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De nadruk
op het
overleg met
de sociale
partners is 
meer dan
opvallend
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Een welvarende, solidaire
     en duurzame samenleving, 
  daar tekenen we voor!

Grootste verhoging minimumpensioen
de Tweede Wereldoorlog
Een minimumpensioen van 1500 euro netto bij een 
volledige loopbaan. Boter bij de vis voor de helden 
van de zorg, meer geld voor de gezondheidszorg, een 
uitbreiding van het ouderschapsverlof, de aanpak van 
sociale dumping, een verhoging van de minimum- 
uitkeringen, een financiering op lange termijn van 
de paritair beheerde, federale sociale zekerheid, wat 
bovendien gebaseerd is op de verklaring van de 
sociale partners naar aanleiding van 75 jaar sociale 
zekerheid.

Deur op een kier voor meer koopkracht
De werknemers in de metaal en de transport houden 
tijdens corona de economie draaiende. Zij verdienen 
meer koopkracht. Het regeerakkoord spreekt over 
“aandacht voor de koopkracht in vergelijking met 
onze buurlanden”. De loonwet van ‘96 zal dus niet ver- 

dwijnen, zoals wij nochtans vroegen. Al wil de regering 
“hierrond werken in overleg met de sociale partners 
en met omzendbrieven”. Hoe klein deze kier ook is en 
al wordt ze nu al betreurd door het VBO, wij zullen ze 
gebruiken!

Meer sociaal overleg
De nadruk op het overleg met de sociale partners is 
trouwens meer dan opvallend. In een regeerakkoord 
van 84 pagina’s komt het woord ‘sociale partners’ 
40 keer voor. Ter vergelijking: in het Vlaamse regeer- 
akkoord van Jan Jambon 9 keer op 303 pagina’s. Zie 
daar het verschil. De nadruk op overleg met de sociale 
partners, alle sociale departementen in handen van 
de socialisten en als kers op de taart een Metallo 
Minister Meryame Kitir. Dat zijn onze troeven. Er is dus 
een duidelijke inhoudelijke breuk met het verleden. 
Ook op andere terreinen: eindelijk een klimaatbeleid, 
focus op armoedebestrijding, een menselijke samen- 
leving, inclusiviteit, …

Kritisch en waakzaam
Natuurlijk zijn er nog vele angels: geen vermogens- 
belasting, de loonwet, de verdere flexibilisering van de 
arbeidsmarkt, de zware beroepen … We zullen deze 
regering, zoals elke regering, dan ook kritisch volgen 
en beoordelen op hun daden. En als men aan de 
rechten van de werknemers komt, dan zullen ze ons op 
hun weg vinden. In welke van de vier seizoenen ook. 
Omdat we vakbonden zijn. Punt andere lijn.

Met open vizier. Ieder vanuit zijn rol en verantwoor-
delijkheid. In een socialistische gemeenschappelijke 
actie. Voor de belangen van onze werknemers. Er is 
werk aan de winkel. Vooruit. 

Rohnny Champagne    
voorzitter ABVV-Metaal

De nieuwe federale regering heeft de eed

afgelegd en het vertrouwen gekregen van

een meerderheid van de Belgen. Zo gaat

dat in een democratie. Punt andere lijn.

Het was geen fraai voorspel. De afgelopen 500 

dagen waren Belgische politiek op haar slechtst. 

Maar dat was de regering-Michel-De Wever

ook al, en toen met desastreuse gevolgen

voor de burgers en werknemers van dit land.

Niet voor niets werden ze door de kiezer

wandelen gestuurd. We hebben nu een Vivaldi-

regering onder leiding van Alexander De Croo.

Is het paars-groene regeerakkoord het meest

ideale linkse vakbondsakkoord? Nee, natuurlijk 

niet. Het is een compromis tussen zeven

verschillende politieke partijen, maar met eten en 

drinken voor de burgers en werknemers van dit 

land. Met vooral een duidelijke stijlbreuk met de 

regering-Michel. Het is wel degelijk, zoals

Paul Magnette zei, een terugkeer van het hart.

  Frank Moreels
  voorzitter BTB

Werknemers in metaal en
transport houden tijdens
corona de economie draaiend. 
Zij verdienen meer koopkracht.’’

024_AAV1QU_20201026_DNWHP_00.indd   24024_AAV1QU_20201026_DNWHP_00.indd   24 19/10/20   12:1219/10/20   12:12



25 N° 9 • 26 oktober 2020

H
et schrijnende probleem van de opeen- 
volgende dagcontracten in het uitzendwerk 
is alom bekend. Werknemers die maanden- 
of zelfs jarenlang met dagcontracten aan de 

slag zijn: het is letterlijk dagelijkse kost in sommige 
bedrijven binnen onze sectoren. 

Als ABVV-Metaal en BTB leggen we de uitzend- 
kantoren en hun federatie Federgon daarom continu 
het vuur aan de schenen om deze probleem- 
situatie eindelijk aan te pakken. Het tegenvoorstel 
van de werkgevers is voor ons als vakbonden niet 
acceptabel en moet dus terug naar de tekentafel. 
Vooral de drempel van 112 dagen na elkaar werken 
met dagcontract per uitzendkracht per jaar ligt veel 
te hoog. Dit komt erop neer dat iemand zonder 
problemen bijna een half jaar met opeenvolgende 
dagcontracten aan de slag zou mogen zijn. 

Het enige lichtpuntje in het voorstel van de uitzend- 
kantoren? Hun bereidheid om een automatisch 
sanctioneringsmechanisme te aanvaarden en het feit 
dat ze erkennen dat er bepaalde (grote) bedrijven zijn 
die perfect kunnen functioneren zonder gebruik te 
maken van opeenvolgende dagcontracten. 

