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De nieuwe BeMotion
   is er!
De laatste editie van dit jaar zit weer afgeladen vol met 

interessante artikels, dossiers en interviews!

Lees ‘m op www.btb-abvv.be.
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Bijzondere tijden vragen om bijzondere oplossingen. 
Als moderne vakbond schrikt ons dat niet af, integen-
deel. Nu de coronabarometer rood uitslaat voor het 
volwassenenonderwijs, hebben de deelnemers van het 
tweede deel van de KickOff-vormingen (tweedelige 
vorming bedoeld voor nieuwe kandidaten) live kunnen 
volgen vanuit een virtueel leslokaal.

We toverden in een recordtempo ons vormingsteam 
om tot ware tv-presentatoren, bouwden uit het niets 
een tv-studio op en creëerden een splinternieuw plat-
form van waaruit bijna 400 militanten live vorming 
konden volgen en polls invullen. De live vorming werd 
afgewisseld met getuigenissen van ervaren dele-
gees en tijdens de pauzes trakteerden we onze deel- 
nemers op een streepje muziek en een overzicht van ons 
communicatieaanbod.

Dat was niet alles: de deelnemers konden ten alle 
tijden terecht in de chatroom met al hun vragen, 
waar ervaren delegees paraat stonden op de nieuwe- 
lingen bij te staan. De respons was fenomenaal! In 
totaal werden om en bij de duizend vragen gesteld 

én beantwoord. Alle deelnemers ontvingen na afloop 
al het materiaal van deze webinars, samen met een 
feedbackformulier. En wat bleek: een overdonderende 
tevredenheid bij onze deelnemers. 

Bedankt voor jullie enthousiasme!

Ondertussen zijn ook de sociale verkiezingen achter 
de rug. Wij willen alvast al onze militanten bedanken 
voor hun inzet en alle werknemers voor hun stem. BTB 
heeft een historische overwinning gehaald en wordt de 
grootste vakbond in hun sectoren. ABVV-Metaal blijft 
sterk staan met een lichte vooruitgang, terwijl het ACV 
verder achteruitgaat. Samen, Metaal en Transport, zijn 
we een winnend team, dat ook de komende vier jaar, 
dag in dag uit, zal opstaan voor respect voor de werk-
nemers in dit land. 

ABVV-Metaal pakt uit met
top-of-the-art online vorming

Bedankt voor het vertrouwen

Na de goede resultaten van de voorbije sociale verkiezingen viert 
BTB coronaproof feest met een virtueel overwinningsfeest
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Corona treft touringsector:
   metallo’s en chauffeurs 
maken zich zorgen

De ene bus is de andere niet
Met Van Hool in de Kempen, een Belgisch familiebedrijf 
waar ongeveer 3.200 mensen werken, en VDL Bus in 
Roeselare, een Nederlands bedrijf met zo’n 650 werk-
nemers, kent ons land twee grote busbouwers. Terwijl 
die eerste zich vooral concentreert op de productie 
van touringcars voor de toeristische sector, trekt VDL 
de kaart van elektrische bussen voor het openbaar 
vervoer. Dat verschil in focus zorgt ervoor dat beide 
bedrijven op een totaal andere manier geconfronteerd 
worden met de economische gevolgen van corona: 
VDL Bus presteert vandaag prima, bij Van Hool daar-
entegen is de situatie rampzalig. 1.200 van de 3.200 
werknemers zijn er al sinds maart 2020 ononder- 
broken tijdelijk werkloos. Zonder zicht op verbetering 
nu we middenin de tweede pandemische golf zitten.

Van Hool: kan overheid voor redding zorgen?
Hoofddelegee David Scheveneels licht toe: “De 
mensen hebben al maanden loonverlies. Ook voor vol-
gend jaar is er al een negatieve impact. De bedrijfs-
voorheffing op de uitkeringen werd verlaagd naar 
15 procent, maar dat zal achteraf wel zorgen voor 
een hogere afrekening in de personenbelasting. We 
hebben nu echt de bestelling van De Lijn nodig. Als 
wij die productie op ons mogen nemen, zou ons dat al 
een stukje door deze zware periode heen helpen. Aan 
de overheid vragen we om coronawerkloosheid te 
verlengen tot wanneer nodig, voorbij 31 maart.”

Vergroening vult orderboekje
VDL Roeselare daarentegen heeft een goed gevuld 
orderboekje. Er is werk bij de vleet. Toch begrijpt 
hoofddelegee Tom Debaere de problemen waar- 
mee zijn collega’s kampen: “VDL in Nederland zit 
in moeilijke papieren en moet een beroep doen op 
steunmaatregelen van de overheid om te overleven. In 
Roeselare maken we vol-elektrische bussen die vooral 
dienen voor openbare vervoersmaatschappijen. In dat 
segment zijn de gevolgen van corona veel beperkter. 
Veel busmaatschappijen zetten al een tijd sterk in op 

de vergroening van hun vloot. Ons orderboekje zat 
dus al vol vóór de crisis. En in sommige landen – zoals 
Duitsland – maakt de elektrificering van het bus- 
vervoer deel uit van de postcorona-relanceplannen. 
Ook daar profiteren wij van.”

