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De rechtse regering verhoogde de 
pensioenleeftijd naar 67, zonder dat 
vóór de verkiezingen aan te kondigen. 
Kiezersbedrog dus. Om de pil te vergulden 
beloofde ze een regeling zodat zij met 
een zware job iets vroeger met pensioen 
kunnen. Tot nu toe is er helemaal geen 
duidelijkheid. Niet voor de ambtenaren, 
en al helemaal niet voor de privésector. 
Ook niet voor de transportsector, hoewel 
veel chauffeurs, logistiekers, afhandelaars 
op de luchthavens… zich zorgen maken. 
Zullen ze onder de regeling ‘zwaar 
beroep’ vallen of niet?

Vervroegd pensioen voor
zwaar belastende job?
De regering blaast warm en koud tegelijk. 
Aan de ene kant mag wie hard werkte iets 
vroeger met pensioen, aan de andere kant 
mag dit in totaal geen meerkost inhouden. 
Dit komt erop neer dat iedereen hoe dan 
ook langer zal moeten werken dan vóór de 
verhoging van de pensioenleeftijd tot 67
– zware job of niet – en dat iedereen
dus in de feiten zelf zal betalen voor een
vervroegde uitstap. 

Lijst met zware beroepen
die eigenlijk niet bestaat
Er is heel wat heisa over een lijst met
zware beroepen in de openbare sector. 
Na onderhandeling tussen overheids-
vakbonden en regering publiceerde het 
ACV een lijst met daarop – volgens hen – de
overheidsberoepen die in aanmerking
kwamen om vroeger met pensioen te

kunnen. De regering ontkende echter in 
alle toonaarden dat daarover een akkoord 
bestaat. Zeer verwarrend is dat voor de 
transportarbeiders, te meer dat sommige 
beroepen op die – onbestaande – lijst ook in 
de privésector bestaan. Buschauffeur, om er 
maar één te noemen.

Criteria voor zwaar beroep
In het overleg tussen werkgeversfederaties 
en vakbonden bleek al vlug dat het heel 
moeilijk en gevaarlijk is om een beroepen-
lijst vast te leggen. De ene job is namelijk 
de andere niet, of wordt in het ene bedrijf 
anders uitgeoefend dan in het andere. Daar-
bij komt dat jobs voortdurend evolueren: ze 
veranderen en er komen nieuwe bij.

Een harde lijst met beroepen, zou bij wijze
van spreken al vanaf de start voorbij-
gestreefd zijn. Daarom werden vier cri-
teria vastgelegd die moeten bepalen wie 
een zwaar belastende job heeft. Het gaat
over fysiek zwaar werk, onregelmatige 
werkuren (belastende werkorganisatie), 
gevaarlijk werk en stress. Stress zou als 
aanvullend criterium gelden, in combinatie
met één of meer van de drie andere.
Deze criteria werden ondertussen door 
de regering aanvaard. Maar de eigenlijke
onderhandelingen met de regering over 
hoe dit concreet wordt ingevuld, moeten 
nog van start gaan.

Wat betekent dit voor wie in 
transport en logistiek werkt?
BTB verdedigt de belangen van de

vrachtwagenchauffeurs, logistiekers
(magazijniers, reach- en heftruckchauffeurs,
orderpickers…), autobus- en autocar-
chauffeurs, bagagisten op de luchthaven, 
taxichauffeurs en verhuizers. De haven-
arbeiders hebben een aparte regeling.

Alle beroepen in de transportsector vallen 
onder de hoger genoemde criteria. Van 
het eerste tot het laatste. Voor BTB komt 
iedereen in onze sectoren dan ook in aan-
merking. Vraag is maar of de regering deze 
redenering zal volgen, en de criteria zal
interpreteren zoals wij dat doen.

Ondertussen wil N-VA
het brugpensioen afschaffen
Brugpensioen werd al sterk gereglemen-
teerd, het zogenaamde SWT (stelsel van 
werkloosheid met bedrijfstoeslag), waar-
bij de leeftijd al werd verhoogd, met als
algemeen principe 62 jaar. Er is een
uitzondering voor wie zijn of haar job
verliest door herstructurering. Daar kan 
SWT momenteel nog vanaf 56. Maar Open 
Vld eist nu dat wie zijn job verliest door 
een herstructurering vanaf 2019 pas op zijn 
60ste met brugpensioen kan. N-VA gaat nog 
een stap verder en wil het systeem gewoon 
afschaffen.

Pensioendiefstal
Er is nog geen akkoord over wie nu wel of 
niet een zwaar beroep uitoefent, maar we 
weten nu al dat het met een lager pensioen
zal zijn. De berekeningswijze wordt
veranderd. Op die manier betaalt wie een 

zwaar beroep uitoefent, zelf de vervroegde 
uitstap. De ABVV-studiedienst berekende 
dat dit neerkomt op een verlies van 54 euro 
tot 254 euro per maand.

