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Metaalbedrijf VDL KTI en
de vergroening van de scheepvaart

Het Kempense metaalbedrijf VDL KTI maakte lange 
tijd uitsluitend industriële installaties voor de olie- en 
gassector. Maar sinds enkele jaren trekt de onder- 
neming steeds meer de ecologische kaart. Zo worden 
er vandaag wasinstallaties (zogenaamde scrubbers) 
gemaakt, waarmee de uitlaatgassen van grote schepen 
kunnen gezuiverd worden. Dergelijke scrubbers kennen 
veel succes, want sinds 1 januari 2020 gelden wereld-
wijd strengere uitstootnormen voor de scheepvaart.

Daarmee is VDL KTI, deel van de Nederlandse 
VDL-groep, een mooi voorbeeld van een metaalbe-
drijf dat (deels) de omslag maakt naar meer duurzame 
industriële activiteiten. In plaats van eenzijdig te blijven 
focussen op de sector van fossiele brandstoffen, draagt 

de onderneming vandaag bij tot minder vervuilende 
schepen. We spreken erover met Hans Vaneerdewegh 
(ABVV-Metaal-secretaris in de Kempen) en Jacques 
Kerkhof (federaal secretaris BTB en bevoegd voor de 
maritieme sectoren).

Scrubbers en waterstof
Hans is alleszins tevreden met de richting die VDL 
KTI uitgaat: “Het is heel belangrijk dat onze metaal- 
bedrijven kiezen voor meer duurzaamheid. Wie dat 
niet doet, zal het op termijn steeds moelijker krijgen. 
Het is geen toeval dat VDL KTI vandaag scrubbers 
produceert, want de voorbije jaren viel de vraag 
vanuit de oliesector en de petrochemie terug. Er 
moesten dus nieuwe activiteiten ontwikkeld worden. 
Dat de onderneming nu bijdraagt aan een minder 
vervuilende scheepvaart, sluit perfect aan op de 
klimaat- en milieu-uitdagingen waarmee wij vandaag 
geconfronteerd worden. Dergelijke activiteiten zullen 
de komende jaren dus nog aan belang winnen.”

De scrubbers van VDL KTI zorgen er concreet voor 
dat er minder zwavel in de lucht wordt uitgestoten. 
De zwavel wordt gefilterd en stroomt – vermengd met 
water – naar de zee, waar het op natuurlijke wijze wordt 
afgebroken. Het gevolg is minder luchtvervuiling. 
Volgens Jacques zijn dergelijke technieken zeker 
interessant, maar hij nuanceert ook: “Die scrubbers 
moet je eerder zien als een tussenoplossing. Een 
scheepsmotor is voorzien om vele jaren mee te gaan. 
Je kunt die dus niet zomaar vervangen, dat zou zeer 
duur zijn. De scrubber wordt in de schouw van het 
schip geplaatst en op die manier wordt de uitstoot 
gefilterd. Veel van onze rederijen zetten daar van-
daag sterk op in. Het is een tussentijdse en betaalbare 
oplossing totdat de échte vergroening van de scheep-
vaart er aankomt.”
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Hans: “Wie niet voor duurzaamheid kiest 
zal het op termijn steeds moeilijker krijgen”

“Duurzaamheid en tewerkstelling 
gaan hand in hand”
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Hoe die vergroening van de scheepvaart er moet 
uitzien, daarover heeft Jacques ook een duidelijke 
mening: “Onze grote Belgische rederijen – denk aan 
DEME, Exmar, Euronav en CMB – zetten vandaag al 
sterk in op duurzaamheid. Vooral CMB is een echte 
koploper. Zij hebben de ‘Hydroville’ ontworpen, 
het eerste erkende passagiersvaartuig op basis van 
waterstoftechnologie. Waterstof is volgens mij de 
toekomst, want bij de verbranding ervan komen er 
geen CO

2
, fijnstof en zwaveloxides vrij. Er is trouwens 

nog een link met de metaalsector, want rederij 
CMB werkt samen met motorenbedrijf ABC om 
nieuwe types van motoren te ontwikkelen die milieu- 
vriendelijker en zelfs – in bepaalde gevallen – klimaat-
neutraal zijn. De Belgische reders behoren op dit vlak 
tot de wereldtop.”

