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“Waar zouden we vandaag staan   
      als samenleving
zonder het werkvolk?”

BTB & ABVV-Metaal in de bres voor hun 
arbeiders
We beleven bijzondere tijden. Onze levens staan al 
wekenlang in het teken van de coronapandemie met 
haar onvoorspelbare koers. Er is de curve die we koste 
wat het kost proberen af te vlakken en natuurlijk de 
ongeziene inperking van ons sociaal, en voor velen, 
professioneel leven.

Deze ongekende tijden leggen een enigszins 
oncomfortabele waarheid bloot. De huidige 
gezondheidscrisis heeft meer dan wat dan ook aan- 
getoond dat het de meest ondergewaardeerde 
sectoren zijn die in deze periode een cruciale rol 
spelen. Laat de zorgsector daar gerust het meest 
evidente voorbeeld van zijn, maar die vaststelling gaat 
evenzeer op voor de metaal- en transportsectoren.

Wat zouden we zonder jullie doen?
Metaalvoorzitter Georges De Batselier is stellig: 
“Het zijn de zorgverstrekkers, de vuilnismannen en 
-vrouwen, de arbeiders, de thuisleveranciers … en niet 
de bankmanagers die de boel draaiende houden. Waar 
zouden we vandaag staan als samenleving zonder het 
werkvolk?”

De transportsectoren zijn vandaag essentiële sectoren, 
en zijn bijna volledig aan de slag gebleven tijdens 
deze crisis. Het contrast met het pre-coronatijdperk is 
ook voor BTB-voorzitter Frank Moreels duidelijk: “Het 
is bijna ontroerend hoe de truckers en logistieke 
medewerkers vandaag worden opgehemeld. Lof noch 
superlatieven worden gespaard om de chauffeurs 
de hemel in te prijzen. Volkomen terecht overigens. 
De ironie wil dat veel van die  mensen zich enkele 
weken geleden nog ergerden aan de truckers, die 
onvoorzichtig zouden rijden en files en ongevallen 
zouden veroorzaken.”

Plotsklaps realiseren beleidsmakers, politici en het 
publiek zich dat de winkelrekken leeg zouden blijven, 
als de truckers niet leveren en als de magazijniers, 
heftruckchauffeurs, kraanbestuurders en de collega’s 
in de logistieke centra hen niet bevoorraden. In deze 
tijden is het bij velen beginnen te dagen hoe belangrijk 
telecomtechniekers, elektriciens en lifttechniekers zijn. 
Wat als zij ons in deze tijden niet uit de nood hielpen 
door hun technische interventies? Stel je voor dat 
ziekenhuisapparatuur niet onderhouden wordt door 
onze techniekers, of dat internetaansluitingen niet aan 
de praat gehouden worden in deze telewerktijden? 
Plots denkt men eraan dat ziekenhuizen en apotheken 
bevoorraad worden door de dokwerkers en andere 
transportarbeiders. Als bij toverslag merken mensen 
dat ook taxi- en buschauffeurs ... aan de slag blijven 
om het transport draaiende te houden. En laten we de 
koeriers niet vergeten, die ook op risico van de eigen 
gezondheid deur aan deur pakjes gaan afleveren.

Respect, gezondheid en klinkende munt
Voor ons is het van wezenlijk belang dat alle 
mogelijke maatregelen worden genomen om onze 
mensen maximaal te beschermen. Daarbij zijn de 
richtlijnen van de overheid het volstrekte minimum. Het 
moet beter waar dat kan. ‘Gezondheid voorop’ moet 
steeds het devies zijn. Want deze werknemers stellen 
zich dagelijks bloot aan een mogelijke besmetting om 
het maatschappelijke leven en de cruciale sectoren 
draaiende te houden.

