
Op 13 juli 2011 keurde de
Europese Commissie een
pakket voorstellen goed ter
hervorming van de gemeen-
schappelijke visserijpolitiek.
De Europese Transportarbei-
dersfederatie (ETF) is ener-
zijds van mening dat dit pak-
ket een aantal waardevolle
objectieven bevat en dat een
oordeelkundige analyse werd
gemaakt van de problemen
eigen aan de sector.  Ander-
zijds is de ETF teleurgesteld
omdat er veel te weinig ruim-
te wordt gegeven aan sociale
aangelegenheden.

Livia Spera, ETF politiek secretaris voor
de zeevisserij: “De sociale dimensie
wordt in de voorstellen van de Commis-
sie herleid tot de vermelding van alge-
mene principes, zoals de noodzaak aan
groei, een beperking van jobverlies en
een versterking van de sociale dialoog. 

DE “HEILIGE” “VRIJE” MARKT

Reeds verscheidene jaren dringt de ETF
er bij de Europese Commissie op aan
om het GVB te onderwerpen aan struc-
turele veranderingen en sociale bekom-
mernissen te integreren in ieder aspect
van de betrokken politiek.  Tevergeefs,

want de Commissie blijft  vertrouwen
op de markt om de sociale problema-
tiek op te lossen.  De kapitalistische eco-
nomie zal er volgens haar immers voor
zorgen dat de overcapaciteit wordt
geneutraliseerd waardoor de toestand
van de stocks zal verbeteren, wat dan
weer zal bijdragen tot een economische
relance van de sector.  

EEN ECHT SOCIAAL BELEID IS
NODIG !

De zeevissers in loondienst geloven
echter niet dat een dergelijke relance
zich automatisch zal vertalen in betere
arbeidsvoorwaarden en betere jobs.
Inderdaad zijn de vissers georgani-
seerd bij de ETF-vakbonden ervan
overtuigd dat alles bij het oude blijft
als Europa geen daadwerkelijk sociaal
beleid voert en effectieve maatrege-
len neemt om de arbeidsomstandig-
heden te verbeteren, de veiligheids- en
opleidingsproblemen aan te pakken
en de arbeidsrechten te respecteren.

De ETF is bereid om nauw samen te wer-
ken met het Europees parlement om de
Commissie te bewegen tot meer even-
wichtige voorstellen en tot het integre-
ren van een sociaal perspectief.

Het SDC Fisheries (Europees Comité voor
Sociale Dialoog Zeevisserij) maakte
begin juli zijn bekommernissen over aan
de Europese beleidsinstanties

Het SDC vroeg de nodige aandacht voor
de gevolgen van bepaaldemaatregelen
getroffen op het niveau van de EU aan-
gaande drie strategische kwesties.

1) De goedkeuring van aanzienlijke en
ongefundeerde quotaverlagingen
voor vissoorten die een vitale rol
spelen in bepaalde kuststreken.  Dit
zonder de impact van deze beslis-
sing te onderzoeken en zonder
compenserende maatregelen te
treffen ten bate van de betrokken
werknemers.

2) De steeds complexer wordende

EU-wetgeving, vooral de nieuwe
“controle-regeling” i.v.m. illegaal
vissen en overtredingen,  het voor
zeevissers onverstaanbare pro-
gramma dat de basis vormt voor

het elektronische logboek, de
ingewikkelde vangst-weegsyste-
men, enz. 

3) De sociaaleconomische gevolgen
van het toekomstig GVB dat werd
uitgestippeld zonder de betrokken-
heid van de sociale partners.  Dit in
weerwil van de voorziene verlaging
van het aantal jobs, schepen, quota
en zeedagen en de verslechtering
van de arbeidsvoorwaarden als
gevolg daarvan, van dalende visprij-
zen en hoogoplopende productie-
kosten door hogere brandstofprij-
zen.

Het SDC lanceerde daarenboven een
oproep voor het vrijmaken van finan-
ciële instrumenten  om de zeevissers
aan te zetten tot het gebruik van
brandstofsparende vistechnieken.
Verder wil het de Lidstaten aanmoedi-
gen om verkregen hulp te linken aan
projecten ten voordele van een duur-
zame tewerkstelling.
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Aansluitend op de reeds lopende cam-
pagne werd beslist de acties tegen pira-
terij een nieuwe impuls te geven. BTB is
sinds lang vragende partij. Tijdens de
door de ITF georganiseerde  bijeen-
komst van de nationale vakbonden
voor zeevarenden  op 13 en 14 juni  jl.
werd er een langdurig debat gehouden
omtrent de piraterij voor de kust van
Somalië.  De BTB steunde dan ook vol-
mondig de aangekondigde maatrege-
len en de resolutie om meer vaart in de
acties te krijgen, waarvan wij u hieron-
der de essentie meegeven.