Tewerkstelling en lokale verankering
Zowel BTB als ABVV-Metaal dragen duurzaamheid 
hoog in het vaandel. Maar daarnaast zijn natuurlijk ook 
nog andere zaken van tel. Denk bijvoorbeeld maar aan 
tewerkstelling of aan de lokale verankering van onze 
industrie. Zoals Hans opmerkt: “Van VDL weten we dat 
ze sterk inzetten op lokale verankering van de maak- 

industrie, zowel in België als in Nederland. Dat is heel 
belangrijk. Er wordt volop ingezet op innovatie en op 
die manier wil de VDL-groep industriële activiteiten 
ontwikkelen die de concurrentie aankunnen met de 
rest van de wereld en zorgen voor werkgelegenheid. 
Dat is een visie waar ik mij helemaal in kan vinden.”

Ook voor de BTB zijn dergelijke zaken essentieel, ver-
telt Jacques: “Als België moeten we koploper zijn in 
het uitvinden van nieuwe motoren en nieuwe types 
schepen. Op die manier kunnen we de markt – op zijn 
minst toch een beetje – bijsturen én zorgen voor lokale 
verankering. Tewerkstelling zal voor ons altijd prioritair 
zijn.” Eén van de instrumenten om daarvoor te zorgen, 
is inzetten op vorming en opleiding van werknemers. 
In de woorden van Jacques: “Ook in de scheepvaart 
is er steeds meer automatisering en digitalisering. 
Onze mensen moeten de competenties hebben om 
met nieuwe, innovatieve en duurzame technologieën 
aan de slag te gaan. Ze moeten bijvoorbeeld kunnen 
werken aan schepen die varen op waterstof. Als 
vakbond zorgen we ervoor dat daar de nodige in- 
spanningen rond gebeuren. Enkel zo kun je ervoor 
zorgen dat iedereen mee is, dat zo weinig mogelijk 
mensen uit de boot vallen.”

Hans bevestigt: “In heel het transitieverhaal moet de 
werknemer centraal geplaatst worden. Herscholing, 
levenslang leren … zijn daarin belangrijke instrumenten. 
Het verhaal van VDL KTI toont alleszins aan dat tewerk-
stelling en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan. In 
de Kempen zijn trouwens wel nog meer mooie verhalen 
te vertellen. Met Umicore, Aurubis en dergelijke is hier 
een belangrijke cluster van bedrijven actief die in- 
zetten op raffinage en recyclage van diverse materialen 
en grondstoffen, die vervolgens hergebruikt worden 
in smartphones of elektrische wagens. Ook hier gaan 
tewerkstelling en duurzaamheid dus mooi samen.” 
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Jacques: “België moet koploper zijn in de ontwikkeling 
van nieuwe motoren en nieuwe types schepen”
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Veilig aan het werk in de metaal: 
uitdagingen en prioriteiten

“Weg met het sociaal overleg”
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p maandag 4 mei trad de eerste fase 
van het corona-exit-plan in werking. De 
(niet-essentiële) maakindustrie – waar- 
onder zo goed als alle metaalbedrijven – 

kon heropstarten, ook als de ‘social distancing’ niet 
gegarandeerd kon worden. 

Hoe dan ook moeten uiteraard wel de algemene en 
sectorale veiligheidsvoorschriften nageleefd worden. 
Dat blijkt niet altijd evident. Johnny Frans, secretaris 
bij ABVV-Metaal Limburg: “De situatie is natuurlijk 
verschillend van bedrijf tot bedrijf. In enkele garage- 
bedrijven – die op maandag 4 mei terug zijn open- 
gegaan – zijn ons al bepaalde problemen gesignaleerd. 
Er zijn bijvoorbeeld auto’s van klanten die binnen- 
komen en die niet ontsmet worden. Dat is nochtans 
voorzien in het sectorale protocol voor de garage- 
sector.”

Uitdagingen
In veel van onze metaalbedrijven werd de voorbije 
weken gewoon doorgewerkt, zij het in een sterk 
verminderde personeelsbezetting (en dus met een 
lagere productie). Het zal nog een hele tijd duren 
vooraleer onze bedrijven terug op volle capaciteit 
draaien. Enerzijds zijn er de zeer belangrijke 
veiligheidsvoorschriften, anderzijds zijn er ook 
– steeds duidelijker – de economische problemen, 
afgenomen vraag, leveringsproblemen, slechte 
financiële gezondheid … niet in het minst bij de kmo’s. 

