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STANDPUNT

Tewerkstelling van 50-plussers garanderen
en veiligstellen!
Of we het graag hebben of niet, de
regering Di Rupo I wil dat we langer aan
het werk blijven. De 50-plussers-arbei-
ders zijn daardoor, zowel qua arbeids-
omstandigheden als qua toekomstig
statuut, een kwetsbare groep. Velen
hebben last van het te snelle arbeidsrit-
me. Als dit dan nog gepaard gaat met
een of ander lichamelijk, vaak chro-
nisch, letsel, dan wordt iedere dag uit
werken gaan een haast onmogelijke
opdracht. Vroeger werd voor hen een
aangepaste job gevonden ergens
anders in het bedrijf. Vandaag bestaan
zulke ‘rustigere’ jobs niet meer. 

De cruciale vraag is dus: hoe houdt men
50-plussers langer aan het werk? Bij her-
structureringen ontdoen bedrijven zich
immers nog altijd eerst van de 50-plus-
sers en studies tonen aan dat bedrijven
hen amper aanwerven. Het lineair
schrappen van het brugpensioen zal er
dan ook toe leiden dat de oudere werk-
nemers op een arbeidsmarkt terechtko-
men die hun niets te bieden heeft.
Bovendien worden nu net die stelsels
die een langere loopbaan werkbaar
maken geviseerd door de bemoeilijking
van het tijdskrediet en de afschaffing

van het halftijds brugpensioen. 

ABVV-Metaal wil dat er werk wordt
gemaakt van een echt tewerkstellings-
beleid voor de 50-plussers in de indus-
trie. Dat komt er niet van vandaag op
morgen. Voor onze ‘arbeiders in moei-
lijkheden’ willen we in afwachting van
een degelijk onderhandeld (wettelijk -
interprofessioneel en sectoraal) tewerk-
stellingsbeleid voor 50-plussers:
• een brugpensioen nachtarbeid op 56

jaar na 33 jaar loopbaan waarvan 20
jaar met nachtprestaties;

• een brugpensioen na 40 jaar voltijdse
loopbaan en ongeacht de leeftijd;

• een brugpensioen zware beroepen op
58 jaar mits een loopbaan van 35 jaar;

• een halftijds brugpensioen.

Parallel met de uitbouw van zo’n
tewerkstellingsbeleid, kan over de voor-
waarden - uitgesmeerd in de tijd - van
de 4 stelsels onderhandeld worden.
• Bescherming van de 50-plussers-

arbeiders tegen ontslag;
• De gelijkstelling à rato van het mini-

mumrecht voor het pensioen van de
brugpensioenen die ingaan voor  60
jaar, is een 50-plusser onwaardig, én

discriminerend. Voor de berekening
van het pensioen wordt de 3e periode
in de werkloosheid eveneens à rato
van het minimumrecht berekend. Een
werkloze met 20 jaar loopbaan achter
de rug, vermijdt de 3e periode werk-
loosheid. Een bruggepensioneerde
heeft méér dan 20 jaar loopbaan
nodig, alleen al om op brugpensioen
te gaan, en toch wordt hij geconfron-
teerd met een minimumrecht bij de
berekening van zijn pensioen.

Ook de werkgevers moeten hun verant-
woordelijkheid opnemen. Zowel op sec-
toraal als op ondernemingsniveau moe-
ten ze mee zorgen voor werkbaar werk
voor 50-plussers. Met het uitgespaarde
budget voor aanvullende vergoedingen
kan een sectoraal tewerkstellingsbeleid
voor 50-plussers worden opgestart.
Ondernemingen moeten worden ver-
plicht om te onderzoeken hoe langer
werken mogelijk kan gemaakt worden.
Werk maken van werkbaar werk in de
industrie is de échte opdracht. Dat kan
alleen als alle partners hun deel doen.

Herwig Jorissen
Voorzitter

Kijk ook op onze website:
www.btb-abvv.be

Belgische Transportarbeidersbond

Non-ferrosector investeert in veiligheid
Op het paritair contactcomité van de non-ferro eind november 2011 is er
overeengekomen om de veiligheid in de sector te becijferen, te analyseren en
om op basis daarvan aanbevelingen te doen ter verbetering van de veiligheid. 

ABVV-Metaal heeft altijd geijverd voor meer veiligheid. In het laatste sector-
akkoord werd dan ook een paritaire rondetafelbijeenkomst inzake veiligheid
en gezondheid afgedwongen. Verder was er de aanbeveling aan ondernemin-
gen om bij onderaanneming, uitzendarbeid en contracten van bepaalde duur
en voor de uitvoering van tijdelijkwerkeen veiligheidsintroductie te geven aan
nieuwe werknemers en om overleg te plegen over veiligheid in het CPBW. 

De non-ferro is traditioneel een gevaarlijke sector met zijn hoge temperaturen
in de smelters en de giftige (bij)producten zoals cadmium, arseen, seleen, …
De afgelopen 10 jaar vielen 4 doden te betreuren en vonden ongeveer 2000
ongevallen met werkverlet plaats. 

