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Omdat solidariteit werkt

H
et is ontelbare keren gezegd het afgelopen 
jaar. De coronacrisis zullen we maar op één 
manier overwinnen: SAMEN. Samen houden 
we ons aan de regels, samen zorgen we voor 

elkaar, samen werken we voor elkaar. En dat laatste 
hebben we gedaan: in de zorg, in het onderwijs, in 
de logistiek, in de productie … We hielden de boel 
draaiende. Zo veilig als het maar enigszins kon, ook al 
voelden we ons niet altijd even veilig. Samen, solidair.

We kregen daarvoor applaus. Waarvoor dank. Maar 
na een jaar is applaus iets te vrijblijvend. ABVV-Metaal 
en BTB willen respect voor de werknemers. Daarom 
is koopkracht een topprioriteit. We beseffen natuurlijk 
ook dat de coronacrisis een negatieve economische 
impact heeft. Anderzijds deden heel wat sectoren en 
bedrijven het wel degelijk meer dan goed. Daarom 
willen we een indicatieve loonnorm, zodat we in deze 
sectoren gunstigere akkoorden kunnen afsluiten.

Maar we willen niet alleen iets voor de sterkeren 
onder ons. We gaan voor iedereen. Dat is de 
essentie van een interprofessioneel akkoord. Het is de 
georganiseerde solidariteit van alle werknemers. Daar-
om is de loonmarge van 0,4 procent waar de patroons 
mee afkomen, een lachertje. Daarom ook willen we 
dat de minimumlonen een serieuze stijging kennen: 
Fight for €14. Want deze coronacrisis maakte ook 

dit nogmaals duidelijk: heel wat essentiële beroepen 
worden onderbetaald.

En nee, we zetten niet alleen in op koopkracht voor de 
werkende mens. We willen een duidelijke verbetering 
van de eindeloopbaanstelsels: het recht op landings-
banen vanaf 55 jaar is ook een topprioriteit. En hogere 
uitkeringen voor gepensioneerden, zieken, invaliden, 
werkzoekenden via de welvaartsenveloppe.

De werkgevers willen daar niet op een ernstige 
manier over praten: niet over de welvaartsenveloppe, 
niet over een solidair en respectvol IPA. Daarom voer-
den we op 12 februari een sensibiliseringsactie en doen 
we dat opnieuw op 25 februari. We gaan niet mee met 
de patroons die liefst een egoïstisch akkoord sluiten, 
enkel voor de ‘happy few’, voor de sterken, wij willen 
een akkoord voor iedereen.

Het was misschien niet altijd even makkelijk. Maar 
egoïsme heeft ons niet geholpen tijdens de corona-
crisis, solidariteit wel. Zo zal het ook zijn ná corona. 
Daarom willen we een evenwichtig IPA met aandacht 
voor iedereen. We laten niemand achter. Omdat 
solidariteit werkt. 

Rohnny Champagne
Voorzitter ABVV-Metaal 

Rohnny Champagne en Frank Moreels
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Frank Moreels
Voorzitter BTB
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De FEMIRA gaat online

“Ik mis u”, dit waren de pakkende woorden van een 
BTB-militant tijdens de eerste online FEMIRA. In 
normale tijden organiseert BTB Wegvervoer en 
Logistiek tweemaal per jaar een militantenraad op 
locatie. Door de aanhoudende coronacrisis werd een 
creatieve oplossing bedacht en professioneel uit- 
gewerkt. Als we niet live kunnen, dan maar online een 
uitzending organiseren. Want één ding staat vast, we 
moeten elkaar blijven ontmoeten.

Op zaterdag 6 februari namen meer dan 250 BTB- 
militanten fris en fruitig deel via het speciaal uit- 
gewerkte online platform. De rode draad van het event 
was duidelijk: wij zijn een familie en we laten elkaar niet 
zitten. Iedereen moet mee aan boord blijven.

De speeches van voorzitter Frank Moreels en Tom 
Peeters, adjunct van de federaal secretaris, boden 
niet alleen een blik op de prioriteiten van 2021, maar 
ook een persoonlijk engagement om de startende 
delegees te ondersteunen en te helpen bij het 
uitoefenen van hun nieuwe mandaat. Inspirerende 
video’s van ervaren delegees, lees onze trotse 
BTB-ambassadeurs, en BTB-secretarissen en 
-propagandisten maakten het plaatje compleet. 

