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Neerstortende vliegtuigen, piloten die in slaap vallen, luchtvaart
maatschappijen die de veiligheid van de passagiers op het spel zetten voor
commerciële belangen. Pure bangmakerij van de piloten die zo hun eigen
geloofwaardigheid ondermijnen, zegt SAÏD EL KHADRAOUI.

In heel Europa, ook in Zaventem, voeren de pilo
ten vandaag actie tegen de plannen van de Europese
Commissie om de vlieg en rusttijden in de EU te
harmoniseren. Ze vinden dat de veiligheid van het
luchtverkeer in Europa in gevaar komt. Met veilig
heid moet je inderdaad niet sollen. Precies daarom
is het verontrustend dat piloten bewust een aantal
dossiers door elkaar haspelen om te insinueren dat

de Europese wetgeving het vliegverkeer minder vei
lig zal maken.
Zo zou de Europese wetgeving over passagiersrech
ten de veiligheid in het gedrang brengen. Passagiers
hebben bij vertragingen volgens het Hof van Justi
tie recht op een vergoeding. Volgens de piloten zul
len dergelijke vergoedingen steeds de commerciële
belangen van de luchtvaartmaatschappijen bedrei
gen, waardoor ze veiligheidsrisico’s zullen nemen.
(‘Piloot in Nood’, DS 7 januari) Het normaal vinden
dat luchtvaartmaatschappijen gaan beknibbelen op
veiligheid omdat de passagiersrechten te streng zijn
geworden, is hetzelfde als beweren dat voedings
producenten de voedselveiligheid in gevaar zullen
brengen omdat de regels over klachtenbehandeling
verstrengd werden. Consumentenrechten en veilig
heid zijn aparte wetgevingen en bedrijven horen die
beiden correct na te leven. Wat de piloten nu doen,
is ‘veiligheid’ misbruiken, om passagiers hun rech
ten te ontzeggen. Faut le faire.

Strengste veiligheidsnormen

Het dossier van consumentenrechten wordt op een
hoopje gegooid met de voorstellen voor een nieuwe
wetgeving over de vlieg en rusttijden voor piloten.
De piloten vallen nu al in slaap achter de stuur
knuppel, zeggen ze, het zal in de toekomst alleen
erger worden. De Europese wetgeving die in de
maak is, harmoniseert het kluwen van verschillen
de nationale wetgevingen. Het voorstel voor de
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SAÏD EL KHADRAOUI
Wie? Lid van de transportcommissie van het Europees
Parlement (SP.A).
Wat? De piloten gaan te kort door de bocht als ze bewe
ren dat de nieuwe Europese wetgeving over de vlieg en
rusttijden de veiligheid van de passagiers in het gedrang
zou brengen.
Waarom? Het Europees veiligheidsagentschap Easa han
teert de strengste normen die in Europa gelden en boven
dien hebben de Europese piloten langere rusttijden dan
hun Amerikaanse collega’s.

Gert Peersman doceert economie aan de UGent. Zijn column
verschijnt tweewekelijks op dinsdag.

Het is verbijsterend om het sociale overleg te volgen. Alsof de
tijd een halve eeuw heeft stilgestaan. Bij vakbonden gaat het
alleen over het statusquo van sociale verworvenheden en (ge
miste) hogere lonen boven op de index. Werkgevers zijn geen
haar beter. Via een goed uitgekiende lobby en mediacampagne
hebben ze de mantra van te hoge loonkosten tot voornaamste
staatsprioriteit verheven. En dan is er de alsmaar terugkerende
hete aardappel arbeidersbedienden. Spontaan denk ik dan: zet
die plaat toch af! We leven in de eenentwintigste eeuw.
Het is waar dat loonkosten cruciaal zijn voor de competitiviteit
van bedrijven. Maar hoge loonkosten zijn mede het gevolg van
roekeloos gedrag aan werkgeverskant. Het Belgische loopbaan
model is welbekend. Werknemers moeten gedurende een rela
tief korte periode alles uit de kast halen. Zodra ze door hun beste
krachten heen zitten, opteren ze uitgeblust voor vervroegd pen
sioen, of worden ze afgedankt via het brugpensioen. De factuur
wordt systematisch doorgeschoven naar de belastingbetaler.
Geen wonder dat de belastingdruk en bijgevolg de loonkosten in
België zo hoog zijn. Door de kortere loopbanen in vergelijking
met de handelspartners, moeten er meer belastingen op arbeid
geheven worden om de transfers naar de nietwerkenden te fi
nancieren, wat weegt op de concurrentiekracht van bedrijven.
Hetzelfde liedje voor de werknemers. De grootste uitdaging voor
onze welvaartsstaat in de eenentwintigste eeuw is de vergrij
zing. Alleen al om de factuur van de vergrijzing te betalen, moet
de overheid op termijn een bedrag vinden dat overeenstemt met
een verdubbeling van de persoonsbelastingen die we momenteel
aan Vadertje Staat afdragen. Dat is natuurlijk onmogelijk, waar
door het hele systeem van de sociale zekerheid op de helling
komt te staan. Denken dat je dit met besparingen in de over
heidsuitgaven of vermogensbelastingen kan opvangen, is we
reldvreemd.
Hoe je het ook draait of keert, we zullen allemaal langer moeten
werken indien we in de toekomst nog een menswaardige sociale