Chauffeurs reissector krijgen klappen
Niet alleen de werknemers van touringcarbouwers, 
maar ook de chauffeurs die ermee rijden, bevinden 
zich in een heikele positie. Sven De Paepe is autocar-
chauffeur bij Begonia Reizen sinds 2018. Hij vertelt 
over de impact van de situatie op hem persoonlijk en 
op zijn collega’s: “Sinds de eerste lockdown half maart 
is de toerismesector volledig in elkaar gestuikt. Een 
ramp voor de autocarbedrijven, maar ook voor ons 
autocarchauffeurs die amper nog gewerkt hebben. 
Busbedrijven weerhouden zich ervan om nieuwe cars 
te bestellen en bestellingen worden momenteel niet 
afgehaald. Gelukkig kunnen we nu ondersteunende 
ritten voor De Lijn uitvoeren. Zo blijven we toch een 
beetje aan de slag.”

Achter onze mensen
Het herstel van het toerisme is essentieel voor het 
herstel van de touringsector. Maar dat is natuurlijk 
onlosmakelijk verbonden met de coronapandemie 
die we eerst te boven zullen moeten komen. In de 
tussentijd volgen ABVV-Metaal en BTB de sociaal- 
economische situatie van de werknemers in de 
touringcarbedrijven en de autocarchauffeurs nauw- 
lettend op. 

De coronacrisis hakt stevig in op de reissector. Dat heeft rechtstreekse

gevolgen voor onze sectoren. De markt voor touringcars is – net als het

toerisme zelf – volledig ingestort. Dat brengt onze autocarchauffeurs en

autocarbouwers in een netelige en onzekere positie.
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Herstructurering Bekaert:
fabriek Ingelmunster moet dicht
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Bekaert gaat opnieuw herstructureren in België. 
Dat maakte de staaldraadfabrikant 4 december 
bekend op een speciale ondernemingsraad. De site in 
Ingelmunster is zeer zwaar getroffen en moet volledig 
dicht. In totaal staan 160 jobs op de helling.

Niet aan proefstuk toe
De vorige herstructurering dateert nog maar van 
vorig jaar. In maart 2019 werden 250 ontslagen aan- 
gekondigd. Dankzij de vakbonden kon dat beperkt 
worden tot 125. Nu wil de directie nog eens 160 
jobs schrappen. Deze keer is vooral de fabriek in 
Ingelmunster het slachtoffer: de site moet dicht en 95 
jobs zijn daardoor bedreigd (63 bij de arbeiders en 
32 bedienden). In Zwevegem zien 65 bedienden en 
managers hun job mogelijks verdwijnen. De directie 
wijt het collectief ontslag aan de economische impact 
van corona en aan een aantal veranderende markt- en 
klantenevoluties.

Metallo’s reageren
Opnieuw slecht nieuws dus voor onze metaal- 
arbeiders, en dat aan het begin van de eindejaars- 
periode. We vroegen een eerste reactie aan 
Steven Van Eeckhoutte (provinciaal secretaris in 
West-Vlaanderen) en Franky Dewulf (onze hoofd- 
delegee in Ingelmunster). 

 

Franky: “We voelden dat er iets zat aan te komen. Er is 
hier momenteel heel veel tijdelijke werkloosheid. Alle 
cijfers zijn slecht en investeringen werden telkens op-
nieuw uitgesteld. De coronacrisis heeft de economisch 
moeilijke situatie nog erger gemaakt. Diep vanbinnen 
weet je dan dat het niet kan blijven duren. Voorlopig 
heerst hier vooral ontgoocheling en teleurstelling. 
Alle werknemers zijn naar huis.” Steven vult aan: “Het 
klopt dat er iets stond te gebeuren, maar een volledige 
sluiting van de fabriek in Ingelmunster is zeer 
drastisch. Alle arbeiders dreigen hun werk te verliezen. 
Ook de meeste bedienden zijn getroffen, al zullen er 
wel een aantal de overstap kunnen maken naar het 
technologiecentrum van Bekaert in Deerlijk.”

Volgende stap
Uiteraard zullen de vakbonden nog bijkomende 
verduidelijkingen vragen. In de woorden van Steven: 
“We gaan snel samenzitten met de directie om meer 
informatie te krijgen. We willen een duidelijk zicht op 
de oorzaken en we gaan ook zeker kijken of er even-
tueel enkele arbeiders de overstap kunnen maken naar 
de vestiging in Deerlijk. Maar we beseffen zeer goed 
dat het niet eenvoudig zal zijn.” Franky pikt in: “We 
gaan goed nadenken over onze strategie en ons niet 
laten opjagen. Ontslagen beperken zal zeer moeilijk 
worden, dat weten we nu al. Dat hebben we vorig jaar 
ook al geprobeerd toen de site in Moen sloot, echter 
zonder succes.” 

