
BSCA schiet akkoord 
over zondagprestaties af
Op het paritair comité van 22 november en 20
december 2012 stond het punt van de betaling
van de zondagsprestaties en de feestdagen op
de agenda. Binnen de werkgroep van de afhan-
deling luchthavens werd deze ontwerp-cao
voorbereid. De bedoeling was om een nieuwe
stap te zetten in de richting van uniforme
regels voor de afhandeling op de luchthavens.

Tot verbazing van de BTB-delegatie op het pari-
tair comité kondigde Febetra aan dat ze de
cao, die nochtans grondig met de betrokken
bedrijven werd voorbereid, niet zou onderte-
kenen. Febetra gaf aan dat het verzet kwam
van BSCA (Charleroi).

De ontwerp-cao voorzag in de betaling van een
extra wettelijke toeslag van 100% van het basis-
loon voor de hogergenoemde prestaties, dit
met ingang van 1 december 2012. Bovendien
werden een aantal modaliteiten vastgelegd.

Belangrijk is dat het hier om een sector-cao
gaat. M.a.w. het past in de strategie van BTB
om van de afhandeling op de luchthavens een
echte en homogene sector te maken die
onderlinge concurrentie tussen afhandelaars
op de loon- en arbeidsvoorwaarden moet
beperken. Gezien de Europese context is dit
een belangrijke optie! We moeten de liberali-
sering bestrijden, ook met het uitwerken van
sectorale regels, waaraan iedereen zich moet
houden.

In de praktijk wordt onze vrees trouwens
bevestigd. Een recente tender op Zaventem
werd toegewezen aan Facilicom, een bedrijf
dat onder de prijzen kan duiken van de concur-
rentie, net omdat ze de zondagprestaties lager
vergoedt. In mensentaal heet zoiets ‘sociale
dumping’.

BTB volgt de verdere evoluties en zal elke
werkgever voor zijn verantwoordelijkheid
plaatsen. We roepen het personeel op tot
waakzaamheid!

Geen verdere liberalisering 
van de handling
Maandag 5 november 2012 waren we met
zo'n 3.000 handlers samen in Brussel om te
betogen tegen de verdere liberalisering van
de handling. Die dag was niet toevallig geko-
zen. De commissie Tran van het Europees par-
lement moest stemmen over het al dan niet
verder liberaliseren van de handling. Als we
de Europese Commissaris moeten volgen dan
zou het makkelijker worden om méér afhan-
delaars toe te staan (zelfs op te leggen) dan
nu het geval is.

En onze actie loonde! De Commissie volgde
de BTB-stelling, die door ETF (Europese Trans-
portbond) ook keihard verdedigd wordt.
Tegen verdere liberalisering! Deze eerste
veldslag was gewonnen.

Maar de strijd was daarmee niet gestreden.
Op 11 december 2012 moest het voltallige
Europees Parlement (EP) stemmen over de
plannen van de Eurocommissaris. Tijdens het
debat in het EP te Straatsburg de dag voor-
dien, betoogde ETF om het EP onder druk te
zetten om tegen de verdere liberalisering van
de handling te stemmen. En opnieuw werden
we gevolgd …  Het moet gezegd dat de soci-
alistische fractie in het EP, met als trekpaard
Saïd El Khadraoui van sp.a, ons door en door
steunde. 

Actie voeren loont dus. Door de – voor ons –
positieve beslissing in het EP moet de Europe-
se Commissie haar huiswerk overdoen. Met
onze acties hebben we dus de poging om ver-
der te liberaliseren op de luchthavens afgesla-
gen, maar waakzaamheid blijft geboden. De
liberale krachten in Europa zullen zich niet
zomaar neerleggen bij deze nederlaag en
ongetwijfeld nieuwe pogingen ondernemen
om verder te liberaliseren. Ze zullen ETF en
BTB op hun weg vinden… 
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De BTB-delegatie
was de sterkste
Belgische dele-
gatie tijdens de
acties te Brussel
en Straatsburg.
Zowel uit Vlaan-
deren als Wal-
lonië tekenden de
BTB-militanten
present.

Een prachtig 
eindejaarsgeschenk… 
Zou men bijna geloven ware het niet dat
Jan Modaal daar heel anders over denkt. 

Het Europese neo-liberale besparings-
recept helpt ons niet uit de crisis…
Integendeel zij fnuikt elk begin van herop-
leving. De nieuwe draconische maatrege-
len die de Europese Unie (EU), het Interna-
tionaal Monetair fonds (IMF) en de Euro-
pese Centrale Bank (ECB) andermaal wil-
len opleggen aan de zuiderse landen zijn
daar het meest tastbare bewijs van,
samen met de vaststelling dat in Europa
momenteel zo’n 19 miljoen werklozen
worden geteld, waarvan meer dan 25%
jongeren.

Begrotingsdiscipline mag dan boekhoud-
kundig clean en neutraal klinken, het
heeft de nare eigenschap om de onder-
kant van de samenleving hardvochtig te
treffen en de bovenkant te ontzien.

