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De wereld verandert snel: globalisering, populisme, 
digitalisering, automatisering en verrechtsing stellen 
de vakbonden voor belangrijke uitdagingen. Om hier-
aan het hoofd te bieden, is samenwerken onder gelijk-
gezinden van het allergrootste belang. Om die reden 
hebben BTB-ABVV en ABVV-Metaal beslist om hun 
krachten te bundelen. Niet zomaar, niet vrijblijvend ... 
maar structureel.

De besturen van BTB en ABVV-Metaal beslisten 
eind juni immers unaniem om een samenwerkings- 
akkoord goed te keuren. Dit akkoord is gebaseerd 
op de positieve ervaringen qua samenwerken die we 
eerder hadden op het vlak van communicatie, 
informatica, dienstverlening, ledenwerving en vorming.

Maar we willen verder gaan. We willen onze 
dienstverlening versterken, krachten bundelen, 
kosten besparen.
Vanaf vandaag organiseren we ons samen én beter, we 
breiden onze samenwerking uit, en we geven er ook 
structuur aan via gemeenschappelijke instanties. Want 
ja, wij willen en zullen onze positie ten overstaan van 
de politieke wereld en de werkgevers hiermee ver- 
sterken, om zo nog beter de belangen van onze leden 
te verdedigen.

We willen ook meer wegen op de besluitvorming 
in het ABVV. Beide centrales willen immers de inter- 
professionele dossiers samen voorbereiden en gemeen- 
schappelijk standpunten innemen. 

ABVV-Metaal en BTB zijn misschien niet de grootste 
centrales qua ledenaantal, maar als er gemobiliseerd 
moet worden, staan we er. Door ons samen te 
positioneren zal men binnen én buiten het ABVV des 
te meer rekening moeten houden met ons. De som van 
de 52.849 en de 78.781 leden van onze respectievelijke 
centrales zal veel meer zijn dan een simpele optelling. 
Wie de krachten verenigt, bereikt immers meer.

Binnen deze samenwerking behoudt elke centrale zijn 
eigen autonomie op vlak van financiën, vermogen, 
het opvolgen van sectoren. Er zijn echter duidelijke 
afspraken om elkaar zo veel mogelijk te versterken.

De goede synergie die al bestond tussen ABVV- 
Metaal en BTB heeft geleid tot dit sterk samen- 
werkingsakkoord. Metallo’s bouwen de schepen, 
containers, vrachtwagens en bussen … waar mee 
transportarbeiders werken, dat schept vertrouwen en 
smeedt een stevige band.

De volledige tekst van het samenwerkingsakkoord 
vindt u, na de officiële ondertekening, terug op de 
websites van onze beide centrales.

Kameraadschappelijk,

Frank Moreels
Voorzitter BTB
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Een antwoord bieden op globalisering,
digitalisering, populisme en verrechtsing:

BTB en ABVV-Metaal doen dat nu samen

Georges De Batselier
Voorzitter ABVV-Metaal

PS: In ‘normale’ omstandigheden zou dit samenwerkingsakkoord officieel worden bekrachtigd met een 
krachtig evenement. Vermits het nu moeilijk is om te voorspellen wat er in het najaar op organisatorisch vlak 
mogelijk zal zijn voor een groot publiek, hebben wij beslist om jullie uit te nodigen voor een online evenement dat 
zal plaats vinden in september 2020. Meer nieuws hierover volgt spoedig. Wij kijken er naar uit om jullie virtueel 
te verrassen. 
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   Syndicalisme
      in tijden van corona:
een gesprek met Miranda Ulens

De pandemie heeft het belang van een 
sterke overheid, slagkrachtige vakbonden 
en een universele gezondheidszorg duide-
lijk gemaakt. Dat momentum moeten we 
aangrijpen om – na corona – een betere 
wereld te maken. Een wereld die duur- 
zamer, socialer en eerlijker is. ABVV- 
Metaal sprak hierover met Miranda Ulens, 
topvrouw van het ABVV.