De huidige situatie kent nog steeds
onaanvaardbare dimensies die niet lan-
ger kunnen getolereerd worden. Het is
nu de hoogste tijd om  duidelijke stand-
punten in te nemen door alle betrokken
instanties.  Duizenden zeevarenden wer-
den slachtoffer van aanvallen, slagen en
verwondingen tot en met foltering en
moord. Enkel in het voorbije jaar 2010 wer-
den 4.185 zeevarenden aangevallen, 1.090
werden maandenlang gegijzeld en
momenteel worden er 19 schepen en 411
bemanningsleden vastgehouden.
Wij wensen te benadrukken, dat niette-
genstaande het gewelddadige karakter

van deze criminele feiten,  het menselijk lij-
den door piraterij onvoldoende aandacht
krijgt in de media en zodoende vrijwel
onbekend is bij het publiek.
Wij vrezen dat door het ontbreken van
harde maatregelen deze problemen nog
meer zullen escaleren en zich verder ver-
spreiden in andere werelddelen.
Zeevarenden hoeven niet langer hun leven
te riskeren tijdens de uitvoering van hun

werk als gevolg van dergelijk banditisme.
BTB veroordeelt krachtdadig  dat sommi-
ge regeringen het blijkbaar aannemelijk
vinden, dat tot op zekere hoogte, pirate-
rij kan getolereerd worden.    
Indien de inspanningen tegen piraterij
niet snel worden verdubbeld zullen wij
niet langer dulden dat onze leden aan
dergelijke verhoogde risico’s worden
blootgesteld. Alle bij het ITF aangesloten
vakbonden zullen in dit geval de oproep
van de zeevarenden steunen om te wei-
geren nog langer naar deze onveilige
gebieden te varen.
Een overlegorgaan op hoog niveau wordt
geïnstalleerd om de planning te starten
om alle zeevarenden te begeleiden in hun
weigering te varen naar deze risicozones.
De BTB blijft haar  oproep tot de Konink-
lijke Belgische Redersvereniging herhalen
om extra maatregelen te treffen om onze
zeevarenden optimaal te beschermen.
Maatregelen die wij in detail schriftelijk
hebben overgemaakt, maar waarop tot op
heden geen reactie is gekomen.

Ivan Victor
Voorzitter BTB
Federaal  Secretaris Koopvaardij

TRUCK- EN BUSCHAUFFEURS
U KRIJGT BEZOEK VAN                         !
Als chauffeur klop je LANGE DAGEN, op onmogelijke tijdstippen. Een
bezoek aan de vakbond zit er niet altijd in. Daarom komt ABVV-BTB
naar je toe. In ons mobiel kantoor kan je terecht met VRAGEN OVER
RIJ- EN RUSTTIJDEN, OVERUREN, LOON, … of gewoon voor een bab-
bel bij een tas koffie.

WAAR JE ONS VINDT DE KOMENDE MAANDEN? TELKENS VAN 11U TOT 18U.

MEER INFO OVER ONZE BTB ROADSHOW:
BEL BTB WEGVERVOER & LOGISTIEK OP 
HET NUMMER 03/224 34 34 OF 
MAIL MET VERONIQUE.DE.ROECK@BTB-ABVV.BE

Voor eventuele wijzigingen: nem een kijkje op http:/www.btb-abvv.be

BTB steunt ITF-resolutie tegen piraterij 

1/09/2011 St Vith FriedensstraBe Zone Industrielle de 16h00 à 18h00
3/09/2011 Truckshow - Garocentre Nord - Houdeng Goudies de 08u30
4/09/2011 Liège Logistics ( à proximité de chez TTS) 
5/09/2011 Herstal Haut Sart (à proximité de la station PIRON) 9h00 à 12h00

Liège Logistics ( à proximité de chez TTS) 13h00 à 16h00
6/09/2011 Verviers Gare (SNCB) 9h00 à 12h00

Eupen (à proximité du Karting) 13h00 à 16h00
7/09/2011 Gare Tournai de 09h00
8/09/2011 Parking Froyennes - dir. France 12h00
9/09/2011 Mercatordok
12/09/2011 Brucargo

Bierset (sur le parking du VP PARK) de 6h00 à 9h00
Leuven station 07u30-09u30
Brussel Noordstation 10u00-11u30

13/09/2011 Luchthavengebouw
15/09/2011 Herentals industrie Klein Gent - Wolfstee (omgeving op - en afritten) 

07u00-11u00
Herentals - Aarschotsesteenweg (omgeving De Duinen) 14u00-16u00
St Vith FriedensstraBe Zone Industrielle de 16h00 à 18h00

16/09/2011 Mechelen Station 07u00-11u00
Lier - Veemarkt 14u00-16u000

17/09/2011 Bierset (sur le parking du VP PARK) de 6h00 à 9h00
19/09/2011 LAR Rekkem

Bierset (sur le parking du VP PARK) de 6h00 à 9h00
20/09/2011 Eupen EuregiostraBe (à proximité du Karting) de 18h00 à 20h00
26/09/2011 Geel Punt 07u00-14u00

Bierset (sur le parking du VP PARK) de 6h00 à 9h00
27/09/2011 Luithagen (Haven) 07u00-11u00

Antwerpen (Haven) - kaai 702 13u00-16u00
29/09/2011 Wanlin dir. Luxembourg-Arlon 09h00-15h00

BTB, ETF en SDC Fisheries willen 
ander gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB)
DE EUROPESE COMMISSIE MIST OPNIEUW DE KANS OM AMBITIEUZE SOCIALE MAATREGELEN OP TE NEMEN IN HAAR HERVORMINGSVOORSTELLEN.
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