Hoelang blijven de technische diensten
dit beleid nog slikken?
Het nieuwe management is nu ruim 4 jaar aan het bewind en wij stellen ons de
vraag wat er in deze periode effectief verbeterd is voor de technische diensten.
We stellen vast dat er verschillende reorganisaties werden doorgevoerd maar
dat er bijzonder weinig realisaties kunnen worden waargenomen ten bate van
de statutaire en contractuele personeelsleden van de technische diensten.
Het dossier technische diensten van de beroepsvereniging (dat terug te vinden
is op www.atsep.be) is in die 4 jaar inhoudelijk dan ook nauwelijks gewijzigd.
Technische medewerkers met jarenlange ervaring hoeven bij Belgocontrol
op niets te rekenen terwijl externen op één week tijd tot experts en managers
worden gepromoveerd.
Technische vacatures bij Belgocontrol geraken nauwelijks ingevuld. Volgens HR
wordt er volop gezocht naar de geschikte profielen maar die zijn blijkbaar
moeilijk te vinden. Gelet op de grote vraag naar technisch geschoold personeel
zal dit op termijn wellicht niet verbeteren. Intussen onderneemt Belgocontrol
absoluut niets om bekwaam technisch personeel te trachten te behouden. Het
is daarbij hallucinant dat HR na al die tijd blijkbaar nog steeds niet heeft
begrepen dat een ingenieur of technicus met 10 jaar ervaring in de luchtvaart
niet zomaar kan worden vervangen.
Dit falende HR beleid heeft voor gevolg dat er ondertussen massaal
consultants zonder ervaring in de luchtvaart worden aangesteld.
In deze context is het feit dat de contractuelen geen enkel uitzicht hebben op
loonsverhogingen ter waardering van de door hen opgebouwde expertise
stuitend.

Daarnaast zijn er ook de grote loonverschillen tussen contractuelen onderling
die over dezelfde kwalificaties beschikken en die dikwijls dezelfde of
gelijkaardige functies uitoefenen. Over dit gebrek aan een transparant en
rechtvaardig loonbeleid debatteert men al jaren zonder enig resultaat.
Een rechtstreeks gevolg hiervan is dat verschillende ervaren ingenieurs en
technici intussen het bedrijf hebben verlaten. Dit beleid is nefast voor de
luchtvaartveiligheid waar ervaring een zeer belangrijk element is!
Hoe lang is het geleden dat er nog een substantiële loonsverhoging werd
bekomen. De loonstop bij de technische diensten van Belgocontrol is al jaren
een realiteit.
Ter illustratie het dossier inzake de TWO premie. Dit luttele bedrag is – net
zoals de loonvoorwaarden voor de contractuelen – al 10 jaar hetzelfde
gebleven.
Eind 2016 werd er al gepleit voor een actualisering van deze premie. Meer dan
1 jaar later is er nog steeds geen akkoord en dit terwijl het hier over een
peulschil gaat in verhouding tot de buitensporige uitgaven die Belgocontrol al
heeft gedaan voor tal van randactiviteiten die met luchtvaart niets te maken
hebben (StreetwiZe, restyling, Dôme, …).
Dat Belgocontrol niet in staat/bereid is om in dergelijk eenvoudig dossier op
korte termijn tot een oplossing te komen, spreekt boekdelen.
Bij het topmanagement daarentegen is het totale salaris van de leden van het
directiecomité in 2015 met 14,6 % gestegen t.o.v. het voorgaande jaar.
Op de onderhandelingen worden enkel nog punten besproken die de
werkgever belangrijk vindt. Een pleidooi voor de zware beroepen bij de
technische diensten, de actualisering van de GSM waakdiensten en
waakdienstpremie, de problematiek van de overuren, een tegemoetkoming
voor het verlies van de diplomabonificatie, een rechtvaardig loonbeleid voor
de contractuelen, … komen al helemaal niet aan bod.
Dit beleid nog eens 6 jaar verder zetten? Neen bedankt, voor ons hoeft het
niet.
Wij roepen dan ook op om massaal te reageren op de website www.atsep.be.
ALLEEN SAMEN STAAN WE STERK !
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