mening dat de EU-regelgeving zo gewijzigd moet worden dat ze 
 makkelijker en flexibeler kan worden toegepast.”  
[Vertegenwoordiger van werkgeversorganisatie uit het vrachtvervoer over de weg, Polen]

5.1  LEEMTES IN DE WET, ONTWIJKENDE EN  
FRAUDULEUZE PRAKTIJKEN

Een evaluatie van de Europese wetgeving uit het goederenver-
voer over de weg die naderhand werd uitgevoerd uit hoofde van 
het Programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving 
(REFIT) dat van 2015 tot 2017 liep, heeft getoond dat de bestaan-
de sociale wetgeving en de handhaving ervan niet in staat zijn 
om iets te doen aan de problemen en uitdagingen die op sociaal 
vlak en op vlak van arbeidsmarkt opduiken (Europese Commissie 
2016a, 2017a, 2017b). Het Europese Parlement startte daar-
naast eigen studies over de effectiviteit van de wetgeving in de 
sector van het vrachtvervoer over de weg (Europees Parlement 
2016a, 2016c; Pastori/Brambilla 2017). De problemen die uit de 
 beoordelingen van de impact en uit verschillende studies blijken, 
zijn samen te vatten als:

 » tekortkomingen in de bestaande sociale wetgeving voor 
het wegtransport (in het bijzonder over rij- en rusttijden en 
arbeidstijden van chauffeurs);

 » een inefficiënte implementatie van de bepalingen uit de richtlijn 
inzake de detachering van werknemers in het wegvervoer; en

 » brievenbusbedrijven en illegale cabotage.

De belangrijkste problemen met de wetgeving bleken verband te 
houden met de zwakke toepassing en handhaving in de Lidstaten. 
De verschillen tussen de Lidstaten bleken betrekking te hebben 
op de interpretatie van de wetgeving, de definities en de indeling 
van overtredingen, niveaus van boetes en sancties alsook in dis-
crepanties bij de controlemechanismen en handhavingspraktijken 
(Tsamis 2018).

De resultaten van onze studie wezen eveneens in die richting. Zo 
stelde men aan de leden van een ondernemingsraad vragen over 
het meest frequente soort schendingen van de arbeidstijd, de 
vergoeding en andere sociale bepalingen. De antwoorden geven 
aan dat de meest frequente overtredingen betrekking hebben 
op de arbeidstijden, de pauzes en de rusttijden, gevolgd door 
onbetaalde overuren en manipulaties van de digitale tachograaf 
of data sheets. Meer dan 90 % van de vakbondsvertegenwoordi-
gers is het (in hoge mate) eens met de stelling dat “…de zwakke 
handhaving van de regels en het gebrek aan effectieve controles 
(bijvoorbeeld van de rij- en rusttijden (…)” een wezenlijk probleem 
vormen.
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De belangrijkste redenen voor schendingen van de arbeidstijd, 
de vergoedingen en andere sociale bepalingen worden door de 
respondenten van de vakbonden verschillend geïnterpreteerd. 
De antwoorden van de vakbonden lopen zeer erg uiteen als men 
de vraag stelt naar de redenen (leemtes in de wetgeving, bv. 
regels inzake cabotage, de inzet van buitenlanders, op prestatie 
gebaseerde toeslagen, frauduleuze praktijken en geringe sancties 
en boetes). Toch is men het er sterk over eens dat het gebrek van 
personeel dat controleert en toezicht houdt, deel uitmaakt van de 
kern van het probleem.

Bij de vraag hoe men de situatie kan verbeteren, wijzen de 
 vakbonden vaak op de noodzaak om de toepassing en handha-
ving van de bestaande wetgeving te verbeteren, om het aantal 
controles en hun effectiviteit op te drijven en om de handhavings-
autoriteiten meer financiële middelen ter beschikking te stellen.

De andere eisen van de vakbonden houden verband met de 
toepassing van de nationale arbeidswetgeving op alle chauffeurs 
die actief zijn op het grondgebied van het land, met de snellere 

installatie van slimme tachografen en met hardere sancties  
(vb. intrekking van het rijbewijs of schrappen van bedrijven zon-
der vrachtwagens).

Merk op dat die uitdagingen aangaande de handhaving van de 
regels een grote bekommernis is voor de werkgevers zoals ook uit 
onderstaande tabel blijkt.

