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Werkgevers in de transportsector gaan door
de knieën: tweede pensioenpijler is een feit !

Van de Binnenvaart

EEN LANGE HISTORIEK

Reeds in het sectorakkoord 2007 -
2008 was er een principeakkoord
om een tweede pijler voor de sector
uit te werken. Steeds opnieuw
moesten we vaststellen dat de werk-
gevers dit dossier uitstelden. Op de
laatste vergadering van het Paritair
Comité wilden de werkgevers ons
voor de derde keer laten betalen
voor een tweede pensioenpijler. Wat
ze op tafel legden voor de financie-
ring van de tweede pijler was niet
méér dan een aalmoes. Wilden we
er een min of meer aanvaardbaar
plan van maken - 200 euro per jaar is
toch geen overdreven eis - dan
moesten onze mensen opnieuw

betalen, want de werkgeversfedera-
ties wilden de kost voor de tweede
pijler opnieuw in rekening brengen
voor het nog te onderhandelen sec-
torakkoord.  BTB had vooraf laten
weten dat we dit als woordbreuk
zouden beschouwen.

Stakingsdreiging in de sector

Samen met de collega’s van het ACV
werd een actieplan voorbereid en
werd een stakingsaanzegging inge-
diend. Op de bedrijven werden pam-
fletten uitgedeeld en een strate-
gisch actieplan werd opgesteld om
vanaf 17 februari stakingsacties op
te zetten in de sector, indien een
akkoord uitbleef. 

Frank Moreels, federaal secretaris,
stelt vast dat de actiebereidheid er
was: “Het personeel in transport en
logistiek neemt het niet langer om
stiefmoederlijk behandeld te wor-
den. Ze willen respect. De halsstar-
rige weigering om een gegeven
woord na te komen werd als een
kaakslag ervaren. De actiebereid-
heid was en blijft reëel. Maar ook
de goede samenwerking onder vak-
bonden en de weigering om zich
tegen elkaar te laten uitspelen
maakte indruk op de werkgevers.
Het is dank zij de mobilisatie van
onze militanten in de bedrijven dat
we de werkgevers tot toegevingen
konden brengen”.

Resultaat is binnen !

Na lang onderhandelen kwam op 9
februari het volgende uit de bus (we
beperken ons tot de grote lijnen,
details volgen later). De financiering
voor de tweede pensioenpijler
wordt vastgelegd op 200 euro per
jaar. Deze financiering wordt niet in
rekening gebracht voor een (ev.
door de regering uitgevoerd) IPA,
noch op de komende sectoronder-
handelingen. De financiering belast
de komende onderhandelingen dus
op geen enkele manier. De financie-
ring van het plan neemt aanvang op
1 juli 2011. Er wordt geproratiseerd
op basis van de gewerkte dagen
voor de opbouw van het pensioen,
deeltijdsen worden ook deeltijds
geproratiseerd. Conform wat er in
het PC 226 is vastgelegd voor de
bedienden uit onze sector, beschikt
de werkgever over de mogelijkheid
op een “opting out”. Ze krijgen tot
30 juni 2011 om aan te tonen dat ze
over een evenwaardig, of beter pen-
sioenplan beschikken. 

Er wordt samen gewerkt met het
pensioenplan voor de bouwsector,
PENSIO B, maar er worden volledige
autonome beheersstructuren uitge-

werkt voor ons pensioenplan. We
blijven dus “meester aan boord” als
sociale partners, maar we zullen wel
samenwerken met een grote sector
die over flink wat know-how
beschikt. Er is nog heel wat werk aan
de concretisering van dit plan. Partij-
en verbinden zich om het af te ron-
den tegen 1 juli 2011. Mochten we
niet klaar zijn, dan zal de financie-
ring echter sowieso opgestart wor-
den.

Blijf gemobiliseerd …

“Dat we als onderhandelaars met
dergelijk resultaat naar huis kwa-
men is niet onze verdienste”,
onderlijnt Frank Moreels. “We haal-
den onze slag thuis, omdat de mili-
tanten in de sector een vuist maak-
ten en ook op bedrijfsniveau heb-
ben laten merken dat het menens
was.”
Straks staan we voor zéér moeilijke
sociale onderhandelingen voor een
sectorakkoord 2011-2012. Indien
we daarbij iets willen realiseren zul-
len onze militanten waakzaam
moeten blijven en hun actiebereid
blijven tonen. Gemobiliseerd blij-
ven is dus de boodschap.

