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BTB zet bagagisten 
in de bloemetjes

BTB-voorzitter Frank Moreels: “Reizigers denken maar 
al te vaak dat alles volledig machinaal gebeurt. Verkeerd 
gedacht. Hun valies komt allerminst rechtstreeks van de 
transportband aan de incheckbalie naar hun vliegtuig. 
De bagagisten kruipen letterlijk op hun knieën in de 
vliegtuigen om de koffers te stapelen of uit te laden. Een 
bagagist sleurt tot dertig ton per dag.”

Zij werken in moeilijke omstandigheden en krijgen daar-
voor geen erkenning. Frank Moreels: “Door de zware 
fysieke belasting is dit geen job die je een hele carrière 
volhoudt. Velen hebben knie- en elleboogproblemen. 
Daarnaast gaat het vaak ook over deeltijdse jobs. Door 
de antisociale pensioenpolitiek van de regering zullen 
ook bagagisten, een zwaar beroep bij uitstek, jaren 
langer moeten werken. Daarom is een bedankje zeker op 
zijn plaats.”

Op vrijdag 3 mei organiseerde de Belgische 

Transportbond de vierde editie van de 

‘Dag van de Bagagist’. Op de luchthavens 

versleuren de bagagisten dagelijks tot dertig 

ton bagage. BTB bedankte niet alleen de 

bagagisten, maar informeerde ook de 

vertrekkende reizigers: zonder bagagist 

geen vliegreis.

“Veertig minuten hebben we tussen 
aankomst en vertrek van een vliegtuig. 
Dat wil zeggen dat we minder dan drie 
kwartier hebben om de bagage uit het 
vliegtuig te halen en de koffers voor 
de volgende vlucht te laden. Ondertussen wordt het vliegtuig binnenin 
ook gepoetst. Dat is niet altijd een lachertje, zeker niet als de ploeg niet 
volledig is. Niet alleen de tijdsdruk is dan groter, ook de fysieke arbeid 
is zwaarder, omdat je het tekort aan personeel moet opvangen. Toch 
doe ik deze job nog altijd supergraag. Het respect van de passagiers en 
de voldoening als je met je ploeg erin geslaagd bent om een vliegtuig 
op tijd te laten vertrekken, onvoorstelbaar!”

“De andere kant van de medaille is dat dit werk fysiek zeer belastend 
is. De tijdsdruk weegt ook en dikwijls is er van de werkgever uit weinig 
respect tegenover de werknemers. Ongeacht die nadelen, proberen 
we erop de werkvloer altijd het beste van te maken.”

Mohamed ‘Momo’ Oulbacha
Sinds 2007 bij Aviapartner in de 
Luikse luchthaven
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Het is niet voor het eerst dat sp.a de haven van Gent bezoekt. Meestal zijn Kathleen Van Brempt en Karin 
Temmerman bij zo’n havenbezoek aanwezig. Deze keer mochten we ook Monica De Coninck verwelkomen. 

Er werden gesprekken gevoerd met havenarbeiders en alle sp.a-dames waren aanwezig bij de middag- 
aanwerving. Dit bezoek  kwam zeer gelegen, omdat er recentelijk een aanval vanuit VOKA tegen de wet-Major 
werd gelanceerd. Kathleen kon hierop een weerwoord formuleren en verwijzen naar de problemen met (schijn)
zelfstandigen die havenarbeid verrichten in de Gentse haven.

Kathleen Van Brempt moeten we zeker niet meer voorstellen aan de havenarbeiders. Zij verdedigt al jaren met 
succes de wet-Major in het Europees parlement. Maar ook op Karin Temmerman kan de BTB altijd rekenen om 
ons te helpen waar nodig. Zo kwam zij recent nog tussen in de Gentse gemeenteraad om te protesteren tegen 
de (schijn)zelfstandigen die sociale dumping, een sluipend gif voor onze maatschappij, op die manier ook in de 
havens laten infiltreren.

Belgische Transportbond

Sp.a bezoekt Gentse haven

“Er zijn zowel voor- als nadelen aan 
mijn job. Het grootste voordeel is 
dat ik mijn maand zelf een beetje kan 
inplannen. Maar wat voor mij een 
groot nadeel is, is dat het een zwaar 
beroep is en het niet eens als dus- 
danig wordt erkend door de regering. Het is een job die zeer belastend 
is voor het lichaam. Zware koffers versleuren, maar niet alleen dat. Ook 
de slechte luchtkwaliteit is een aanslag op onze gezondheid, samen 
met de shiften die soms heel onze biologische klok overhoop gooit. 
Maar ik doe deze job ongelooflijk graag. Geen dag is dezelfde, er is 
enorm veel variatie op het werk. Nog een groot pluspunt zijn de toffe 
collega’s. Dit doet me elke dag met plezier naar het werk komen.”

Serhat Bayar
Al zeven jaar bij Aviapartner op 
de luchthaven van Zaventem

“Het voordeel in een internationaal 
bedrijf is dat je enorm veel leert. Je 
leert verschillende soorten mensen 
kennen en komt dagelijks in aanraking 
met diverse culturen door de ver- 
schillende nationaliteiten van men-
sen die je op het werk tegen het lijf loopt. Elke job heeft voor- en na- 
delen. De grote nadelen voor mij zijn dat ik mijn familie mis en dat ook 
mijn sociale leven onder mijn werk lijdt. Maar dit is bij elke nachtwerker 
wel een beetje denk ik. Het sociale aspect wordt wel gecompenseerd, 
doordat ik op het werk dagelijks een goed contact heb met mijn 
collega’s. Bovendien is het op mijn werk altijd een beetje ‘vakantie’. 
Mensen vertrekken op reis en dat geeft wel een leuke sfeer. De zeker-
heid van tewerkstelling is ook een pluspunt.”

Tamer Magdy
Al zestien jaar bij DHL Aviation 
op de luchthaven van Zaventem
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