Nieuwjaarsbrief voor de werklozen
Zo’n 250.000 werklozen in ons land kre-
gen, in uitvoering van het besparingsplan
van de regering, rond de jaarwisseling
een nieuwjaarsbrief waarin hen duidelijk
wordt gemaakt dat ze het komende jaar
tussen de 800 en 1.000 euro minder werk-
loosheidssteun zullen krijgen. Daarmee
wordt voor de meesten onder hen de
poort naar de armoede geopend, terwijl
37 procent van al het vermogen in ons
land nog steeds netjes voorbehouden
blijft voor de 10 procent rijkste burgers,
die allicht een onbekommerd nieuw jaar
tegemoet gaan en geen nieuwe lasten op
zich zien afkomen.

Vertrouwen in politiek en overheid zoek
Op de internationale welvaartsindex
waarin ook de gezondheidszorg, onder-
wijs, veiligheid, sociale zekerheid en over-
heidsbestuur worden meegerekend,
scoort ons land een zeventiende plaats.
Wat de rubriek ‘vertrouwen in het
bestuur’ betreft tuimelt ons land uit de
top twintig. Nog een derde van de bevol-
king heeft vertrouwen in regering en
overheid.

Niet verwonderlijk als je bedenkt dat de
enveloppe van 600 miljoen euro voor de
welvaartsaanpassingen van de vervan-
gingsinkomen, die wettelijk verankerd
was, in een handomdraai met 40% werd
verminderd, terwijl de concrete invulling
van de resterende 360 miljoen nog steeds
op zich laat wachten door de onverzette-
lijkheid van de werkgevers die ook nog
eens lang de kassa willen passeren ter
compensatie van de sociale enveloppe.

Niet verwonderlijk als je bedenkt dat de
regering eveneens op Europees verzoek,
van plan was de index niet langer toe te
passen en de BTW te verhogen. Een socia-
le ramp die gelukkig door vakbondsweer-
werk werd vermeden.

Niet verwonderlijk als je bedenkt dat er
geen enkele financiële ruimte gelaten
wordt om zelfs in de meer welvarende
sectoren te onderhandelen over koop-
krachtverhoging en een regelrechte loon-
blokkering wordt afgekondigd, terwijl
zelfs de verhoging van de bruto mini-
mumlonen evenzeer uitgesloten lijkt …

Helemaal niet verwonderlijk als je
bedenkt dat de patronale roep om alge-
hele flexibilisering van de arbeidsmarkt
zonder werknemersinspraak bij steeds
meer regeringsleden gehoor schijnt te
vinden.

Veel van wat ons vandaag overkomt,
vindt zijn grondslag in de Europese begro-
tingsdoctrine en de grote competitivi-
teitsdruk waaronder de arbeidsmarkt
kreunt.

Wij zijn voor het Europa van vrede
maar niet voor het Wrede Europa
Europa moet meer zijn dan een banken-
unie en een instrument van de financiële
wereld.

Europa moet meer zijn dan het paradijs
voor sociale dumping.

Wij willen een Europa dat werk maakt van
de strijd tegen sociale dumping en fiscale
shopping.

Wij willen een geharmoniseerd sociaal
Europa dat ook de poorten sluit voor fis-
caal toerisme en werk maakt van een
Europees gewaarborgd minimum loon.

Wij zijn voor een solidair Europa dat men-
sen hoop geeft op een betere toekomst.
Een Europa dat kiest voor garantie op
werk en menswaardig inkomen, recht op
kwalitatief onderwijs en degelijke betaal-
bare gezondheidszorg voor iedereen.

Wij willen een Europa met één snelheid
op weg naar voorspoed en sociale vooruit-
gang.

Aan dit Europa zullen we met zijn allen in
volle overtuiging meebouwen.

Ivan VICTOR - Voorzitter BTB

Is de EU het 
dieptepunt voorbij?!

Handling op de luchthavens: 
naar een sectorale aanpak …

Met veel bombarie mochten wij Europeanen met zijn allen de Nobelprijs voor de
vrede in ontvangst nemen. Dat precies op dit eigenste moment een aantal lidsta-
ten in vuur en vlam staan als gevolg van de sociaal-economische implosie in die
landen, in hoofdzaak veroorzaakt door de Europese besparingsdrift, kon de pret
niet bederven.

De feeststemming in de Commissie werd nog versterkt door het recente grote
akkoord met betrekking tot het ECB-noodfonds dat een definitief antwoord moet
bieden op de aanvalsdrift van de financiële markten op de Euro. Weg die Grexit-
scenario’s. De eenheid van Europa en de euro zijn gered, de rust op de financiële
markten teruggekeerd… aldus een bijna euforische Europese president Van Rom-
puy.

Zolang er geen
eensluidende
regels zijn voor
de sector van de
handling zullen
we te maken
hebben met
sociale dumping.
BSCA blokkeert
deze sectorale
aanpak, wat niet
enkel nadelig is
voor de handlers
van Charleroi,
maar indirect ook
negatieve gevol-
gen heeft voor
alle handlers.
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