Hoewel ongeveer de helft van alle werknemersvertegenwoor-
digers van mening is dat er voldoende regels zijn en dat er dus 
geen bijkomende regels nodig zijn, denkt meer dan 60 % van de 
vertegenwoordigers van het management dat de handhaving,  
het toezicht en de controles onvoldoende zijn. Tevens denkt meer 
dan 60 % dat de sancties en boetes niet effectief genoeg zijn.

Samengevat kunnen we stellen dat de uitdaging lijkt minder in het 
gebrek aan wetgeving lijkt te liggen dan in de implementatie en de 
handhaving ervan.

Akkoord/
volstrekt 
akkoord

Noch  akkoord 
noch niet 

akkoord

Niet  akkoord/ 
volstrekt niet 

 akkoord

Weet niet/
geen 

 antwoord

Er zijn voldoende regels: 47,5 8,2 41,0 3,3

Handhaving, toezicht en controles zijn voldoende. 18,0 8,2 73,8 0,0

De sancties en boetes zijn effectief. 6,6 27,9 63,9 1,6

Er is geen nood aan meer of specifieke regels  
om de handhaving te verbeteren of om wanpraktijken 

aan te pakken. 

29,5 14,8 54,1 1,6

Bron: wmp op basis van de antwoorden op de in het kader van deze studie uitgevoerde enquête.

Tabel 11:  Oordeel van de managers over Europese regelgeving en handhaving van de regels  
(% van de antwoorden van het  management)
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5.2 PROBLEMEN MET TOEZICHT EN CONTROLES

“We hebben ooit berekend dat we minder arbeidsinspecteurs hebben dan een land in de derde 
 wereld. We hebben hiertegen ook klacht ingediend bij de ILO en de ILO steunde die klacht ook, 
maar er is niets veranderd.” [Vakbondsvertegenwoordiger, Nederland]

De Handhavingsrichtlijn 2006/22/EG legt minimumnormen voor 
het toezicht en controles langs de weg vast, met name in de vesti-
gingen van vervoerbedrijven, en die minimumnormen moeten elk 
jaar gehaald worden door de Lidstaten. De richtlijn legt Lidstaten 
de verplichting op om informatie over dit toezicht mee te delen 
in nationale rapporten. Die moet gepubliceerd worden in een 
tweejaarlijks rapport van de Europese Commissie dat rekenschap 
aflegt over het niveau van de controles langs de weg en in de ves-
tigingen van de transportbedrijven en over de vastgestelde over-
tredingen. Het meest recente rapport is gepubliceerd in maart 
2017 en het heeft betrekking op de periode van 1 januari 2013 tot 
31 december 2014 (Europese Commissie 2017e). Dit toont dat de 
inbreuken in eerste instantie behoren tot de categorieën rusttij-
den (25 %), pauzes (23 %) en registratie van rijtijden (17 %).

Fraude met de tachograaf van de vrachtwagen vormt een toene-
mend probleem. Terwijl fraude met de tachograaf in het verleden 
vrij simpel was en makkelijk op te sporen was, heeft een Oosten-
rijks strafonderzoek in 2017–2018 getoond dat de fraude steeds 
gesofisticeerder wordt, met inbegrip van de modificatie van de 

printplaten en de modificatie van de software om de handhaving 
van de rij- en rusttijden te bemoeilijken.

Op vlak van administratieve samenwerking tussen de Lidsta-
ten wordt gemeld dat er een tekort is aan een gestructureerde 
samenwerking en risicobeoordeling tussen de Lidstaten (Euro-
pese Commissie 2017a). De Verordening (EU) nr. 1213/2010 uit 
december 2010 bepaalt gemeenschappelijke regels omtrent het 
met elkaar verbinden van de nationale elektronische registers 
(NER) van de bedrijven uit het wegvervoer die de uitwisseling 
van informatie tussen Lidstaten kunnen verbeteren zodat de 
autoriteiten beter kunnen opvolgen in hoeverre de bedrijven uit 
het wegvervoer de geldende regels naleven (Europese Com-
missie 2010). Krachtens de Verordening moet er onder andere 
informatie uitgewisseld worden over schendingen, berichten over 
meldingen van schendingen alsook berichten als antwoord op 
schendingen. Er zouden ook antwoorden gegeven op verzoeken 
over de controle van de goede reputatie van transportmanagers. 
De Verordening (EU) 2016/403 uit maart 2016 definieert ook 
gemeenschappelijke classificaties van ernstige of zeer ernstige 
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schendingen van de regels van het wegvervoer in de EU. In 2017 
toonde een studie aan dat drie Lidstaten (Polen, Luxemburg en 
Portugal) hun nationale elektronische registers van bedrijven 
uit het wegvervoer nog altijd niet gekoppeld hadden. De studie 
toonde echter ook aan dat verschillende Lidstaten het nationale 
elektronische register regelmatig gebruiken om informatie uit te 
wisselen met andere Lidstaten, in het bijzonder over de goede 
reputatie en ernstige inbreuken (Europese Commissie 2017d).