Johnny Frans wordt ermee geconfronteerd in 
bedrijven die hij opvolgt: “Ik ken bedrijven die vandaag 
drie keer zoveel moeten betalen dan normaal om hun 
onderdelen hier te krijgen, bijvoorbeeld vanuit China. 
Dat komt omdat de transportkosten – via vliegtuig – 

zo duur zijn geworden. Grote bedrijven kunnen dat 
misschien nog doorrekenen aan hun klanten, maar 
voor kmo’s wordt dat een groot probleem. Die kleine 
bedrijven zijn trouwens wel toeleverancier voor grote 
bedrijven, dus uiteindelijk zal iedereen in de klappen 
delen. De economische terugval zal groot zijn. Van-
af juni zullen die negatieve gevolgen nog duidelijker 
worden.”

Prioriteiten
Voor ABVV-Metaal zijn er de komende weken en 
maanden twee prioriteiten: koopkracht herstellen en 
veiligheid. Het komt erop aan om die twee uitdagingen 
zo snel en zo goed mogelijk met elkaar te verzoenen.  
Velen van onze werknemers zijn al een hele tijd tijdelijk 
werkloos en dat snijdt erin. 

ABVV-Metaal secretaris in Oost-Vlaanderen Ronny 
Loubris getuigt: “Ik krijg regelmatig telefoontjes van 
mensen die verschieten dat hun uitkering zo laag is. Er 
zijn nu ook werknemers die een voorschot vragen op 
hun vakantiegeld om de eindjes aan elkaar te kunnen 
knopen. Veel mensen zitten echt op hun tandvlees.”

Een economische relance is daarvoor essentieel. Maar 
die relance moet wel veilig en verantwoord zijn. Alleen 
door goede afspraken en constructief sociaal over-
leg komen we eruit. Tom Debaere is hoofddelegee bij 
busbouwer VDL in Roeselare voor ABVV-Metaal en 
vertelt: “We zitten elke week samen met de directie. 
Er wordt volop overlegd, geëvalueerd en bijgestuurd 
waar nodig.” Ook hoofdafgevaardigde van Duracell 
in Aarschot, Gerry Hendrickx, is tevreden over de 
werking van het sociaal overleg tijdens deze crisis: 
“De laatste week van maart werd de productie volledig 
stilgelegd. Tijdens die week hebben directie en 
vakbonden een crisisoverlegteam opgericht om te 
bekijken welke maatregelen nodig zijn om op een 
verantwoorde manier te kunnen werken. Samen 
hebben we een volledig veiligheidsprogramma uit- 
geschreven en geïmplementeerd.” 

De komende weken – vermoedelijk zelfs maan-
den – zullen deze punten onze prioriteit blijven. 
De koopkracht van de getroffen werknemers 
moet hersteld worden. Een economische relance 
is daarvoor essentieel, net zoals een sterk soci-
aal vangnet. Maar die relance moet wel veilig en 
verantwoord zijn. Alleen door goede afspraken, 
sociaal overleg en creatief denken, komen we er 
samen uit.
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Het lijkt wel de nieuwe slogan uit een 
pamflet geschreven door de verzamel-
de transportfederaties Febetra, TLV en 
UPTR. Sinds het begin van de coronacrisis 
weigeren deze werkgeversfederaties 
systematisch elk overleg met de vak- 
bonden. Zowel in de transportsector als in 
de afhandeling op de luchthavens. Keer op 
keer moeten we ze dwingen om te onder-
handelen. Bij voorkeur houden ze de boot 
van het sociaal overleg af. Pas na harde taal 
of dreiging met acties wordt er schoor- 
voetend onderhandeld. Het resultaat is er 
dan ook naar: handjeklap voor de ‘helden’ 
van de transportsector. Maar concrete 
daden stellen? No way!

Is veiligheid niet prioritair?
Zelfs voor de toepassing van de meest 
elementaire veiligheidsmaatregelen moes-
ten de vakbonden hemel en aarde be- 
wegen. Nochtans zijn de problemen op het 
terrein legio. Het zal wel als ‘uitzondering’ 
voorgesteld worden door de werkgevers. 
Maar laten we toch even de harde realiteit 
onder ogen zien.

Bob is chauffeur. Hij is vader van twee 
kinderen met een immuniteitsziekte. Hij 
is de enige kostwinner thuis. Hij krijgt tij-
dens deze crisis geen verlof en ook geen 
individuele beschermingsmiddelen van zijn 
werkgever. Als Bob niet tevreden is, dan 
kan hij vertrekken, krijgt hij te horen. De 
business moet immers draaien.