zekerheid willen heb
ben. Logisch. Sinds 1925
is de wettelijke pensi
oenleeftijd 65 jaar. Met
een gemiddelde levens
verwachting van 58 jaar,
was men toen bij de pen
sionering statistisch al
overleden. Onze levens
verwachting is onder
tussen al ruim 80 jaar,
terwijl de gemiddelde
effectieve pensioenleef
tijd amper 59 jaar be
draagt. Het ligt voor de
hand dat ons loopbaan
model onhoudbaar is
geworden.
Langere loopbanen zijn

de sleutel voor zowel het vrijwaren van de sociale zekerheid als
de competitiviteit van bedrijven. Het is een zespuntenmatch.
Enerzijds moeten er minder uitkeringen betaald worden, ander
zijds levert de hogere tewerkstelling extra belastinginkomsten
op. De vrijgekomen ruimte kan aangewend worden om de ver
grijzing te betalen en de lasten op arbeid te verlagen. Dat er
daardoor minder jobs voor jongeren zouden overblijven, is een
wijdverspreide misvatting.
Wanneer ik lezingen geef over de vergrijzingsproblematiek is de
eensgezindheid bij alle aanwezigen opvallend. Iedereen beseft
dat een ander arbeidsmarktmodel noodzakelijk is, en dat langer
werken daarbij cruciaal is. Iedereen, behalve de sociale partners
blijkbaar. Zij gedragen zich zoals het orkest van de Titanic door
te discussiëren over de lonen en verworvenheden van een be
perkte groep werkenden, terwijl het schip aan het zinken is. Om
economenjargon te gebruiken: het is niet zozeer de prijs (lonen
en verworvenheden), maar de hoeveelheid (werkgelegenheid)
die van belang is voor de competitiviteit en welvaart.
Het is verbazingwekkend dat het sociale overleg daar niet over
gaat. Vakbonden zouden op de barricaden moeten staan. Minder
lasten op arbeid? Alleen voor bedrijven die hun kosten niet af
wentelen op de maatschappij en sectorspecifieke quota halen
qua aantal oudere werknemers. Dat dwingt bedrijven om na te
denken over zogenaamde grijze banen creëren. Flexibeler wer
ken? Alleen als dat gepaard gaat met initiatieven om loopbanen
te verlengen. Een gelijkaardige redenering kan gemaakt worden
voor jongeren met weinig werkervaring en werknemers van al
lochtone afkomst. De sociale zekerheid is de kers op onze wel
vaartstaart. De betaalbaarheid ervan zou prioriteit nummer één
moeten zijn.

SOCIAAL OVERLEG
OP DE TITANIC

Sinds 1925 is de
wettelijke
pensioenleeftijd 65
jaar. Met een
levensverwachting
van 58 jaar was
men toen bij de
pensionering
statistisch al
overleden
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UITDAGINGEN VOOR OBAMA II

‘Een paar uur na Obama’s eedaflegging trekken de
Israëli’s naar de stembus, een toevallige timing die
onvermijdelijk een van zijn beslissende keuzes zal
bepalen: moet hij zijn voorgangers Bill Clinton en
Georges W. Bush volgen en van het vredesproces in
het MiddenOosten het sluitstuk van zijn tweede
ambtstermijn maken? Obama heeft tijdens zijn
campagne beloofd om Israël te bezoeken in zijn
tweede ambtstermijn. Als hij in Jeruzalem aankomt
zonder veel ondernomen te hebben om het vredes
proces te bespoedigen, dan zou dat een belangrijk
statement zijn. Israëli’s en Palestijnen zouden eruit
afleiden dat de VS de tweestatenoplossing hebben
opgegeven.’

‘Voor zijn tweede ambtstermijn heeft Obama een
duidelijke, maar onuitgesproken agenda: presiden
tiële grootsheid bereiken in de ogen van historici en
Amerikanen. Daarin zal hij bijna zeker falen. Hij is
nu al een historische president omdat hij de eerste
Afrikaanse Amerikaan ooit verkozen is, maar er is
een verschil tussen historisch zijn en groots zijn.’

‘En dan is er nog de wapenwet, een thema waarover
verrassend genoeg eensgezindheid is bij de Ameri
kanen dat er een hervorming nodig is, maar waar de
voorstanders van wapens de Republikeinen in een

Met zijn herverkiezing hoeft Barack Obama zich in tweede en laatste ambtstermijn niet
bezighouden, maar de uitdagingen die hem te wachten staan zijn er niet minder om. Enkele
commentaren.

Laat u niet
bang maken
door piloten