In de landen die het voorwerp van dit onderzoek uitmaken, zijn er 
verschillende instellingen verantwoordelijk voor het toezicht op 
het goederenvervoer over de weg. De politie is vaak verantwoor-
delijk voor de verkeersveiligheid of voor het controleren van de 
snelheid van voertuigen, terwijl de commerciële inspecties en/
of de arbeidsinspecties bevoegd zijn voor veiligheid op het werk. 
Daarnaast zijn er andere instellingen betrokken partij wanneer 
het gaat om de sociale voorwaarden en de arbeidsvoorwaarden, 
bijvoorbeeld de voor grenscontroles bevoegde instanties, de 
financiële diensten of de onderzoekers van de sociale zekerheid.

Onze analyse toont dat er wezenlijke problemen zijn met het aan-
tal controles en de diepgang van de controles. Hoewel het aantal 
controles dat de Richtlijn 2006/22/EG oplegt, op nationaal vlak 
in hoge mate nageleefd wordt, vinden alle ondervraagde vak-
bondsvertegenwoordigers het aantal controles en hun diepgang 
ontoereikend. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van een tekort aan 
inspecteurs. De regering belooft vaak meer inspecteurs, maar die 
worden niet aangeworven, zoals blijkt uit het voorbeeld dat een 
vertegenwoordiger van de Oostenrijkse vakbond gaf in een van de 
ETF-workshops voor dit project.

Gelijkaardige problemen werden door de Oostenrijkse vakbond 
vida gemeld bij de ETF-workshop in Wenen in januari 2019. In 
heel Oostenrijk zijn er slechts 500 inspecteurs, wat onvoldoende 
is. Volgens de Oostenrijkse vakbond is dit evenwel niet het enige 
probleem. Andere problemen resulteren uit het feit dat controle 
op toepassing van de regels inzake cabotage in de praktijk nauwe-
lijks mogelijk is. En zelfs als er overtredingen worden vastgesteld, 
worden sancties en boetes niet betaald door de buitenlandse be-
drijven omdat er geen gevolgen zijn voor het respectieve bedrijf.

De vakbonden bekritiseren ook het feit dat inspecteurs, wanneer 
vakbonden overtredingen melden, slechts actie ondernemen 
wanneer het te laat is zodat de overtredingen vaak niet meer 
te traceren zijn. In Denemarken zijn er maar drie inspectiepos-
ten waar grote vrachtwagens gecontroleerd kunnen worden. 
Bovendien hebben politie en toezichthoudende diensten te weinig 
personeel om controles uit te voeren.

De Duitse vakbondsvertegenwoordigers geven aan dat er ca. 
200 inspecteurs zijn bij de Duitse federale dienst voor goederen-
vervoer (Bundesamt für Güterverkehr, BAG) die controle doet 
naar overtredingen van de rijtijden, de regels inzake cabotage en 

andere overtredingen. Bij allesomvattende controles blijkt 75 % 
van de gecontroleerde vrachtwagens overtredingen te begaan 
(bij normale controles is dit gemiddelde 25 %). In 2017 werd 
€ 1.600.495,00 aan boetes opgelegd en werden er 105 gevange-
nisstraffen opgelegd. Anderzijds waren er 400 douane-inspec-
teurs die overtredingen tegen de Duitse tolplicht controleren. 
Slechts 2 % van alle gecontroleerde voertuigen bleekt zich echter 
niet te houden aan de verplicht om tol te betalen.