Ook het interprofessioneel akkoord (IPA) mocht niet 
ontbreken. De vele resterende bedenkingen werden 
live en zeer vakkundig besproken door Miranda 
Ulens, algemeen secretaris van het ABVV. Ook onze 
BTB-experts stonden klaar om alle vragen te 
beantwoorden die tijdens de show naar boven 
kwamen. Een verrassende sing-a-long met De 
Internationale sloot het geheel mooi af. Tradities 
bieden ook troost in deze onzekere tijden.

We zijn trots op deze eerste geslaagde versie. Tot de 
volgende FEMIRA!

Samen sterk, ook voor chauffeurs 
met een ander statuut
Door corona nam het aantal thuis- 
leveringen explosief toe. Elk pakje, elke 
maaltijd wordt door een koerier tot aan 
je voordeur gebracht. Veel van deze 
koeriers werken als zelfstandige zonder 
personeel, als loontrekkende of als 
platformwerker. Hun aantal neemt elke 
dag toe. Onder welk statuut ze ook aan 
de slag zijn, allemaal werken ze vaak 
in opdracht van grote multinationale 
ondernemingen en pakjesbedrijven. Allen 
moeten ze individueel opboksen tegen 
deze bedrijven en de vele mistoestanden 
die we bij deze platformen detecteren. 
Tom Peeters, adjunct van de federaal 
secretaris BTB-ABVV wegvervoer en 
logistiek: “We willen deze chauffeurs 
helpen en ondersteunen, ze verenigen. 
Nu zitten ze vaak in een zeer precaire 

en ondergeschikte relatie en kunnen als 
individu weinig gewicht in de schaal 
leggen. Door hen te verenigen en te 
verdedigen kunnen we dat samen ver- 
anderen. Samen zijn ze veel sterker!”

Starten met een proefaanbod
Om geïnteresseerde eigenrijders kennis 
te laten maken met het aanbod van BTB 
Eigenrijders biedt BTB-ABVV een vrij- 
blijvende proefperiode van drie maanden 
aan. Tijdens deze periode ontvangen 
zij een maandelijkse nieuwsbrief met 
relevantie informatie over de sector en 
kunnen ze bij BTB-ABVV terecht voor al 
hun vragen en bezorgdheden.

Vanaf half februari zijn BTB-militanten en 
-delegees op pad om de nieuwe dienst-
verlening te promoten bij zelfstandige 
chauffeurs. 

BTB Wegvervoer & Logistiek organiseert allereerste

online federale militantenraad

BTB-ABVV wil iedereen die achter een 

stuur zit verdedigen en vertegenwoordigen. 

Elke fietskoerier, elke koerier die met de 

bestelwagen pakjes aflevert, elke taxichauf-

feur. Door hen te verenigen kunnen we een 

halt toeroepen aan de hyperflexibiliteit, de 

hoge werkdruk en kunnen we strijden voor 

betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor 

ieder van hen. Daarom starten we vanaf 

februari met ‘BTB Eigenrijders’.

BTB-ABVV lanceert campagne Eigenrijders
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Rondetafel met Celien Vanmoerkerke 
en gepensioneerde metallo’s

Celien Vanmoerkerke verhuisde eind vorig jaar na 
zeventien jaar bij het ABVV naar het kabinet van 
minister van Pensioenen Karine Lalieux. Als adjunct- 
kabinetschef staat ze mee aan de start van de 
nieuwe pensioenhervorming onder de regering- 
De Croo. ABVV-Metaal bracht gepensioneerde 
metallo’s en leden van onze Seniorencommissie 
Freddy Verselder, Simonne Laeremans en Jos 
Vingerhoed rond de virtuele tafel met Celien voor een 
gesprek.