Georges erkent de penibele situatie: “Is het belangrijk 
om cruciale delen van onze economie overeind te 
houden? Ja, en duizenden werknemers doen dat ook. 
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Frank Moreels: “Het is tijd om het beroep van transportarbeider, chauffeur, logistieke 
medewerker ... te herwaarderen.”
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Maar gezondheid primeert. Het is belangrijk dat de 
richtlijnen gevolgd worden op de werkvloer, aangevuld 
door de praktische afspraken op het bedrijf.”`

ABVV-Metaal speelde daarom ook heel kort op de bal 
door over uitzonderlijke maatregelen te onderhandelen 
binnen de paritaire comités van de metaalsectoren. 
De Vlaamse metaalcentrale bundelde daarvoor de 
krachten met de Waalse collega’s van MWB maar 
ook met de bedienden. Samen riepen de drie 
centrales op om naast alle noodzakelijke maatregelen 
ter bescherming van de gezondheid van werknemers 
ook buitengewone maatregelen te nemen om het 
inkomen van de arbeiders van onze sectoren zoveel 
mogelijk te garanderen. “Geen crisis in de portemonnee 
van de metaalarbeiders”, weerklonk de gemeen- 
schappelijke oproep. In nagenoeg alle metaalsectoren 
is het zo dat tijdelijk werklozen door overmacht 
een aanvullende vergoeding ontvangen vanuit de 
Fondsen voor Bestaanszekerheid. Enkel in de sector 
van de metaalrecuperatie was dat nog niet het geval, 
maar ook daar is de regeling nu, mede onder invloed 
van ABVV-Metaal, uitgebreid naar tijdelijke werkloos-
heid door overmacht. Georges: “Het is onze over- 
tuiging dat wij de ambitie moeten hebben om deze 
crisis collectief en in solidariteit te overwinnen. Nadien 
zullen we gezamenlijk onze schouders rechten om de 
opgelopen schade en achterstand te herstellen.”

Ook BTB riep de paritaire comités van het trans-
port en de logistieke sector samen. “Sommige werk- 
gevers doen natuurlijk hun best om hun personeel 
te beschermen, maar anderen doen dat niet. Wat wij 
vragen? Preventieplannen, individuele beschermings-
middelen en een compensatie voor het inkomens- 
verlies”, aldus Frank Moreels. “Het is tijd om het 
beroep van transportarbeider, chauffeur, logistieke 
medewerker ... te herwaarderen. Echte waardering in 
klinkende munt is wat wij vragen en wat nodig is.“

Ondanks de openlijke lofbetuigingen van de werk- 
geversfederaties aan het adres van de ‘helden van 
de transportsector’ bracht de inspanning van de 
transportbond op sectoraal niveau weinig zoden aan 
de dijk. “Geen financiële marge”, luidde het koele 
antwoord van de werkgeversorganisaties Febetra, 
TLV en UPTR. Gelukkig boekte de transportvakbond 

op bedrijfsniveau wel successen. Frank: “Er zijn tal van 
bedrijven die hun werknemers wél respecteren en die 
hen zeker willen bedanken voor hun inzet en het werk 
dat zij verrichten. Die bedrijven namen in sommige 
gevallen zelfs spontaan contact op met de vakbonden 
om een voorstel uit te werken.”

Syndicale rol
Het zijn onzekere tijden. Veel leden zitten met 
vragen over hun gezondheid, over hun arbeids- 
rechtelijke situatie, over de financiële gevolgen van hun 
tijdelijke werkloosheid, over de nabije toekomst. Er zijn 
bedrijven in de metaalsector waar de heropstart van 
de werkzaamheden heel concreet op tafel ligt, terwijl 
de transportsector grotendeels bleef werken. Twee 
bezorgdheden staan voor beide sectoren centraal. 
De eerste is de gezondheid van de werknemers. De 
tweede is het behoud van de economische activiteit. 
Ook dat is belangrijk. Maar alleen als de gezond-
heids- en preventiemaatregelen (voldoende afstand, 
hygiënische voorzieningen …) gerespecteerd worden, 
kan er gewerkt worden. Alleen wanneer de gezondheid 
van de mensen gevrijwaard blijft, is een heropstart van 
de economische activiteit echt aan de orde. Anders is 
dicht blijven de enige optie.

