
 
Persbericht – 14 april 2016 

 
Wereldwijde solidariteitsactie voor het verzet tegen 
onderbetaalde hamburgerjobs 
 
Fight for 15 ! 
 
Op donderdag, 14 april 2016 organiseert UITA (Union Internationale des travailleurs de 
l’alimentation et de l’hôtellerie-restauration)  in de hele wereld een reeks acties om solidariteit te 
betuigen aan de vele fastfoodwerknemers.  
 
Deze acties kaderen in een campagne die opgestart werd in Amerika om een waardig loon te bekomen 
en de werkomstandigheden te verbeteren van de vele medewerkers. Met een gemiddeld loon van 10 
$ per uur, hebben deze werknemers momenteel niet de middelen om te voorzien in hun essentiële 
behoeften (voedsel, huur, gezondheidszorgen en vervoer). Om deze levenskost te dekken, zou het 
uurloon moeten opgetrokken worden naar minimum 15 $. De campagne kreeg dan ook de naam ‘Fight 
for 15’. 
 
Hoge winstmarges 
Aangezien de fastfoodsector wereldwijd enorme winsten maakt, zijn er zeker middelen voor handen. 
We stellen echter vast dat de houding van de werkgevers van de fastfood soms sterk verschilt van land 
tot land, zelfs in Europa, terwijl het gaat om absoluut identieke producten en om hetzelfde werk. We 
stellen ook vast dat de grote merken zich te vaak verstoppen achter de onafhankelijkheid van de 
franchisers om zo te ontsnappen aan hun verantwoordelijkheden.  
 
Het is meer dan hoog tijd dat de grote fastfoodmerken zoals McDonald’s, Pizza Hut, Burger King en 
Quick hun verantwoordelijkheden opnemen. Zij zijn zelf het imago van een globale economie, 
waarmee ze zoveel welvaart beloven. Daarbij moeten ze een degelijk levensniveau verzekeren voor de 
miljoenen werknemers wereldwijd die afhangen van hun merken. 
 
Situatie in België 
Het is in België niet anders bij Quick en Mc Donalds. Het systeem van franchisering , het doorsluizen 
van huurgelden naar belastingsparadijzen. De zeer moeilijke arbeidsomstandigheden kan men blijven 
organiseren doordat men er alles aan doet om geen sociaal overleg te installeren in de sites. Men 
omzeilt de wetgeving om geen syndicale controle te moeten toestaan.  
 
In de fastfoodsector blijft syndicale controle in het bedrijf de beste garantie op de juiste toepassing 
van de loon- en arbeidsomstandigheden voor de werknemers. 
 

In België houden we een korte solidariteitsactie op 14 april 2016 en dit van 10u tot 11u aan het enige 
McDonald’s restaurant dat men in eigen beheer heeft, gelegen Chaussée de Louvain 2-1410 Waterloo. 
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