De voorbije maanden waren zeer druk 
voor de vakbonden. Niet in het minst 
voor de werkloosheidsdiensten, die 
enorm veel dossiers rond tijdelijke
werkloosheid moesten verwerken. Hoe 
schat jij deze prestatie in?
Miranda: “Ik wil langs deze weg nogmaals 
onze medewerkers van de werkloosheids-
diensten bedanken voor hun inzet. Zij 
hebben in soms heel moeilijke omstandig- 
heden heel wat toeren moeten uithalen 
om alle aanvragen tijdig en correct te 
behandelen. Op avonden en in weekends 
– zelfs op 1 mei – hebben zij doorgewerkt. 

Samen met mijn collega’s , waaronder 
Caroline Copers van het Vlaams ABVV, 
ben ik ook gaan bijspringen in een 
regionale werkloosheidsdienst. Het werd 
vlug duidelijk welk expertenwerk onze 
mensen elke dag opnieuw doen.”

Ging het sociaal overleg door?
“Sociaal overleg stopt nooit. We moesten 
in de eerste plaats zorgen dat de werk-
vloer veilig was en dat de rechten van 
de werknemers niet zomaar overboord 
werden gegooid door te verwijzen naar 
overmacht en gezondheidsrisico’s. Even 
belangrijk was het om de koopkracht van 
de mensen te vrijwaren. Een van de eerste 
zaken die we hebben geregeld was het 
optrekken van de uitkering voor tijdelijke 
werkloosheid van 65 naar 70 procent.”

Het fundamentele belang van
vakbonden werd de voorbije periode 
nog maar eens duidelijk geïllustreerd.
“Ik ben ervan overtuigd dat de mensen in 

deze tijden echt wel hebben gevoeld dat 
vakbonden zeer nodig zijn. Op de werk-
vloer en daarbuiten. Bijvoorbeeld om de 
sociale zekerheid te verdedigen en ervoor 
te zorgen dat er niet opnieuw in wordt 
gesneden als een besparingspost. De 
sociale zekerheid is een investering.”

“Neem ons systeem van tijdelijke werk-
loosheid. Dat is een win-winoperatie. Aan 
de ene kant heeft de werknemer de ze-
kerheid dat er een inkomen is en dat hij 
zijn job kan behouden, aan de andere kant 
heeft de werkgever ook de zekerheid dat 
hij kan rekenen op zijn personeel na de 
crisis.”

Ook de roep naar fiscale
rechtvaardigheid klinkt alsmaar luider.
“Dat is een rechtvaardige eis. Een hoop-
volle aanzet is alvast dat de Hoge 
Raad voor Financiën in haar jaarlijks 
rapport oproept tot onder meer het 
einde van het bankgeheim en een sterkere 
progressiviteit. Net nu moeten we nog 
meer druk zetten. Dat is gewoon onze 
verdomde plicht.” 

  26
M

e
ta

a
l

De gevolgen – economisch, financieel en sociaal – van corona zijn groot.

Tegelijk biedt deze crisis ook kansen en opportuniteiten.

 � Lees het volledig gesprek in MagMetal 
op www.abvvmetaal.be/magmetal
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H
eel wat taxibedrijven gaan in faling of 
ontslaan een groot deel van hun chauffeurs. 
Alsof dit nog niet genoeg is, ‘moderniseren’ 
flink wat steden hun taximarkt, wat in de prak-

tijk neerkomt op dereguleren. Minder regels betekent 
minder sociale bescherming voor de taxichauffeurs.