In Nederland, waar de vakbonden over een groot tekort aan 
arbeidsinspecteurs klagen, hebben de controles bepaalde 
controles op zich genomen. Een “cao-politie” (vb. de stichting van 
de FNV namens VNB) die de implementatie van de collectieve 
arbeidsovereenkomsten controleert, ziet ook toe op de correcte 
toepassing van de arbeidswetgeving in bedrijven uit de trans-
portsector. De instrumenten die nodig zijn om effectief toe te zien 
op de handhaving van de arbeidsvoorwaarden, worden verstrekt 
in collectieve arbeidsovereenkomsten. Dit is geen eenvoudige 
taak aangezien elk bedrijf afzonderlijk onderzocht moet worden. 
Als er echter overtredingen in verband met de verloning vermoed 
worden, moet het bedrijf zelf het bewijs leveren dat het de regels 
wel degelijk naleeft.

Verder worden bedrijven in Nederland gecontroleerd op basis van 
schendingen en risicoanalyses. In het systeem krijgen alle over-
tredingen basisscores die zijn afgeleid uit een risicoanalyse. Een 
centrale databank verzamelt alle klachten, signalen en rapporten 
van de verschillende inspectiediensten en genereert zo voor elk 
individueel bedrijf een eindscore. De scores bepalen of het bedrijf 
wordt uitgekozen voor een controle of zelfevaluatie. Om die infor-
matie te vergaren, worden de resultaten van de inspecties langs 
de weg gedocumenteerd. Deze resultaten tonen, als ze per land 
van herkomst van de vrachtwagen gesorteerd worden, interessant 
genoeg dat het merendeel van de inspecties die resulteren in een 
boete, betrekking hebben op voertuigen uit Litouwen, Ierland, 
Finland, Slowakije en Nederland (Schipper n.y.).

In de Tsjechische Republiek is het toezicht op de gezondheid en 
veiligheid in het goederenvervoer over de weg de taak van 700 tot 
800 arbeidsinspecteurs die verantwoordelijk zijn voor de naleving 
van de bijbehorende regels overal in de Tsjechische Republiek en 
in alle sectoren. De Tsjechische vakbond OSD geeft aan dat de 
arbeidsinspecteurs nauwelijks opgeleid zijn voor die specifieke 
taak gelet op het feit dat er in het vrachtvervoer over de weg veel 
speciale regelingen bestaan. Dit heeft onder andere tot gevolg 
dat de arbeidsinspecteurs vaak geen controles uitvoeren bij 
transportbedrijven. Daarom is de vakbonden begonnen met het 
aanbieden van samenwerkingsvormen en met het opleiden van 
deze arbeidsinspecteurs met het oog op de toepassing van de 
regelingen uit het arbeidsrecht op het wegvervoer. Deze samen-
werking begint vruchten af te werpen: zo werd in een transportbe-
drijf het regelmatig schoonmaken van de cabine van de chauffeur 
bevolen.
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5.3 ANDERE PROBLEMEN IN VERBAND MET HANDHAVING

“Sancties zouden alleen opgelegd mogen worden aan het bedrijf. Chauffeurs zouden niet aanspra-
kelijk mogen worden gesteld want zij zijn de laatste schakel in de keten. Als zij zich aan de wet 
houden, lopen ze het risico ontslagen te worden.” [Vakbondsvertegenwoordiger, Duitsland]

“Door het geringe loon dat Tsjechische chauffeurs krijgen, en de hoge boetes in West-Europese 
 landen zijn de gevolgen van die sancties rampzalig voor de chauffeur.”  
[Vakbondsvertegenwoordiger, Tsjechische Republiek]

Bij het probleem van de handhaving is het belangrijk om in het 
achterhoofd te houden dat de strafrechtelijke gevolgen van een 
overtreding nog steeds van het strafrecht van de Lidstaten afhan-
gen. Het strafrecht behoort tot de bevoegdheden van de Lidsta-
ten en valt niet onder de rechtspraak van het Gemeenschaps-
recht. Daar het strafrecht verschilt van Lidstaat tot Lidstaat, kan 
een bedrijf in een land een sanctie opgelegd krijgen voor een 
overtreding terwijl zijn concurrenten uit andere Lidstaten niet 
blootgesteld zijn aan die juridische consequenties. Studies geven 
aan dat de Lidstaten verschillende soorten straf hanteren en het 
bedrag van geldboetes sterk varieert (Europese Commissie 2009; 
Pastori/Brambilla 2017).