Als BTB en ABVV-Metaal hebben wij steeds de 
kaart getrokken van een zo groot mogelijke kern van 
vaste werknemers met een contract van onbepaalde 
duur die gebruik maken van de onderhandelde 
vormen van flexibiliteit (overuren, tijdelijke werkloos- 
heid, weekendwerk, ploegenarbeid, …). Deze wordt - 
indien nodig -  aangevuld met externe uitzendkrachten 
om een tijdelijke vermeerdering van het werk, de 
vervanging van een langdurig afwezige werknemer 
en bij uitzonderlijke werken - in overleg - het hoofd 
te bieden. 

We zijn dan ook verheugd over de passages in 
het nieuwe regeerakkoord waarin de huidige gang 
van zaken in uitzendland wordt afgekeurd. “Het 
oneigenlijk en overmatig gebruik van dagcontracten 
zal bestreden worden, in overleg met de inter- 
professionele en sectorale sociale partners”, staat er 
letterlijk te lezen.

Als ABVV-Metaal en BTB streven wij altijd en overal 
naar duurzame en werkbare arbeid, met zekerheid 
en volledige bescherming op alle gebieden. Dus deze 
strijd wordt nog vervolgd. 

BTB en ABVV-Metaal zeggen
     NEEN tegen
 misbruik dagcontracten!
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      Let’s go!
Onze kandidaten staan voor je klaar!
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Door de coronapandemie werden de sociale verkiezingen uitgesteld van mei naar november.  

De nieuwe verkiezingsperiode valt van 16 tot en met 29 november. Met het uitstellen van de sociale 

verkiezingen werden ook de campagnes opgeschort. Maar op 23 september hebben wij onze  

campagne ook opnieuw op gang getrapt. Onze kandidaten en wijzelf zijn er alvast klaar voor!

“In onze sector worden we meer en meer 
geconfronteerd met digitalisering en 
automatisering. Om mee te kunnen met de 
nieuwe technologie is het van belang dat 
we bijscholing krijgen. Daarom pleiten wij 
als BTB voor meer vorming en opleiding op 
ons bedrijf.” 

“Digitalisering moet ons werk gemakkelijker 
én veiliger maken. Het moet zorgen voor 
werkbaar werk, niet voor meer werkdruk of 
meer flexibiliteit. Als ABVV-Metaal kunnen 
we daarvoor zorgen.”

“De werkdruk in de transport- en logistieke 
sector moet naar omlaag! Niemand kan 
het vaak helse tempo en de steeds verder 
gaande flexibilisering zijn hele loopbaan 
volhouden. Als BTB-afgevaardigde zal ik 
steeds pleiten voor werkbaar werk voor 
iedereen, want 45 jaar werken is een lange 
tijd.” 

“Als BTB-afgevaardigde heb ik de kans op 
te komen voor het welzijn en de veiligheid 
van mijn collega’s. Een veilige en gezonde 
werkplaats is immers van groot belang!”

Meer vorming en opleiding

Werkbaar werk

Werkdruk omlaag

Opkomen voor welzijn en veiligheid
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Anke Goormans – Van Hool

Dirk Crevits – Van CoillieErika Van der Borght – K.A.V

Eli Desomer – E.C.S.
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      Let’s go!
Onze kandidaten staan voor je klaar!

“Als ABVV-Metaal eisen we dat de wet- 
geving rond uitzendarbeid gerespecteerd 
en toegepast wordt. We willen werk- 
zekerheid voor onze werknemers.”

“De ABVV-Metaal-delegatie waakt erover 
dat het gebruik van robots niet ten koste 
gaat van de tewerkstelling.”

Werkzekerheid Automatisering mag geen jobs kosten   

Bruno Usewils – Cofely-Fabricom Caroline Segers – Daikin

“We zijn altijd bezig met het zoeken  naar 
oplossingen om het werk menselijker te 
maken. Op onze vraag bekijken vier ergo-
nomen in het bedrijf onze werkwijze: hoe-
veel moet er gebukt of geheven worden? 
En hoe kunnen we het werk aanpassen 
zodat het meer ergonomisch wordt? 
Zo hopen we als ABVV-Metaal al veel 
problemen op te lossen.”

“Wij werken van thuis uit. Vaak wordt in de 
planning gekeken naar mensen die in de 
regio wonen, maar niet altijd. Ik ken veel 
collega’s die lang op de baan zitten. Soms 
kloppen ze dan werkdagen van twaalf, 
dertien uur en dat gedurende maanden 
aan een stuk. Dat zorgt voor problemen 
inzake de afstemming tussen werk en 
privé. Als ABVV-Metaal vragen wij daar 
meer aandacht voor.”

Werk menselijk makenAandacht voor evenwicht werk-privé

Johan Thandt – Volvo Groep GentDavid Vermalen – ESAS

“Het leven wordt alsmaar duurder, maar 
onze lonen volgen niet. Tijdens de corona-
crisis waren we helden, maar helden die 
worden normaal ook beloond! Voor BTB is 
het dus tijd voor erkenning en meer koop-
kracht.”

“Als BTB-afgevaardigden streven wij naar 
respect voor iedereen en diversiteit op 
de werkvloer. Man of vrouw, wit of zwart, 
vaste werkkracht of interimmer, ieder- 
een verdient respect en een gelijke be- 
handeling.”

Tijd voor erkenning en koopkracht Respect voor iedereen

Mohamed Hritat – DHL Parcel Melika Razzouki – DB Schenker
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