We hadden het eerder reeds over de onverzettelijkheid van de werkgevers in de trans-
portsector om een ernstig tweede pijlerpensioen op punt te zetten voor de arbeiders.
Waar ze voor hun bedienden al lang een tweede pijlerpensioen hadden, bleven de werk-
gevers dit op de Griekse kalender schrijven voor de arbeiders. Voor de vakbonden, en
met name voor BTB had het spelletje lang genoeg geduurd. Op 27.01.2011 werd een
stakingsaanzegging ingediend. Met succes, want twee weken later legden de werkgevers
eindelijk een aanvaardbaar voorstel op tafel. 

Wij houden eraan alle werknemers tewerkgesteld in de
binnenvaart - paritair comité 139 - in kennis te brengen
van het feit dat vanaf 1 februari 2011 de maandlonen
voor alle beroepscategorieën (schipper - stuurman -
matroos en scheepsjongen) met 2% verhogen.

Mocht één en ander niet duidelijk zijn, aarzel niet om ons
secretariaat te contacteren:
BTB Maritieme sectoren - Paardenmarkt 66 - 2000 Ant-
werpen
Tel. 03 224 34 15 of  03 224 34 18

LONEN BINNEN-, RIJN- EN TANKVAART
geldig vanaf  1 FEBRUARI 2011  -  indexsnede 113,76 - 116,03 

SCHIPPERS 
BINNEN- EN RIJNVAART TANKVAART

Maandloon 100% 150% 200% Maandloon 100% 150% 200%
Tonnage

-750 €2.045,03 €11,80 €18,63 €24,84 €2.108,73 €12,17 €19,21 €25,61
750 - 1500 €2.296,38 €13,25 €20,92 €27,89 €2.402,68 €13,86 €21,89 €29,18
1500 -2250 €2.346,01 €13,54 €21,37 €28,49 €2.434,55 €14,05 €22,18 €29,57

2250 €2.399,10 €13,84 €21,85 €29,14 €2.502,33 €14,45 €22,82 €30,43

STUURLIEDEN OP IEDER SCHIP IN BINNEN, RIJN- EN TANKVAART

Maandloon 100% 150% 200%
met patent €1.860,86 €10,74 €16,95 €22,60
zonder patent €1.807,72 €10,43 €16,47 €21,96

MATROZEN OP IEDER SCHIP IN BINNEN, RIJN- EN TANKVAART
MINDER DAN 2 JAAR DIENST IN BEROEP MEER DAN 2 JAAR DIENST IN BEROEP
Maandloon 100% 150% 200% Maandloon 100% 150% 200%

matrozen €1.719,09 €9,92 €15,66 €20,88 €1.758,13 €10,14 €16,02 €21,35
matr.-motordr. €1.751,03 €10,10 €15,95 €21,27 €1.789,97 €10,33 €16,31 €21,74

SCHEEPSJONGENS - (VAKANTIEWERK) 
MINDER DAN 1 JAAR DIENST MEER DAN 1 JAAR DIENST

Maandloon 100% 150% 200% Maandloon 100% 150% 200%
15 jaar €1.219,85 €7,04 €11,11 €14,82 - - - -
16 jaar €1.365,08 €7,88 €12,43 €16,58 €1.421,77 €8,20 €12,95 €17,27

17 jaar + €1.510,28 €8,71 €13,76 €18,34 €1.577,52 €9,10 €14,37 €19,16

Minimum maandinkomen voor 21-jarigen (zowel mannen als vrou-
wen): €1.598,79
Indien het loon van de functie die men uitoefent, dit bedrag niet
bereikt, dient de 21-jarige toch het loon te bekomen van: €1.598,79
De arbeidstijd is verdeeld over de eerste vijf dagen à rato van 8 uur
per dag.

Om het dagloon te bekomen wordt het maandloon gedeeld door
8/173,33.  Om het uurloon te bekomen wordt het
maandloon gedeeld door 173,33.

Om de overuren (150 % en 200 %) te bekomen wordt het maandloon
gedeeld door 164,67 en vermenigvuldigd met resp. 150 en 200%.

VERGOEDINGEN

Opkuisen tanks
Gasolie & cement €5,42
Dieselolie & chemicaliën €6,82
Stookolie €7,16

Voorverwarmen lading
Zomermaanden €50,60
Wintermaanden €59,63

Mondingsvaart
Kapitein €386,53
Stuurman €278,14
Matr.-Motor. €223,97
Matroos €169,82

Radarticket €40,82
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