Als vakbondscentrales staan we samen met de 
collega’s in de regio’s én onze delegees de werknemers 
met raad en daad bij. Wij blijven actief in deze moeilijke 
periode. We zijn er meer dan ooit voor al wie vragen 
heeft of in de problemen zit. Misschien iets minder 
fysiek, maar des te meer via andere kanalen.

Een laatste, gezamenlijke boodschap voor onze 
transport- en metaalarbeiders: in tijden van crisis is 
de remedie niet individualisme of egoïsme, de echte 
remedie is solidariteit. Samen staan we sterk! 
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Georges De 
Batselier: “Gezond-
heid primeert. De 
richtlijnen moeten 
gerespecteerd 
worden.”
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Metaalbedrijven in coronamodus
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Mist rond tijdelijke werkloosheid
Na de verwarring over de regelingen van tijdelijke 
werkloosheid, kwam er duidelijkheid rond de speciale 
en vereenvoudigde aanvraagprocedure en kon de 
verwerking van de soms wel duizenden aanvragen 
beginnen. Op staalmastodont ArcelorMittal spraken 
we hoofddelegee Stijn Van Geem: “Als ABVV-Metaal 
hebben wij deze dienstverlening volledig op ons 
genomen. We hebben voor al onze leden het 
aanvraagformulier ingevuld, met een volmacht om 
deze ook te mogen ondertekenen. Op een week 
tijd hebben we zo’n duizend dossiers opgestart. Daar 
hebben we met onze delegatie heel hard aan gewerkt. 
Het is belangrijk dat de mensen niet te lang moeten 
wachten op hun uitkering.”

Veilig aan het werk
Er zijn ook metaalbedrijven die open gebleven zijn 
én op een veilige, verantwoorde manier produceren. 
Telkens is er sprake van een (pro)actieve vakbond die 
goede en duidelijke afspraken maakt met de directie 
(en daar ook duidelijk over communiceert).

Op Honda wordt nog gewerkt, maar wel in een sterk 
verminderde bezetting. Hoofddelegee Mark De 
Visscher: “Sinds 1 april is de helft van de werknemers 
tijdelijk werkloos in een beurtsysteem. Zo kunnen we 

de regels van social distancing nog beter toepassen 
dan we al deden.” Honda is natuurlijk geen typisch 
productiebedrijf volgens Mark: “Wij zijn een groot 
logistiek magazijn, er wordt niet geproduceerd aan 
de ketting. Dat maakt het eenvoudiger om de regels 
toe te passen. Wij hebben elke dag crisisvergadering 
met onze directie. Daar brengen we de bezorgdheden 
en klachten van de mensen over en zoeken we naar 
oplossingen.”

Ook hoofdafgevaardigde Peter Hessens van Sadef 
Voestalpine zegt dat op het bedrijf heel wat maat- 
regelen worden genomen: “We hebben de bedrijfsarts 
ingeschakeld, die per werkpost kijkt of de regels in-
zake ‘social distancing’ kunnen gerespecteerd worden. 
Indien dat niet het geval is, wordt er een oplossing 
gezocht. Als er geen oplossing mogelijk is, dan wordt 
de werkpost stilgelegd. We houden de werknemers 
voortdurend op de hoogte via onze ABVV-nieuws- 
brieven, die we nu veel meer versturen dan anders.” 
De voorbije weken werd er hard gewerkt door de 
delegatie en directie: “Er zijn gedetailleerde procedures 
en afspraken uitgewerkt. Het is in het belang van 
iedereen om de regels nauwkeurig te respecteren.”