Die problemen zijn tijdens het ETF-project in hoge mate bevestigd 
door de vakbonden, inclusief de vakbonden uit de landen van 
Centraal- en Oost-Europa.

Volgens de vakbondsvertegenwoordigers legt Denemarken 
relatief hoge boetes op voor overtredingen, terwijl Duitsland en 
Nederland lagere boetes hanteren dan hun buurlanden. Volgens 
diezelfde vakbondsvertegenwoordigers is het wel een probleem 
dat de boetes niet alleen aan de werkgever worden opgelegd, 
maar ook aan chauffeurs. De vertegenwoordigers van de Duitse 
vakbond ver.di geven aan dat chauffeurs aansprakelijk worden 
gesteld voor overtredingen van de maximumsnelheid, in ver-
band met rijbewijzen, rusttijden, beveiliging van de vracht en 

de toestand van het voertuig, hoewel zij die dingen maar in heel 
beperkte mate kunnen beïnvloeden. In Denemarken draagt de 
chauffeur de verantwoordelijkheid voor snelheidsovertredingen, 
de toestand van het voertuig en de rusttijden.

Naast de noodzaak om straffen en sancties bij overtredingen ster-
ker op elkaar af te stemmen, zijn de vakbonden het ook eens dat 
men iets moet doen aan de leemtes en problemen die de regel-
geving tot nog toe niet heeft aangepakt, met name het groeiende 
probleem van het vrachtvervoer met lichte vrachtwagens met een 
gewicht tot 3,5 ton.

De Tsjechische vakbond OSD voert momenteel campagne tegen 
de hoge boetes die Tsjechische chauffeurs opgelegd krijgen in 
West-Europese landen. Er wordt met name uitgegaan van twee 
dossiers die openbaar zijn gemaakt en waarin de Tsjechische 
chauffeurs schuldig werden bevonden aan het smokkelen van 
vluchtelingen in aanhangwagens van vrachtwagens. Zij zijn 
veroordeeld tot een lange gevangenisstraf en moeten hoge 
boetes betalen. Door het grote verschil in lonen is een boete die 
volgens West-Europese normen opgelegd wordt, heel erg hoog 
voor een Tsjechische chauffeur. Daarom vraagt de vakbond dat de 
chauffeurs die deze normen met voeten treden, vervolgd zouden 
worden in hun eigen land.

http://ver.di
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“Een geharmoniseerde Europese transportmarkt is belangrijk om binnen de EU een daadwerkelijk 
vrij verkeer van goederen en personen te faciliteren. En we mogen de mogelijke voordelen van  
een geïntegreerde Europese transportmarkt ook niet verwaarlozen: betere mobiliteit, betere duur-
zaamheid op vlak van milieu, grotere interne cohesie en een betere internationale concurrentie-
positie van de EU. Dit mag echter niet verwezenlijkt worden ten nadele van een eerlijke betaling  
en eerlijke arbeidsvoorwaarden voor de transportarbeiders, de kwaliteit van de dienstverlening in 
het transport en de veiligheid van passagiers, personeel en goederen.” [ETF 2018, p. 3]

“Een gemeenschappelijk Europa is een goed idee, maar de uitwerking en implementatie zijn nog 
totaal ontoereikend.” [Vakbondsvertegenwoordiger, België]

“De liberalisering van de markt resulteert in anarchie en een neerwaartse spiraal in de maat-
schappij. We hebben in Europa nood aan gemeenschappelijke regels voor loon- en arbeids-
voorwaarden.” [Vakbondsvertegenwoordiger, Polen]

Deze studie levert veel en recent bewijs voor de belangrijke rol die 
collectieve onderhandelingen, vakbondscampagnes en praktijken 
spelen ter verbetering van de sociale voorwaarden en de arbeids-
voorwaarden in het goederenvervoer over de weg in Europa en ter 
bestrijding van sociale dumping en van illegale praktijken.