Verkiezingsspecial MagMetal
 in de digitale rekken

Als ABVV-Metaal zijn we trots op al onze kandidaten, op onze 

campagne (waarmee een Best Content Award gewonnen werd 

tussen haakjes!), maar zeker op de 900 verkozenen! Deze 

MagMetal brengt al dat werk in beeld. Met een bijzondere focus op 

het zeldzaam karakter van de voorbije campagne en verkiezingen, 

die bol stonden van de primeurs. Eerste keer sociale verkiezingen 

voor kersvers voorzitter Rohnny Champagne, eerste keer uit- 

gestelde verkiezingen door corona bij Van Hool, eerste keer 

militant voor ABVV-Metaal … Een verkiezingsspecial gewijd aan 

de militanten, het hart van onze vakbond. Want het zijn zij die 

morgen, zoals gisteren, 365 dagen lang, klaar zullen staan. De 

campagne 2024 is begonnen.  � Lezen doe je ‘m op www.abvvmetaal.be
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Herstructurering Bekaert:
fabriek Ingelmunster moet dicht

Pakjesbezorgers, taxichauffeurs, verhuizers, vracht- 
wagenchauffeurs … Hun lonen schommelen alle-
maal rond de 12,5 à 13 euro bruto per uur. Te laag om 
comfortabel te leven en zekerheid op te bouwen voor 
de toekomst. Daarom voeren we al enkele maanden 
campagne onder de slogan ‘Fight for €14’. Het hoogte- 
punt? Dat zijn de cao-onderhandelingen in het voor-
jaar van 2021. In overleg met de werkgevers leggen 
we als BTB de nieuwe arbeidsvoorwaarden vast voor 
de komende jaren. Als het aan ons ligt, is dat met een 
minimumloon van 14 euro bruto per uur.

Te lage lonen voor essentiële beroepen
Tom Peeters, adjunct van de federaal secretaris 
BTB Wegvervoer & Logistiek: “Er is in de coronacri-
sis al veel inkt gevloeid over de essentiële beroepen. 
Tijdens de lockdown bleven de logistiek- en transport- 
sector draaien om alle winkels te bevoorraden. De 
magazijniers en koeriers kwamen handen tekort, 
omdat mensen massaal producten online bestelden. 
Maar de lonen zijn niet navenant. Het loon van de 
koeriers ligt bijna 30 procent lager dan het Belgische 
gemiddelde, het loon van de vrachtwagenchauffeurs 
21 procent lager. Met de campagne voor 14 euro willen 
we ervoor zorgen dat je krijgt wat je verdient.”

“We vinden zo moeilijk 
(geschoold) personeel”
De transportsector kampt al jaren met een tekort aan 
vrachtwagen- en buschauffeurs, en zoekt wanhopig 
naar meer geschoold personeel. Wat zegt BTB daar-
op? If you pay peanuts, you get monkeys. We roepen 
de werkgevers in de transportsector op om te zorgen 
voor degelijke lonen, opleidingen en andere kansen 
om verder te groeien. Op die manier maken we de 
sector aantrekkelijk voor wie werk zoekt.

“We kunnen niet concurreren 
met buitenlandse firma’s”
Onze Belgische transportsector ziet af door de 
oneerlijke concurrentie van Oost-Europese bedrij-
ven. Hun goedkope chauffeurs werken hier tegen een 
hongerloon en in slechte omstandigheden. Maar dat 
is geen reden voor bedrijven bij ons om de lonen 
even laag te zetten. Zo katapulteer je werknemers de 
armoede in. Sociale dumping is een Europees 
probleem waar zowel werknemers als werkgevers 
onder lijden. Daarom roepen we de werkgevers op 
om met ons samen te werken. Voor betere wetgeving, 
meer controles en een Europees minimumloon. 

Alles op alles
   voor loonsverhoging
in wegvervoer

026_AAV1QU_20201221_DNWHP_00.indd   27 15/12/20   16:24


	
	001_20201221_DNWHP_zonder
	002_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	003_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	004_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	005_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	006_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	007_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	008_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	009_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	010_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	011_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	012_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	013_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	014_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	015_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	016_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	017_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	018_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	019_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	020_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	021_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	022_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	023_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	024_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	025_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	026_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	027_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	028_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	029_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	030_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	031_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	032_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	033_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	034_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	035_AAV1QU_20201221_DNWHP_00
	033_BTV1QU_20201221_DNWHP_00
	034_BTV1QU_20201221_DNWHP_00
	035_BTV1QU_20201221_DNWHP_00
	033_OOV1QU_20201221_DNWHP_00
	034_OOV1QU_20201221_DNWHP_00
	035_OOV1QU_20201221_DNWHP_00
	033_WVV1QU_20201221_DNWHP_00
	034_WVV1QU_20201221_DNWHP_00
	035_WVV1QU_20201221_DNWHP_00
	036_AAV1QU_20201221_DNWHP_00