Er zijn daarnaast metaalbedrijven die zo goed als 
volledig dicht zijn (of dat zijn geweest), maar de 
activiteiten snel wensen te hervatten of zelfs al 
hebben hervat. In bepaalde gevallen ook wanneer de 
gouden regel van voldoende afstand houden, niet 
gerespecteerd kan worden.

Behalve de praktische uitdaging van het naleven 
van de fysieke afstand, zijn er ook organisatorische 
struikelblokken. Wat met honderden mensen die 
op hetzelfde tijdstip moeten in- en uitprikken? Wat 
met carpooling? Of wat met de bussen die sommige 
bedrijven inleggen om gezamenlijk vervoer te 
organiseren voor de werknemers?

Vrachtwagenfabriek DAF Trucks is creatief aan de 
slag gegaan om een heropstart te realiseren zonder 
risico’s. Hoofddelegee Kristof Diels schetst de situatie: 
“We hebben alles in detail doorgesproken in het 
comité. Daarna startten we met een testfase in 
alle afdelingen. De grootste moeilijkheid zit in de 
afdeling waar de cabines afgewerkt worden. Er werd 
materiaal voorzien zodat je het werk ook alleen kunt 
doen in plaats van met drie of vier man. De productie 
zal hierdoor wel een stuk lager liggen.”

Tot slot blijft het ook essentieel om de vakbonden 
– als spreekbuis van de werknemer – voortdurend 
te betrekken in de beslissingsprocessen. Zoals 
provinciaal secretaris van Oost-Vlaanderen Jo De 
Mey zegt: “Als je daarover geen goede en werkbare 
afspraken maakt, dan heb je binnen de kortste keren 
sociale onrust.” En daar wordt niemand beter van. 

Elke nieuwe coronaweek lanceert ABVV-Metaal een

nieuwe reeks ‘berichten van het front’. We nemen 

contact op met delegees in metaalbedrijven over heel 

Vlaanderen om een licht te werpen op het leven zoals 

het is als delegee in deze onrustige tijden. Het is een 

digitale reis #vanuitonskot langs de frontlijnen van de 

corona-oorlog in onze metaalbedrijven. Al meer dan een 

maand zitten onze metaalbedrijven in coronamodus.
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Transportarbeiders wegvervoer en logistiek verdienen 
loon naar werken in deze crisis

BTB en militanten sluiten zich vrijwillig aan 
bij de procedure tegen Deliveroo

Staalhard weigerden de werkgeversfederaties 
Febetra, UPTR en TLV op sectoraal vlak te 
onderhandelen over een ‘coronapremie’. Een 
motivatiepremie voor werknemers die al 
weken lang in moeilijke omstandigheden 
werken en risico lopen om besmet te worden. 

Volgens de federaties heeft de sector geen 
financiële middelen om de “helden van de 
transportsector” te belonen voor hun in- 
spanningen. Mooie woorden dus ... die niet 
omgezet worden in daden. 

Ja, er is financiële ruimte
Uiteraard zijn er transport- en logistieke be-
drijven die het moeilijk hebben vandaag. 
Sommige bedrijven zijn zelfs gesloten en 
hun werknemers bijgevolg tijdelijk werkloos. 
Ook voor deze werknemers weigerden de 
federaties een extra opleg te doen bovenop 
hun uitkering, hoewel dit gefinancierd kon 
worden via het sociaal fonds. 

Daarnaast zijn er vandaag bedrijven die vol-
op aan de slag zijn en zelfs extra activiteiten 
ontplooien (o.a. bedrijven die werken voor de 

grootwarenhuizen). Deze bedrijven hebben 
wel degelijk een financiële marge.

BTB vernam dat verschillende werkgevers 
hun werknemers wél wensten te bedanken en 
financieel wensten te belonen voor hun inzet. 
Zij stuurden aan op een sectorale regeling 
binnen het paritair comité. Door de starre 
houding van de federaties UPTR, TLV en 
FEBETRA waren we echter genoodzaakt om 
hier bedrijfsakkoorden te onderhandelen. 
In een aantal bedrijven werd ook resultaat 
bereikt na acties op de werkvloer.

