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Eisen (korte termijn) van de technische diensten

In het algemeen moet er veel meer aandacht besteed worden aan de kerndiensten van
Belgocontrol. De kerndiensten van Belgocontrol bestaan naast de verkeersleiding (ATCO) ook uit de
technische diensten (ATSEP). Het beroep van ATSEP dient aantrekkelijker te worden gemaakt.
Deze lijst met korte termijneisen heeft niet alleen als voornaamste doelstelling om bekwaam
technisch personeel aan te trekken maar ook om bekwaam technisch personeel die over
noodzakelijke kennis en ervaring beschikt te behouden. Daarnaast wordt er in deze lijst ook
voorstellen gedaan om een oplossing (of een begin van oplossing) te bieden aan een aantal
pijnpunten die reeds lange tijd bestaan bij de technische diensten.
1. De TWO premie dient ook van toepassing te zijn op de andere technische waakdiensten
(inclusief de regionale technische diensten).
2. De vergoeding voor de GSM waakdiensten (dienstnota NTS-0153 van 15.07.2009) dient te
worden verhoogd van 1,5% naar 2% voor weekdagen en van 3% naar 4% voor zaterdag, zonen feestdagen.
3. Prestaties op zaterdag dienen te worden vergoed als zondagsprestaties in het kader van
semafoonoproepen en vluchtinspectie bij de technische diensten (uitzonderlijke prestaties).
4. In aanloop naar een transparant loonbeleid dienen de looncurves die momenteel worden
toegepast gecommuniceerd te worden naar het technisch personeel.
5. Een verhoogd CP plafond van 48u voor alle technische medewerkers die in onregelmatige
diensten (zoals waakdiensten) werken (momenteel is er enkel een verhoogd plafond voor
technische medewerkers die in ploegen en/of weekends werken).

6. De OJTi premie voor ATCO (dienstnota NTS-0179 van 02.03.2017) dient uitgebreid te worden
naar ATSEP.
7. De inhoud van de contracten met EPN en EGIS dienen vrijgegeven te worden.
8. De sociale dialoog is onvoldoende transparant. De verslagen van het Paritair Comité en de
werkgroep Statuut dienen op de portal ter beschikking te worden gesteld aan het voltallige
personeel.
9. Belgocontrol dient te voorzien in een volledige tegemoetkoming van de (niet aftrekbare)
bedragen gestort door werknemers van Belgocontrol voor de studiejaren die zij laten
regulariseren in het kader van de hervorming van de pensioenberekening.
10. Belgocontrol dient een individuele ATSEP bevoegdheidsverklaring in zakformaat in te voeren
waarin de systeemratings worden vermeld waarvoor het technisch personeelslid dat onder
het Blue Book valt competent werd verklaard.
11. Technici (O-chef, E. O-chef of gelijkgesteld) die reeds 14 jaar tewerkgesteld zijn bij
Belgocontrol dienen bezoldigd te worden volgens de weddeschaal 28D (chef RTS) en een
financiële gelijkstelling dient van toepassing te zijn voor de contractuele technici met
hetzelfde aantal dienstjaren die onder deze weddeschaal zouden zitten.
Industriële ingenieurs (e.a. ing. of gelijkgesteld, exclusief mandaat- of opdrachthouders) die
reeds 14 jaar tewerkgesteld zijn bij Belgocontrol dienen bezoldigd te worden volgens de
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weddeschaal 12A (industrieel ingenieur-hoofd van dienst) en een financiële gelijkstelling
dient van toepassing te zijn voor de contractuele industriële ingenieurs met hetzelfde aantal
dienstjaren die onder deze weddeschaal zouden zitten.
Burgerlijk ingenieurs (e.a ingenieur of gelijkgesteld, exclusief mandaat- of opdrachthouders)
die reeds 14 jaar tewerkgesteld zijn bij Belgocontrol dienen een geïndexeerde
weddeverhoging van 10% te krijgen.
Hierbij wordt er van uitgegaan dat contractuele medewerkers – naar analogie met hun
statutaire collega’s - reeds na 4 jaar een verhoging in weddeschaal hebben verkregen. Indien
deze veronderstelling niet correct is dient ook hieraan geremedieerd te worden.
12. Er moet veel sneller geanticipeerd worden op het wegvallen van ingenieurs en technici en er
dient veel actiever te worden gezocht naar kandidaten. Een vast agendapunt “stand van
zaken openstaande vacatures” dient te worden ingelast op elke vergadering van de
werkgroep statuut zodat dit veel beter kan worden opgevolgd.
13. De premie’s voor nachtwerk en de ploegenpremies (4-12 en 12+) dienen verdubbeld te
worden en geïndexeerd. Deze premie’s dienen eveneens uitbetaald te worden naar gelang
het effectief aantal gepresteerde uren (momenteel geldt er een maximum van 8 uur).

