
Black Friday: zege voor grote bedrijven,  
hel voor werknemers
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De gezondheidscrisis heeft geleid tot een explosie van 
de e-commerce. Als gevolg van overheidsbeperkingen 
is online winkelen immers zeer populair geworden, 
waardoor een reële behoefte aan logistieke mankracht 
is ontstaan. In deze context wordt op Black Friday, dat 
het begin van de eindejaarsperiode markeert, de werk-
druk sterk verhoogd als gevolg van het grote aantal 
bestellingen en zonder extra personeel. 

Dit jaar is het Franse platform van Amazon de meest 
bezochte e-commercesite in België, met meer dan 
21 miljoen maandelijkse bezoekers, gevolgd door  
Bol.com (18 miljoen bezoekers), Microsoft.com  
(14 miljoen bezoekers) en Aliexpress.com  
(9 miljoen bezoekers).

Met het oog op de komst van de grote spelers in de 
e-commerce in België, het hart van de Europese Unie,  
is een sterke vakbondsvertegenwoordiging van 
 essentieel belang. 

De ACLVB zet zich in voor fatsoenlijke banen en de 
 bescherming van de rechten van werknemers, waar-
onder het recht op vakbondsvertegenwoordiging en 
collectieve onderhandelingen. 

Bij BPost is dankzij de samenwerking tussen de 
 vakbonden en de directie een akkoord bereikt om 
tijdelijk extra personeel aan te werven en het betrokken 
personeel (distributeurs, sorteerders, enz.) te compen-
seren voor de extra werklast tijdens deze periode.

“Make Amazon Pay”
In de magazijnen van Amazon gebeuren uitzonder-
lijk veel ongevallen tijdens de eindejaarsperiode. 
De belofte van snelle service mag niet ten koste 
gaan van de gezondheid van de werknemers. 

Daarom wordt in 2020 het initiatief “Make Amazon 
Pay” gelanceerd om te eisen dat de e-commerce 
gigant zijn werknemers eerlijk betaalt en hun recht 
op vakbondsvorming respecteert, zijn eerlijke deel 
van de belastingen betaalt en zich inzet voor echte 
milieuduurzaamheid. 

In meer dan 20 landen zullen intense protesten en 
stakingen worden gehouden om de perceptie van 
werknemers en het publiek te veranderen over de 
opties die we hebben in de strijd tegen de steeds 
groeiende macht van de grote bedrijven.
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