De studie heeft een aantal leemtes in de informatie aangepakt. 
Deze hebben o.a. betrekking op de business, de markttrends binnen 
de sector en de impact die deze hebben op de sociale voorwaarden 
en de arbeidsvoorwaarden in de sector. Hierbij hebben de studie en 
– met name – de resultaten van de online enquête bij de vertegen-
woordigers van de in de sector actieve vakbonden, bij de instanties 
die de belangen van de werknemers op bedrijfsniveau behartigen, 
bij de werkgeversorganisaties en bij individuele bedrijven alsook 
de interviews en de bijdragen in de workshops een aantal nieuwe 
inzichten en beoordelingen opgeleverd omtrent de impact van brie-
venbusbedrijven, illegale cabotage, schijnzelfstandigheid, uitbeste-
ding en het gebruik van lichte vrachtwagens om zo de Europese en 
nationale regels inzake arbeidsvoorwaarden te omzeilen.

Op basis van de verschillende, hierboven vermelde manieren 
om bewijzen en informatie te vergaren, heeft de studie ook een 
tekort weggewerkt op het vlak van informatie en gegevens over de 
nationale kadervoorwaarden en regelingen betreffende de sociale 
voorwaarden en arbeidsvoorwaarden in het goederen-vervoer 
over de weg. Hierbij was het onderzoek vooral geconcentreerd op 
de rol van collectieve onderhandelingen bij het bepalen van het 
minimumloon en de loonschalen en het regelen van de andere 

looncomponenten en bijkomende voordelen en rechten uit de 
sociale zekerheid.

Door de klemtoon te leggen op zeven landen, heeft de studie 
aangetoond dat de rol van de collectieve onderhandelingen en de 
collectieve overeenkomsten op sectorniveau alsook op regionaal 
en lokaal niveau (bedrijfsniveau) significant varieert naar gelang 
de verschillen in de wettelijke systemen en regelingen van de 
individuele landen, bv. bij praktijken als het uitbreiden of alge-
meen bindend laten verklaren van overeenkomsten. Hierdoor 
variëren de percentages van de collectieve onderhandelingen in 
de onderzochte landen van een dekkingsgraad van bijna 100 % bij 
de bedrijven en werknemers uit de sector in landen als Oostenrijk, 
België en Denemarken tot zeer lage percentages in landen als 
Polen, de Tsjechische Republiek en Duitsland. De studie toont ook 
een sterke correlatie aan tussen een groot aantal leden dat bij 
een vakbond aangesloten is, en een groot aantal werkgevers dat 
bij een werkgeversorganisatie aangesloten is, aan de ene kant en 
de collectieve onderhandelingen aan de andere kant. Merk op dat 
de staat in landen zoals België en Nederland een belangrijke rol 
speelt bij het ondersteunen van de collectieve onderhandelingen 
tussen de vakbonden en werkgevers. Als bepaalde criteria inzake 
de representativiteit vervuld zijn, verklaart de staat de collectieve 
overeenkomsten immers algemeen bindend in de hele sector.

Terwijl de studie bevestigt dat er significante verschillen zijn in de 
lonen van de chauffeurs, toont ze ook aan dat de rol van de collec-
tieve overeenkomsten het aspect van de lonen duidelijk overstijgt: 
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collectieve overeenkomsten leggen op basis van kwalificaties of 
anciënniteit verschillende loonschalen vast, ze bepalen de minimu-
meisen inzake overuren, werk op ongebruikelijke tijdstippen of in 
de weekends, regelen verschillende soorten arbeidstijd, ze regelen 
voordelen en toeslagen voor gevaarlijk, zwaar of vuil werk, vakan-
tiegeld of premies op het einde van het jaar en andere aspecten. 
En naast de verloning spelen ze ook een grote rol bij het uitwerken 
van sociale voorwaarden en arbeidsvoorwaarden voor stagiairs, 
specifieke normen voor gezondheid en veiligheid, de rechten van 
de werknemers op aanvankelijk opleiding, bijscholing en kwalifica-
ties en zelfs vereisten op het vlak van infrastructuur zoals vereisten 
met betrekking tot de parkeerterreinen. De sterke rol die zowel de 
sociale dialoog als de collectieve onderhandelingen spelen, wordt 
ook geïllustreerd door fondsen voor opleiding, welzijn en sociale 
zekerheid die in België en Nederland collectief zijn opgericht.

De specifieke nationale analyse en de vergelijkende studie van de 
praktijken en de resultaten van de collectieve onderhandelingen 
tonen duidelijk aan dat collectieve overeenkomsten het verschil 
maken qua gedetailleerdheid van de regeling maar ook door het 
verkrijgen van bijkomende rechten en van geldelijke en niet-tast-
bare voordelen voor de werknemers.

