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Amper een week nadat Brussels Airport voorzichtig is rechtgestaan, hebben wilde acties bij Belgocontrol de luchthaven gisteravond
opnieuw platgelegd. "Nog groter jobverlies dreigt", vrezen economen. "En dat omdat de luchtverkeersleiders niet tot hun 58ste willen
werken."

Honderden werknemers van Brussels Airport hebben hard geknokt om de luchthaven in recordtempo weer operationeel te krijgen,
na de aanslagen van 22 maart. Vanuit Parijs tot zelfs Tokio weerklonk er de voorbije dagen bewonderend applaus. Gisteren leek
kort na de middag nog meer goed nieuws in de maak. Na maandenlange onderhandelingen was er een sociaal akkoord met de
luchtverkeersleiders, zo meldde werkgever Belgocontrol. Helaas werd de deal gesloten met de 'verkeerde' vakbond, zo bleek al snel.
"Drie bonden zaten rond de tafel", luidt het bij de Gilde van Luchtverkeersleiders. "Alleen met ACOD is er een overeenkomst. Die bond
vertegenwoordigt dan wel het meeste personeel bij Belgocontrol, maar amper luchtverkeersleiders. Zij zijn hoofdzakelijk bij VSOA en
ACV aangesloten. En die gingen niét akkoord."

Een groot deel van de luchtverkeersleiders ziet het niet zitten om langer te moeten werken dan hun 55ste. In de late namiddag werden
ze er één voor één 'ziek' van. Gevolg: een honderdtal vluchten werd geannuleerd. "Compleet onverantwoord", oordeelt vicepremier
Alexander De Croo (Open Vld). "Net wanneer iedereen aan het collectieve belang moet denken, stellen zij hun eigen belang voorop."

Transporteconoom Eddy Van de Voorde (UA) vreest vertrouwensschade. "Dit is surreëel. We dreigen nog meer jobs kwijt te spelen
door een kleine groep geprivilegieerden zonder verantwoordelijkheidszin."

Gisteravond laat was het nog niet duidelijk of het vliegverkeer vandaag nog hinder ondervindt.

JOOST FREYS EN ROBBY DIERICKX
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