
N° 12     28 juni 20136 Belgische Transportarbeidersbond

KOOPVAARDIJ

TRANSPORT EN LOGISTIEK

Het recht op brugpensioen 
is gevrijwaard
De werknemers uit de transport- en logistie-
ke sector kennen allemaal de huidige rege-
ling voor het brugpensioen. Al naargelang
je anciënniteit kan je op 56, 58 of 60 jaar
met brugpensioen (of ‘werkloosheid met
bedrijfstoeslag’ zoals het stelsel nu
genoemd wordt). 

Frank Moreels, federaal secretaris: “Door de
vakbondsdruk is het recht op brugpensioen
alvast verworven tot einde 2013. Omdat
BTB de forcing bleef voeren is de cao met
zes maand verlengd! Dat is een goeie zaak.
De lopende cao verviel op het einde van juni
en dus dreigden we in een situatie te komen

waarbij chauffeurs en logistiekers niet lan-
ger op de sector-cao beroep konden doen.
We hebben dan ook alles op alles gezet om
de cao te verlengen.”

De werkgevers nemen 
een zware verantwoordelijkheid!
FEBETRA, T&L Vlaanderen en vooral UPTR
weigerden om een cao af te sluiten tot
einde 2014. Pas na zware druk van de BTB
gaven ze toe voor een verlenging tot einde
dit jaar. Nochtans lijkt het einde van de cri-
sis nog niet in zicht en zullen er jammer
genoeg nog arbeiders uit onze sector te
maken krijgen met reorganisaties. Ook na
december 2013. Brugpensioen is in zo'n
gevallen vaak het middel om ‘naakte ontsla-

gen’ te voorkomen. Het zorgt voor een soci-
ale oplossing in moeilijke omstandigheden. 
Frank Moreels: “De halsstarrige houding
van de werkgeversfederaties in het dossier
brugpensioen legt ook een hypotheek op
het komende sociaal overleg. De transport-
sector heeft vandaag nochtans geen nood
aan conflicten, maar aan een stabiel sociaal
klimaat. Dit wordt verstoord omdat de
werkgevers zich rigide opstellen, niet enkel
in dit dossier. De tijd dat men chauffeurs en
logistiekarbeiders kon behandelen als twee-
derangspersoneel is echter voorbij. De
werkgevers moeten beseffen dat botweg
“neen” zeggen op redelijke vragen van het
personeel niet zomaar kan.”

BTB waarschuwt 
de werkgeversfederaties! 
We willen snel positieve resultaten tijdens
het sectoraal overleg de komende maan-
den. We laten ons immers niet met een
kluitje in het riet sturen. Indien we geen dui-
delijke signalen krijgen van de werkgevers
dat ze – ondanks de loonstop – in de sector
een aantal kwalitatieve stappen vooruit wil-
len zetten, dan zal BTB de arbeiders in de
sector mobiliseren.

Onder zware druk van de vakbonden hebben de werkgevers uiteindelijk
toegegeven. De verlenging van de cao brugpensioen in de sector vervoer
en logistiek is een feit. De vakbonden hadden om een verlenging
gevraagd tot einde 2014, maar dat weigerden de werkgeversorganisa-
ties. Om de rechten van de transportarbeiders tot het einde van dit jaar
alvast te vrijwaren tekende BTB deze cao. BTB zal echter blijven ijveren
voor verlenging tot einde 2014. 

Sedert enkele jaren organiseert de
IMO (Internationale Maritieme
Organisatie) de dag van de zeeva-
renden.

Met dit thema wil de IMO de inter-
nationale maritieme gemeenschap
de kans geven om hulde te bren-
gen aan alle zeelieden in de wereld
omwille van hun unieke bijdrage
aan de samenleving en als erken-
ning voor de risico’s die ze lopen in
de uitvoering van hun taken in
moeilijke omstandigheden.

De Belgische Transportarbeiders-
bond, die meer dan 90% van de
zeelieden organiseert, steunt
graag het initiatief van de Interna-
tionale Maritieme Organisatie en
de Internationale Transportarbei-
ders Federatie (ITF) om op 25 juni
alle zeevarenden (figuurlijk) in de
bloemetjes te zetten.

