Welke toekomst voor de Deliveroo-koeriers?
BBTK en BTB brengen de koeriers samen op 11/12!
Wat zal er vanaf 2018 gebeuren met de fietskoeriers van Deliveroo nu het
contract met SMart stop is gezet?
Hoewel de constructie met SMart niet ideaal was, geeft een arbeidsovereenkomst als bediende
toch een duidelijke en goede sociale bescherming. Deliveroo wil de fietskoeriers nu laten werken
op zelfstandige basis met betaling per geleverde maaltijd. Gedaan dus met die goede sociale
bescherming. De nu door Deliveroo aangekondigde arbeidsongevallenverzekering is een druppel
water op een hete plaat en ruim onvoldoende. Onzekerheid troef ook met betrekking tot het
inkomen want geen enkele garantie in termen van arbeidstijd.

De BBTK en BTB blijven vinden dat ook fietskoeriers recht hebben op een
volwaardige arbeidsovereenkomst en moeten gedekt worden door collectieve
arbeidsovereenkomsten. Dit zijn de garanties voor sociale bescherming en
degelijke arbeids- en loonsvoorwaarden. Wij zullen blijven strijden om dit
objectief af te dwingen.
De BBTK en BTB eisen daarom op korte termijn:


Een minimum van 3 uur per opdracht;



Een degelijke verloning per uur en niet per opdracht;



De nodige sociale bescherming op basis van SZ-rechten als werknemer;



Een terugbetaling van de kosten voor aankoop en onderhoud van de fietsen;



Een vergoeding voor het gebruik van een privé smartphone;



Een vergoeding voor de werkkledij;



…

Ben je koerier bij Deliveroo? Maak je bekend en kom
naar de vergadering die de BBTK en BTB organiseren
op maandag 11/12 om 8u in Brussel.
Meeting Place: Meeting center BBTK, Doornikstraat 10,
1000 Brussel (aan het Rouppeplein in het centrum van
Brussel). Er zal een ontbijt voorzien worden.
Bevestig je aanwezigheid bij onderstaande contactpersonen:
ROLAND SPEECKAERT, Adjunct Secretaris BBTK Brussel,
rspeeckaert@bbtk-abvv.be - 0472/715 174 of 02/519 72 78
KATHLEEN DE DECKER, Adjunct Secretaris BBTK Brussel,
kdedecker@bbtk-abvv.be - 0496/548 424 of 02/519 72 70
STEVEN STEYAERT, Propagandist BTB-ABVV
Steven.Steyaert@btb-abvv.be – 0468/101 564
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