Om bedrijven en sectoren te vergelijken, worden de begrippen ernstgraad
(EG) en frequentiegraad (FG) gehanteerd. De FG geeft het aantal ongevallen
per (miljoen) gewerkte uren weer. De EG geeft de ernst van het ongeval weer.
De FG werd het afgelopen decennium gehalveerd van 27,19 naar 15,04. De EG
daarentegen is bijna gelijk gebleven sinds 2003 op 0,4. Met een FG van 15,04
en een EG van 0,4 zit de sector onder de nationale waarden van 22,19 en 0,54.
Uiteraard wordt hier enkel rekening gehouden met het reëel geregistreerde
cijfer. Niet aangegeven ongevallen worden niet vermeld.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

aantal 
ongevallen 363 183 177 153 146 162 168 230 199 188
aantal 
dodelijke 
ongevallen 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0

FG 27,19 13,72 13,54 11,79 11,61 13,03 13,1 16,36 16,36 15,04

EG 0,57 0,36 0,39 0,37 0,33 0,37 0,38 0,45 0,4 0,4

Bron: Fonds voor Arbeidsongevallen

Staking bij de pachters van De Lijn: 
BTB ordewoord wordt gevolgd! 

De vakbonden pikken het niet dat
er zonder voorafgaandelijk overleg
fundamentele hervormingen wor-
den doorgevoerd aan de bestaan-
de pensioenregelingen. De sane-
ring die de regering wil doorvoeren
heeft voor de werknemers, maar
ook voor de werkzoekenden, ingrij-
pende gevolgen. Bovendien is deze
besparingsronde onevenwichtig en
onrechtvaardig. Zij viseert vooral
de werknemers. Grote vermogens

en grootbeleggers ontspringen de
dans.

DE CHAUFFEURS BIJ DE PACH-
TERS WAREN PRESENT!

Omdat ook de chauffeurs in de pri-
vésector (de pachters) de dans niet
zullen ontspringen, heeft BTB
opgeroepen tot actie, samen met
de ACOD collega’s. BTB riep de
chauffeurs bij de onderaannemers
op om donderdag 22 december
het werk neer te leggen en deel te
nemen aan de algemene staking.

Deze stakingsoproep werd massaal
gevolgd door het personeel.  Bij de
meeste bedrijven die in onderaan-
neming werken voor De Lijn of de
TEC, zowel in Vlaanderen als in
Wallonië werd die donderdag niet
gewerkt en reed geen enkele bus

uit.  Een dikke proficiat aan onze
militanten uit de sector bussen en
cars!  

DANK AAN DE ACV LEDEN DIE
ONZE OPROEP MEE VOLGDEN…

Jammer genoeg kregen de actie-
voerders op verschillende plaatsen
te maken met een dubbelzinnig
ACV.  Terwijl ze bij De Lijn de sta-
king zgn. ondersteunden, probeer-
den ze bij sommige de pachters
alles te doen om personeel aan het
werk te krijgen.  Bij het Oost-
Vlaamse Heyerick bijv. probeerde
de ACV hoofddelegee met alle mid-
delen het stakingspiket te omzei-
len.  Maar veel ACV militanten en
leden kozen echter de kant van de
staking.  Ook zij moeten we dan-
ken voor hun moedige houding.

Op donderdag 22 december 2011
staakte het personeel van de
openbare diensten. Een algeme-
ne staking, waaraan ook het per-
soneel van De Lijn, de MIVB en de
TEC actief deelnam, maar waar
ook de het personeel van de zgn.
“pachters” zich niet onbetuigd
liet.

GESLAAGDE ACTIE BIJ DE PACHTERS OP 22
DECEMBER 2011
Bij de staking van de openbare diensten van 22 december 2011 heeft
BTB opgeroepen om deel te nemen aan de staking. Bedankt aan de BTB
leden en militanten, want er werd massaal gehoor gegeven aan de sta-
kingsoproep, meer zelfs, ook veel ACV leden volgden onze oproep.

We mogen spreken van een historische stakingsdag, het was waar-
schijnlijk de eerste keer sinds jaren dat de solidariteit tussen het per-
soneel van "De Lijn" en van de pachters zo groot was. Als het van de
BTB afhangt zal dat ook in de toekomst zo blijven.

BTB WEGVERVOER & LOGISTIEK  
Ook in het nieuwe jaar zit onze vakgroep Wegvervoer en Logistiek niet
stil. Want stilstaan … is achteruitgaan. Wij willen jullie ook graag zo nauw
mogelijk betrekken bij onze militantenwerking.

Daarom geven we jullie hieronder alvast een eerste overzicht van de acti-
viteiten die de eerstvolgende maanden gepland staan. Ben je geïnteres-
seerd om deel te nemen aan één van deze activiteiten? Neem dan gerust
contact op met je plaatselijk BTB-secretariaat. Zij kunnen je meer informa-
tie bezorgen.

KALENDER 2012

Za 11/18.02.2012 Ontmoetingsmoment autobuschauffeurs 
UBOT-CGSP, te Brussel. Alle chauffeurs die rijden
voor TEC, MIVB of pachters uit Franstalig Brussel 
en Wallonië zijn welkom.

Za 10.03.2012 Ontmoetingsmoment Jongeren BTB –ABVV 
Metaal, te Gent.  Alle nederlandstalige 
leden/militanten van minder dan 30 jaar zijn 
welkom.

Za 24.03.2012 Open Federale Militantenraad, te Brussel.  Alle 
geïnteresseerde BTB leden zijn welkom.

Za 21.04.2012 Federale ABVV-kandidatendag
Brussel: Tour & Taxi's.  Ook alle BTB kandidaten 
zijn welkom.

Za 28.04.2012 Slotdag federale militantenvorming: 
Alle kandidaten en militanten zijn welkom.  
Met  uitwisseling van ervaringen tussen de 
“nieuwe” en de “oude” militanten,
BTB Antwerpen
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