Onvoldoende staan wij stil bij het
feit dat onze zeevarenden zorg dra-
gen voor de aanvoer van zovele
onmisbare producten in ons dage-
lijks leven. 90% van wat in onze
havengebieden aan goederen wordt
behandeld wordt aan- en afgevoerd
via de scheepvaart. Mastodonten
met afmetingen van zowat de
oppervlakte van 4 voetbalvelden
met een capaciteit van 16.000 con-
tainers of een file van 90 km, zijn
lang geen uitzondering meer.

Het is ook nog vrij onbekend dat
zeelieden vaak aan boord van de

zeeschepen werken onder zeer
moeilijke omstandigheden. Niet
alleen de natuurelementen spelen
hen parten. Wij, aan wal, kunnen
ons nauwelijks voorstellen hoe het
is te moeten werken in een oor-
logszone of in een ‘hoge risico’
zone. Dit laatste begrip wil zeggen
dat in deze regio’s een aanval door
piraten zeer reëel is. De piraterij
langs de Somalische kust bijv. is
een bedreiging voor de internatio-
nale scheepvaart sinds het begin
van de burgeroorlog in Somalië in
de jaren 1990. Sinds 2005 maken
vele internationale organisaties
zich zorgen over de toename van
de piraterij.

Voor de Belgische vloot kijkt de
BTB er nauwlettend op toe dat de
zeevarenden er een zo groot
mogelijke bescherming genieten
en dat er ook bijkomende premies
werden bedongen in de collectieve
arbeidsovereenkomsten.

Aangezien de piraten niets te ver-
liezen hebben, haalt de aanwezig-
heid van internationale oorlogs-
schepen weinig uit. Volgens een
Keniaanse minister hebben Somali-
sche piraten meer dan 150 miljoen
dollar losgeld gekregen in een peri-
ode van 12 maanden.

Op 18 april 2009 werd het Belgi-
sche schip “Pompeï”, een steen-
storter, met 10 bemanningsleden
aan boord, gekaapt op 700 km bui-
ten de Somalische kust. 

Slechts op 28 juni 2009, ruim 2
maanden later, werd het schip
bevrijd. Zo’n grote afstand (700
km) buiten de kust is een bewijs
dat kapers beschikken over goed
uitgeruste vaartuigen. Waar is men
nog veilig?

Vaak worden bij grote scheepsram-
pen de zeelieden verantwoordelijk
gesteld en gecriminaliseerd. Het
vonnis van het Europees Hof voor
de Rechten van de mens in de zaak
tegen de kapitein van de olietanker
“Prestige”, die voor de Spaanse

kust zonk in 2002, baart ons zeer
grote zorgen.

Verheugend anderzijds is het feit
dat de Belgische regering in de
laatste rechte lijn zit voor de Mariti-
me Labour Convention van de IMO.
De wetsontwerpen voor de uitvoe-
ring van en controle op de MLC-
conventie die reeds in 2006 in
Genève werd aangenomen, liggen
nu op de tafel van de Ministerraad
en verwacht wordt dat begin 2014
de ratificatie een feit zal zijn.

De BTB neemt dan ook deze gele-
genheid aan om onze zeevarenden
uitdrukkelijk te danken voor de
aanhoudende verleende diensten
aan de gemeenschap en wenst
allen een behouden vaart!

BTB zal zich blijven inzetten, niet
alleen voor haar eigen leden maar
zal ook via de FOC-campaign (Flags
of Convenience) de belangen van
alle zeevarenden die onze havens
aandoen optimaal ter harte nemen
en verdedigen!

Frank Moreels 

Cao brugpensioen verlengd tot einde 2013!

Meer info nodig over je rechten op brugpensioen (werkloosheid met bedrijfstoeslag)?  
Mail naar: dinneke.fleerackers@btb-abvv.be of bel op het nummer 03 224 34 34. 
Zie ook de website van BTB: www.btb-abvv.be of van SFTL: www.sftl.be.

Dag van de zeevarenden 
25 juni 2013
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