Of wat te denken van Jan, Marie, André 
en Paul … en de vele andere chauffeurs 
die bij aankomst op het leverings-
adres een affiche zien hangen dat ze de 
sanitaire voorzieningen niet mogen ge- 
bruiken en dat ze ook van de koffie- 

machine weg moeten blijven. Want die zijn 
enkel voor het ‘eigen personeel’ voorzien. 
Veel chauffeurs worden vandaag als vuil 
behandeld en hun werkgevers laten het 
blauwblauw. Ze vinden het niet nodig om 
een betere behandeling af te dwingen bij 
hun opdrachtgevers.

Veel chauffeurs moeten het zonder mond-
masker of ontsmettende gel stellen en 
kijken dan maar naar de overheid of hun 
vakbond om hen te helpen.

Geen beloning
Noch voor de transportarbeiders die aan 
het werk bleven, noch voor de ‘handlers’ 
op de luchthavens die op tv werden toe-
gejuicht toen er mondmaskers gelost wer-
den. Noch voor de chauffeurs en logistieke 
medewerkers die de economie draaiende 
houden.

Probeer het maar eens uit te leggen aan 
Rachid en Mia, de vrachtwagenbestuurders 
die leveren bij Carrefour of Delhaize. Dat 
het personeel van die supermarkten wel 
een premie krijgt voor hun inzet tijdens de 
crisis, maar dat zij die leveren niets krijgen.  
Of aan de logistiekarbeiders die dubbele 
shiften draaiden om de ziekenhuizen, apo-
theken en supermarkten te bevoorraden.

Probeer maar uit te leggen aan Robert, 
Malika en Caroline ... en de vele andere 
tijdelijk werkloze transportarbeiders, dat 
er in veel bedrijven een stevige bijpassing 
betaald wordt op de werkloosheids- 
uitkering, maar dat de werkgevers in de 
transportsector dat weigeren. De chauffeur 
die vast in onderaanneming van Volvo rijdt 
krijgt geen cent extra, maar de arbeider bij 
Volvo dus wel.

“De vakbond kan de pot op”
Febetra, UPTR en TLV grijpen de corona-
crisis aan om de vakbonden buitenspel te 
zetten. Als ze voorheen de koele minnaars 
waren van het sociaal overleg, ontpoppen 
ze zich vandaag tot kampioenen van de 
non-dialoog. “We houden die vervelende 
vakbonden zo ver mogelijk uit de buurt.”

Gelukkig zijn er – hier en daar – individuele 
bedrijfsleiders die het anders zien, en die 
wel het overleg ernstig nemen. Ze zijn 
eerder uitzondering dan regel. Slechts 44 
ondernemingen in een 7.640 bedrijven 
tellende sector sloot met de vakbonden 
bedrijfsakkoorden om de chauffeurs en 
logistiekers te belonen. Een schamele 0,58 
procent durfde het aan om tegen de richt-
lijnen van de werkgeversfederaties in te 
gaan.

De transportsector is ziek
Natuurlijk gaat de transportsector gebukt 
onder de gevolgen van de corona- 
pandemie. En flink wat bedrijven hebben 
het moeilijk. Maar deze sector is al jaren 
ziek. Ziek van sociale dumping en uit- 
buiting. Ziek van te lage transportprijzen 
en veel te lage lonen. Ziek van slechte 
werkomstandigheden, waarbij veel te lang 
en hyperflexibel gewerkt moet worden om 
een min of meer aanvaardbaar inkomen te 
verdienen.

Nochtans is het vaccin tegen de slepende 
ziektes in de sector voorhanden. De naam 
is: sociaal overleg. Samenwerking van 
werkgevers- en vakbondsorganisaties om 
de sector te laten vooruitgaan. Om veiliger 
te werken, om betere werkomstandig- 
heden te creëren en zo de transport- 
beroepen aantrekkelijker te maken. 
Gemeenschappelijke demarches naar de 
overheid, om zuurstof te geven aan een 
sector die het niet altijd makkelijk heeft. 
Dat zou het antwoord moeten zijn.

Indien de werkgevers blijven kamperen 
in het dogmatisch conflictmodel dat ze 
vandaag hanteren, zal de transportsector 
de patiënt met een slechte reputatie blij-
ven. Willen we verbetering, dan is de enige 
uitweg een sterke sociale dialoog en een 
constructieve samenwerking. 
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