Antwerpen zet de toon
Op de Antwerpse gemeenteraad van 29 juni werd het 
bestaande taxireglement met onmiddellijke ingang 
afgeschaft. Carine Dierckx, BTB-ABVV secretaris in 
Antwerpen is duidelijk: ”Terwijl het nieuwe Vlaamse 
taxidecreet al een verregaande deregulering van de 
taxisector doorvoert, wil het Antwerpse bestuur nog 
een stap verder gaan. Zo wordt geen onderscheid 
meer gemaakt tussen standplaatstaxi’s en straattaxi’s 
en kunnen de taxibedrijven hun tarieven vrij bepalen. 
We vrezen voor een overaanbod en dumping- 
praktijken van platformen als Uber en Lyft die de 
lokale taxibedrijven uit de markt zullen duwen. Dit zal 
dan weer een impact hebben op de tewerkstelling 
voor loontrekkende taxichauffeurs.”

Rode loper voor Uber
Antwerpen publiceerde recent nog samen met andere 
centrumsteden zoals Leuven en Gent een open brief. 
Daarin verwelkomden ze Uber mits deze zich zou 
houden aan een aantal ‘voorwaarden’. Dat Uber een 
asociale reputatie heeft, is deze steden blijkbaar ont-
gaan. De chauffeurs worden uitgeperst, de veiligheid 
van de gebruikers is onvoldoende gegarandeerd, 
transparantie in de bedrijfsvoering is onbestaande ...

Deregulering is trouwens het handelsmerk van Uber. 
Het lijkt wel alsof de Vlaamse politiek naar de pijpen 
wil dansen van deze Californische multinational. Een 
hip imago kan echter de rauwe sociale realiteit niet 
toedekken. Een wolf in schapenvacht.

Van je ‘vrienden’ moet je het hebben
Dat de sp.a hieraan meewerkt is een pure schande. 
“Is Tom Meeuws lid geworden van de Uber-fanclub?”, 
vraagt Frank Moreels, voorzitter van BTB-ABVV, 
zich af. “Waarom werkt de sp.a mee aan dit 
dereguleringsopbod? Het zal honderden jobs kosten 
in de taxisector. Destijds kregen we van sp.a steun in 
onze kritiek tegen het Vlaams Taxidecreet, maar nu 
zien we dat diezelfde sp.a in steden waar ze mee in 
het bestuur zitten de kar trekt van de deregulering. 
In Antwerpen nog verregaander dan het Vlaams 
Taxidecreet.”

Van een partij die opwerpt sociale waarden hoog in 
het vaandel te dragen, mogen we toch verwachten dat 
ze ook aandacht hebben voor de rechten van de werk-
nemers uit de sector die ze naar eigen zeggen willen 
‘moderniseren’.

Ook Groen speelt een dubieuze rol. Schepenen Filip 
Watteeuw (Gent) en David Dessers (Leuven) tekenden 
persoonlijk een brief om Uber welkom te heten in hun 
stad, als het bedrijf maar investeert in duurzaamheid.

Het is totaal misplaatst wat ons betreft om te pleiten 
voor duurzaamheid, maar tegelijk een oog dicht te 
knijpen voor de sociale minachting die Uber wereld-
wijd tentoonspreidt.

Naar aanleiding van de open brief die BTB naar de 
politici en pers stuurde hierover, kregen we alvast een 
reactie vanuit groene hoek. Zowel Meyrem Almaci, 
voorzitter van Groen, als David Dessers, schepen van 
Mobiliteit van de stad Leuven, verklaarden zich bereid 
om de dialoog aan te gaan. Een uitnodiging waarop 
wij graag ingaan. Ondertussen blijft BTB ook uitkijken 
naar een inhoudelijke reactie van sp.a. Als die uitblijft, 
dan is dat ook duidelijk. 
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   Syndicalisme
      in tijden van corona:
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  Taxisector kreunt, 
stad Antwerpen doet er schepje bovenop

De taxisector is in 

zwaar vaarwater terecht 

gekomen na invoering 

van het nieuwe Vlaams 

Taxidecreet en de

Covid-19-crisis. 

De sector kreunde al 

onder de ontslagen.
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