Onze studie heeft echter ook getoond dat er bij collectieve 
onderhandelingen een aantal uitdagingen zijn en dat collectieve 
overeenkomsten niet in staat zijn om al deze probleemgebieden 
op te lossen. Met name praktijken die gelinkt zijn aan illegale 
activiteiten, zijn nauwelijks uit te roeien binnen het kader van 
de collectieve overeenkomsten. Collectieve overeenkomsten 
hebben ook geen effect op buitenlandse concurrenten die zich 
bijvoorbeeld schuldig maken aan sociale dumping. Verder tonen 
de nationale analyses dat niet alle werknemers profiteren van 
een collectieve overeenkomst. In Polen zijn er geen collectieve 
overeenkomsten op bedrijfsniveau, in de Tsjechische Republiek 
dekt de onlangs onderhandelde collectieve overeenkomst slechts 
een aantal werknemers en in Duitsland zijn de collectief overeen-
gekomen loonniveaus lager dan dat wat de werkgevers normaal 
gezien uitbetalen. In de meeste landen die onderzocht zijn in dit 
onderzoek, vormt het toenemende aantal zelfstandige chauffeurs 
en ook eenmansbedrijven een groot probleem voor de collectieve 
onderhandelingen want die twee categorieën vallen niet onder de 
collectieve overeenkomsten.

We moeten ook erop wijzen dat de werkgevers het tekort aan 
chauffeurs dat wel degelijk bestaat, nog niet ernstig genoeg vinden 
om de loonniveaus en de arbeidsvoorwaarden zo aan te passen 
dat het beroep aantrekkelijker wordt. De vakbonden hebben 
tegelijkertijd van hun kant sterk benadrukt dat het tekort aan be-
roepschauffeurs niet het gevolg is van de “aantrekkelijkheid”, maar 
van de slechte sociale voorwaarden en arbeidsvoorwaarden die 
verbeterd zouden worden dankzij de collectieve onderhandelingen.

De feiten en bewijzen die in dit onderzoek vergaard zijn, beves-
tigen niet alleen de al beschikbare bewijzen en kennis over de 
arbeidsvoorwaarden in de sector van het goederenvervoer over 
de weg, maar roepen ook enkele fundamentele op over de effecti-
viteit van de bestaande en geplande wetgeving van de EU.

De vakbonden, maar ook de vertegenwoordigers van het manage-
ment die aan deze studie meewerkten, vinden dat het huidige 
wetgevende kader gekenmerkt wordt door verschillende zwakke 
plekken, waardoor men sociale dumping geen halt kan toeroepen 
en in de markt van het goederenvervoer over de weg geen gelijk 
speelveld met een eerlijke concurrentie kan creëren. De zwakke 
plekken in het wettelijke kader voor de sociale voorwaarden 
en de arbeidsvoorwaarden luiden in het bijzonder als volgt: te 
ingewikkelde regels (vooral voor cabotage), volstrekt inadequa-
te en ineffectieve mechanismen voor handhaving en sancties 
alsook leemtes in de regelgeving en lacunes die resulteren uit de 
neerwaartse spiraal van de transportkosten en dus van de sociale 
voorwaarden en de arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs in het 
internationale goederenvervoer, maar steeds meer ook in het 
nationale goederenvervoer over de weg.

De antwoorden en beoordelingen die we in de context van deze 
studie hebben ontvangen van nationale vakbonden, vertegen-
woordigers van het personeel en het management op bedrijfsni-
veau, geven aan dat de sociale voorwaarden en de arbeidsvoor-
waarden in de laatste jaren verslechterd zijn, ook omwille van de 
loon- en inkomenskloof die nog verder toegenomen zijn door een 
groeiend aantal beroepschauffeurs uit niet-EU-Lidstaten en zelfs 
uit landen van buiten Europa zoals de Filippijnen of Tadzjikistan.

Een bijzonder verontrustend resultaat van de enquête die in het 
kader van de studie werd uitgevoerd bij bedrijven uit de logistiek 
en het wegvervoer, was de visie van de vertegenwoordigers van 
het management dat de ondernemingen die de wettelijke regels 
naleven en die eerlijke lonen aan hun personeel betalen, geen kans 
hebben om competitief te blijven in het internationale vervoer.