Wie twijfelt mag het even 
proberen
Ik daag alle regeringsleden uit om zelf even 
uit te testen of transportarbeiders zwaar 
werk hebben.  De arbeidsmarktgoeroes 
die van achter een bureau verklaringen
afl eggen dat we met zijn allen langer
moeten werken zijn ook welkom. Werken
tot 67 jaar is volgens deze politici en
zelfverklaarde experten immers geen
probleem. Ik nodig deze heren en dames 
dan ook uit om een maand te werken als
afhandelaar op de luchthaven, en elke 
dag 30 ton bagage te laden en lossen. Of 
als chauffeur en elke dag twaalf uur in de 
vrachtwagen door te brengen in extreem 
druk verkeer, met de hete adem van de 
dispatcher in de nek … Om maar twee voor-
beelden te noemen. Vraag is of ze dan nog 
zo zelfverzekerd blij-
ven doen alsof wer-
ken tot 67 jaar een 
fl uitje van een cent is.

Het sociaal Europa blijft het zorgenkind van 
de Europese constructie. Daarom zijn de
huidige discussies over de Europese Pijler
van Sociale Rechten, maar ook over de
detachering van werknemers in Europa zo 
belangrijk. Vorige week keurde het Europees 
parlement een tekst goed die – ook al is hij 
niet perfect – gedetacheerde werknemers in 
Europa beter beschermt.

Helaas dreigt de stemming van gisteren in
de Transportcommissie van het Europees
parlement de fundamentele rechten en
arbeidsomstandigheden van drie miljoen
Europese vrachtwagenchauffeurs ernstig aan 
te tasten.

Kort samengevat betekent de stemming in 
de Transportcommissie dat:
• transportbedrijven hun chauffeurs kunnen 

verplichten om gedurende drie opeen-

volgende weken (met slechts één dag 
weekendrust) achter het stuur te zitten en 
hen pas dan toe te laten enkele dagen naar 
huis terug te keren;

• rusttijden, ook tijdens het weekend, in 
de cabine van de vrachtwagen mogen 
plaatsvinden, wat kwaliteitsvolle rust en 
elementaire hygiëne onmogelijk maakt, in 
tegenspraak met een recent arrest van het 
Europees Hof van Justitie;

• het principe van ‘gelijk loon voor gelijk 
werk op dezelfde plaats’ niet geldt voor 
vrachtwagenbestuurders.

Dit betekent dat vrachtwagenchauffeurs 
minder rusttijd zullen hebben en hun dag 
weekendrust moeten doorbrengen in hun 
voertuig, met alle gevolgen vandien voor 
de veiligheid en de gezondheid van de
bestuurders. Het betekent voor hen ook dat
ze wekenlang gescheiden blijven van hun 

familie in levensomstandigheden die uiterst
moeilijk zijn en waarvoor ze vaak een
bedroevend laag loon krijgen.

In april had de commissie Sociale Zaken
van het parlement de sociale impact op
de chauffeurs nog goed begrepen door
het recht van chauffeurs op voldoende
kwaliteitsvolle rusttijd, een regelmatige
terugkeer naar hun gezin en het principe van 
gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats 
te ondersteunen. 

Het omgekeerde gebeurde nu in de Transport-
commissie, wat niet enkel aantoont hoe 
heftig het debat in het Europees parlement 
woedt, maar ook hoe nationale economische 
belangen zwaarder wegen dan sociale rech-
ten. We mogen ons echter niet vergissen: het 
gaat niet om een strijd tussen werknemers 
uit West-Europa enerzijds en werknemers
uit Oost- en Zuid-Europa anderzijds. Het 
gaat in essentie over de uitbouw van een 
sociaal Europa dat de fundamentele rechten 
van alle Europese werknemers beschermt,
komaf maakt met sociale dumping en de 
‘race to the bottom’ die, onder het mom van 
vrij verkeer, niet enkel sociale rechten, maar 
zelfs het Europese project in gevaar brengt.

Je kan immers niet enerzijds pleiten voor de 
uitvoering van een Pijler van Sociale Rechten 
en de bescherming van gedetacheerde werk-
nemers en anderzijds bepalen dat enkele 
honderdduizenden vrachtwagenchauffeurs 
géén recht hebben op die fundamentele
sociale rechten.

Iedereen verliest bij de beslissing van de 
Transportcommissie. De chauffeurs uit het 
Oosten en het Zuiden van Europa zullen
onder verschrikkelijke arbeidsomstandig-
heden moeten blijven werken en chauffeurs 
uit West-Europa zullen hun job blijven ver-
liezen omwille van extreme sociale dumping.

Het is de hoogste tijd dat Europese
parlementsleden die geloven in het
Europese project hun verantwoordelijkheid 
nemen en er voor zorgen dat de honderd-
duizenden vrachtwagenchauffeurs niet
behandeld worden als tweederangsarbeiders
omwille van het uitzonderlijke karakter
van hun beroep of omwille van nationale
economische belangen. Voor Europa is 
dit een nieuwe uitdaging, want op sociale
onrechtvaardigheid kan Europa niet
gebouwd worden. Vrachtwagenchauffeurs 
mogen géén Europese paria’s worden.
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