De onderhandelingen op bedrijfsniveau 
leverden o.a. resultaat op bij XPO, Gefco, 
SNL, Euro-Traffic, Greenyard, Full Logistic, 
CLW, Stef, E-Logistics, Weert Supply Chain, 
Transfra, Supertransport, SNL, CLW, LDM.

De werkgeversfederaties hebben in ieder 
geval ‘fake news’ verspreid door te stellen dat 
er op financieel vlak niets mogelijk was voor 
de werknemers uit de sector.

Een kwestie van solidariteit
De dogmatische houding van de werk- 
geversfederaties maakt vandaag dat sommi-
ge werknemers een behoorlijke vergoeding 
krijgen, anderen minder krijgen en weer 
anderen (nog) niets krijgen. Wij steken niet 
onder stoelen of banken dat we het liever 
anders hadden gezien, namelijk een gelijke 
beloning voor alle werknemers die in de 
sector nog aan het werk zijn. Waarom zou je 
meer risico lopen in het ene bedrijf dan in het 
andere?

We wilden ook eerlijke concurrentie onder de 
werkgevers, met eenzelfde kostenplaatje voor 
allen. Geen uitzonderingen, geen wildgroei en 
geen ‘verdeel en heers’ zoals nu bewust door 
de werkgeversfederaties wordt gecreëerd. Ze 
creëren daarmee chaos in een tijdperk waar 
solidariteit eens zo belangrijk is. 

Het wordt tijd dat de werkgevers in de 
transportsector zich vragen stellen bij de 
dogmatische houding van de werkgevers- 
federaties, die hen vaak meer kwaad dan goed 
doet! 

Na een onderzoek van twee jaar, besliste het arbeids- 
auditoraat eind vorig jaar om Deliveroo voor de 
rechtbank te dagen met een bundel aan mogelijke 
inbreuken op het arbeidsrecht. Deliveroo omzeilt 
de sociale en fiscale regels om haar winst zo hoog 
mogelijk te houden en dit ten koste van haar koeriers. 
Dit kan niet langer.

Warme oproep tot aansluiting met resultaat
De procedure betrof in eerste instantie een “principiële 
procedure”. Indien er geen koeriers zouden aanslui-
ten, zou dit geen rechtstreekse gevolgen voor hen 
meebrengen. Daarom lanceerde BTB een warme op-
roep naar koeriers om zich vrijwillig aan te sluiten bij 
de procedure. Geen vanzelfsprekendheid aangezien 
Deliveroo haar koeriers op een slinkse wijze - 
sanctioneerde voor deelname aan een vakbondsactie. 
Toch vonden enkele BTB-militanten de moed om 
zich aan te sluiten en hun rechten te laten gelden. 
Aangezien de koeriers overduidelijk het statuut van 

werknemer hebben, hebben zij recht op een conforme 
bescherming en verloning.

Ook wij volharden
Ook wij, BTB, sloten ons uiteraard aan bij de procedure. 
De koeriers zijn o.i. in werkelijkheid werknemers die 
vallen onder het paritair subcomité voor het weg- 
vervoer en de logistiek voor rekening van derden. De 
cao’s die in dat paritair comité worden onderhandeld 
en gesloten door BTB, moeten worden nageleefd. 
BTB eist in de procedure dan ook dat Deliveroo wordt 
veroordeeld tot het uitvoeren van die cao’s. 

De juridische procedure loopt verder. Deliveroo krijgt 
nu de mogelijkheid te antwoorden op de eisen van 
het auditoraat, de fietskoeriers en de vakbond. BTB 
blijft zijn uiterste best doen om een einde te maken 
aan deze schijnzelfstandigheid van Deliveroo die geen 
correcte bescherming, noch correct loon verschaft aan 
de koeriers. 
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