De studie en – in het bijzonder – de bijdragen van de vakbonden 
uit de landen van Centraal- en Oost-Europa tonen dat er nau-
welijks enig verschil zit in de perceptie van chauffeurs, werkne-
mersvertegenwoordigers en vakbonden in Oost- en West-Europa. 
Men is het eens dat de onderliggende redenen voor de globale 
verslechtering van de sociale voorwaarden en arbeidsvoor-
waarden te vinden zijn in de praktijken van sociale dumping 
en oneerlijke concurrentie, van onvoldoende en niet-effectieve 
controles, inspecties en sancties. Volgens alle vertegenwoordigers 
van de vakbonden en van de werknemers, ongeacht hun nationale 
achtergrond, en volgens de antwoorden die de studie ontvangen 
heeft van vertegenwoordigers van werkgevers en bedrijven, zijn 
er enkele problemen die dringend aangepakt moeten worden als 
men niet alleen een verdergaande verslechtering van de sociale 
voorwaarden en de arbeidsvoorwaarden, maar ook van de vei-
ligheid op de wegen in de EU wil voorkomen. Het gaat met name 
om het opkomende fenomeen van eenmansbedrijven die via een 
formeel gezien zelfstandige activiteit ingezet worden, maar die 
niet alleen concurrentie vormen voor de minimumlonen, maar die 
ook buiten het bestaande wettelijke kader van de EU inzake soci-
ale voorwaarden en arbeidsvoorwaarden werken. Verder werd de 
toenemende trend van het gebruik van lichte vrachtwagens met 
een maximaal toegelaten gewicht van minder dan 3,5 ton voor het 
internationale goederenvervoer over de weg niet alleen door de 
vakbonden uit West-Europa, maar ook door de vakbonden uit de 
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landen van Centraal- en Oost-Europa aangekaart als een nieuwe 
manier om de rij- en rusttijdenregeling te omzeilen.

Hierdoor kunnen we twee belangrijke conclusies trekken 
inzake wetgevende en andere regelgevende maatregelen 
die nodig zijn om de sociale voorwaarden en de arbeids-
voorwaarden in het goederenvervoer over de weg te 
verbeteren:

Eerst en vooral zullen het toepassingsgebied en de effec-
tiviteit van wettelijke verbeteringen in de zeer mobiele 
sector van het internationale goederenvervoer over de 
weg beperkt blijven zolang de verschillen in de lonen 
en inkomens van de chauffeur groot blijven en op geen 
enkele wijze naar elkaar toegroeien. De effectiviteit van 
de wettelijke kaders van de EU voor sociale voorwaar-
den en arbeidsvoorwaarden zal beperkt blijven omdat 
ze ondermijnd wordt door de in West-Europa bestaande 
neiging tot meer en meer illegale cabotage waarmee het 
nationale goederenvervoer verdrongen wordt, of het pro-
bleem van de eenmansbedrijven in het goederenvervoer 
over de weg. Er is gewoonweg geen eerlijk en billijk gelijk 

speelveld. Eerlijke arbeidsvoorwaarden zijn immers eerst 
en vooral gebaseerd op eerlijke lonen en een adequaat 
inkomensniveau dat idealiter in een gemeenschappelijke 
markt voor iedereen gelijk zou moeten zijn of dat tenmin-
ste gebaseerd zou moeten zijn op het beginsel van gelijk 
loon voor gelijk werk op dezelfde plaats.

Dit brengt ons bij de tweede conclusie: de huidige dis-
cussie omtrent het Mobiliteitspakket en de versterking 
van het wetgevende kader van de EU en de regelgeving 
voor het goederenvervoer over de weg bevat zonder enige 
twijfel een aantal verbeteringen.

Deze verbeteringen moeten echter nog in fundamentelere kader-
voorwaarden voor het economische en sociale beleid in de sector 
van transport en logistiek verankerd worden: welke minimum-
normen voor de vergoeding, verschillende looncomponenten en 
de sociale zekerheid moeten er in een eengemaakte markt voor 
goederenvervoer over de weg bestaan? Welke rol moeten de be-
drijven in deze sector, de bedrijven die hen inhuren, en de sociale 
partners spelen en welke verantwoordelijkheid moeten zij dragen?
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