Alianza Unidos
World Action

Samen strijden we voor een betere toekomst voor alle werkers.

Platformwerkers zijn loonwerkers – geen
‘partners’ zonder rechten !
24 februari : internationale actiedag
Op de dag van de raadpleging van de Europese Commissie over de directieve (een Europese wet) die het
statuut en de rechten van platformwerkers zal vastleggen, organiseren we acties in Mexico, Argentinië, Colombia, de VS, Spanje, Italië, Frankrijk, Oostenrijk en
België.
Uber, Deliveroo, Glovo, Amazon, Rappi en Pedidos Ya
zetten druk om ons als ‘partners’, schijnzelfstandigen
zonder rechten, te kunnen blijven inzetten. Uber is daar in
de Californië met hun « Voorstel 22 » in geslaagd.
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Unidos World Action laat haar
stem horen met internationale
acties voor de
EU-vertegenwoordigingen en in
Brussel, met een zeer duidelijke
boodschap: Allemaal
loonwerkers!
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Dit belangt ALLE
werkers aan!

De precariteit van schijnzelfstandigen verspreid zich
naar alle sectoren : koeriers, chauffeurs,
clickworkers, kuispersoneel, interimwerk, artiesten,
journalisten...
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op voor onze rechten !

Sociale rechten

•Een loon in lijn met de collectieve
arbeidsovereenkomsten en dat een waardig
leven garandeert (per uur en niet per rit!)
•Sociale bescherming : verzekering tegen
werkongevallen, ziekteverlof en
werkloosheidsuitkering.
•Het recht op syndicale afvaardiging,
collectieve onderhandeling en collectieve
actie.

Digitale rechten
De app moet begrijpelijk, controleerbaar,
transparant en onderworpen zijn aan de
collectieve arbeidsovereenkomsten.
- Stop de arbitraire ‘desactiveringen’.
- Publieke en syndicale controle op de apps
door middel van een openbaar register.
Gegevensbescherming
Toegang tot de gegevens die de platformen
verzamelen en controle op hun gebruik en de
winsten die ze genereren.

De mythe ontkracht : wat de platformen zeggen
over het statuut en hoe het echt in elkaar steekt
« Je bent een ‘partner’, geen loonwerker. »
Fout ! Rechtbanken over de hele wereld hebben geoordeeld
dat ik als platformwerker wettelijk een werknemer ben en alle
rechten en bescherming verdien zoals elke werknemer. Ik ben
geen onafhankelijke ‘partner’, omdat de applicatie bepaalt
waar en wanneer ik werk.
« Je bent je eigen baas, je bepaalt wanneer je wilt werken en
hoeveel je wilt verdienen. »
Fout! Ik heb een werkrooster! Ik moet werken op specifieke
tijden en gedurende een aantal uren die door de app worden
bepaald, anders krijg ik geen opdrachten of deactiveert het
platform mij. Bovendien word ik niet betaald voor wachttijden.
« Je verdient meer omdat je geen belastingen of sociale bijdragen betaalt. »
Fout! Wat blijft er over wanneer ik de kosten van mijn
4G-abonnement en andere benodigdheden aftrek ? Wat met
de aankoop en onderhoud van mijn scooter, fiets of auto?
Wat als ik ziek wordt en niet kan werken ? Wanneer ik een ongeval heb, ben ik alleen, zonder ondersteuning. Wanneer ik
ziek wordt tijdens de pandemie, heeft mijn gezin geen
inkomen.
« Indien jullie een looncontract willen, zal iedereen werkloos
worden. »
Fout! Ik kan al zonder reden ‘gedeactiveerd’ worden. In het
huidige model is er geen enkele werkzekerheid. Het platform
kan me op elk moment en zonder reden het werken ontzeggen. Als loonwerker kan ik mijn rechten opeisen en voor meer
rechten opkomen die mijn werkzekerheid beschermen.

Recente overwinningen voor platformwerkers
Italië, 24 januari 2020 – Het Hooggerechtshof erkent het
werknemersstatuut van 5 werkers bij Foodora. De koeriers hadden
aan de eerste staking in Turijn deelgenomen en waren door het
platform ‘gedeactiveerd’.
Frankrijk, 4 maart 2020 – Het Hof van Cassatie bevestigt dat de
Uber-chauffeurs loonwerkers zijn.
Uruguay, 4 juni 2020 – Het Hof van Beroep bevestigt date en
Uber-chauffeur een loonwerker is en verplicht het bedrijf om
betaald verlof en eindejaarspremies toe te kennen.
Bolivia, 30 september 2020 – De rechtbanken erkennen dat 7
werkers van het bedrijf Pedidos Ya het recht hebben om als
loonwerkers gekwalificeerd te worden.
Spanje, 21 december 2020 – Deliveroo moet €1 300 000 aan
sociale bijdragen voor zijn werknemers betalen. Het
Hooggerechtshof beslist dat Glovo een werknemers-relatie
organiseert voor haar koeriers. In totaal hebben 40 procedures
tegen Glovo en Deliveroo een schadevergoeding of herintegratie
voor koeriers bekomen op basis van hun erkenning als
werknemers.
Chili, 15 januari 2021 – Het Hof van Beroep annuleert het ontslag
van een werker van Pedidos Ya. Het bedrijf moet achterstallig
loon, sociale bijdragen en schadevergoedingen betalen voor de
periode waarin hij niet mocht werken.
België, 13 januari 2021 – De Commissie Arbeidsrelaties van de
Belgische regering heeft beslist dat de arbeidsomstandigheden
van een Uber-chauffeur incompatibel zijn met het statuut van
zelfstandige.

Er bestaat geen juridische
onduidelijkheid – enkel bedrijven
die de wet overtreden!

Laten we ons organiseren.
Samen sterk!
https://unidosworldaction.com/