De Belgische pensioenen zijn niet riant
Celien: “In vergelijking met andere landen liggen de 
pensioenuitgaven in België lager. Ook de vervangings-
ratio, dus de verhouding van het pensioen en het in-
komen, ligt lager bij ons dan in andere lidstaten. Na-
tuurlijk is de pensioendiscussie complex. We hebben 
drie stelsels, voor werknemers, zelfstandigen en amb-
tenaren. En we hebben drie pijlers. Dus de situatie voor 
gepensioneerden varieert sterk. Toch kunnen we over 
het algemeen zeggen dat voor mensen met een onvol-
ledige loopbaan het pensioen vaak tot armoede leidt. 
Maar ook voor wie een volledige loopbaan achter de 
rug heeft, is het pensioen niet riant.”
Verhoging minimumpensioen 

ook bij een onvolledige loopbaan
Jos: “De optrekking van de minimumpensioenen is een 
goede zaak. Maar wat met de alleenstaanden die geen 
volledige loopbaan gewerkt hebben? Zijn zij niet de 
verliezers van de pensioenhervorming?”

Celien: “Dat hebben we wel degelijk rechtgezet. Met 
de sociale partners, op aangeven van het ABVV, heb-
ben we dat keer op keer in de welvaartsvastheid recht-
gezet. Het onderscheid dat bestond tussen volledige 
en onvolledige loopbanen is zo volledig weggewerkt. 
Iedereen die een loopbaan heeft tussen de 30 en 45 
jaar zal op het einde van de legislatuur 20 procent 
meer minimumpensioen krijgen. Want solidariteit is 
solidariteit: iedereen met een minimumpensioen heeft 
recht op een verhoging.”

Simonne: “Nog altijd nemen vooral de vrouwen 
loopbaanonderbreking op om voor kinderen te zor-
gen. Doordat ze minder pensioen opbouwen, hebben 
ze een grotere kans dat ze in de armoede terecht- 
komen. Zo heeft de helft van de vrouwen een pensioen 
van minder dan 1.150 euro. Daarom is die optrekking 
van de minimumpensioenen, ook bij onvolledige loop-
banen, zo belangrijk.”

Werk aan de winkel bij
aanvullende pensioenen
Freddy: “Mensen vragen meer solidariteit van de 
grootste verdieners. Nu parkeren die goedverdieners 
een deel van hun loon vaak in pensioenfondsen die 
veel lager worden belast. Je valt soms achterover van 
de pensioenbedragen die sommige kaderleden en 
hogere bedienden innen op het einde van de rit. Die 
solidariteit kan deels rechtgezet worden door de staat, 
door de inkomsten van de tweede en derde pijler te 
investeren in de basispensioenen. Die inkomsten gaan 
nu gewoon naar de belastingdienst.”

Celien: “Daar moeten we inderdaad nog veel werk 
verzetten. Eind vorig jaar toonde een rapport van het 
Rekenhof opnieuw aan dat de fiscale aftrekken onge-
lijkheid in de hand werken. We zitten daarvoor samen 
met minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke 
en minister van Financiën Vincent Van Peteghem. De 
bedoeling is dat we tegen september met een voorstel 
komen.”
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Wat verandert er de komende jaren aan de pensioenen?  
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Nieuwe MagMetal komt met
sprankjes hoop

Want zelfs in het pikdonker zijn er licht-
puntjes, als je maar lang genoeg kijkt. 
Er schuilt hoop en vooruitgang in elke 
kleine handeling die blijk geeft van
solidariteit.

Hoop loopt als rode draad door 
deze editie van MagMetal, het online
magazine van ABVV-Metaal. We zijn wel 
op zoek gegaan naar de hoop die nog 
in iedereen leeft en we zagen weer eens 
waarom solidariteit werkt.

Mentale uitdaging: hoe houden 
onze collega’s het vol?
Delegees staan in deze tijden meer
dan ooit in de frontlinie. Nu al bijna
een jaar lang. Hoe gaan zij om met die 
extra druk, wat betekent het om een 
helpende hand en vooral luisterend oor 
te zijn voor de vele leden?

Een gemeenschappelijke factor is zon-
der twijfel: een sterke sociale gedreven-
heid om je medemens te helpen.

Rick de Leeuw ziet zilveren 
randje
Rocker, schrijver en vooral sociaal
geëngageerde Nederbelg Rick de 
Leeuw toont ons zijn inspirerende
visie over hoop. Het werd een verhelde-
rende wandeling in het wondermooie 
Haspengouwse landschap.

Op zoek naar de passie van de 
metallo: duivenman Peter Injon
Peter Injon is een bedreven delegee 
bij metaalbedrijf CNH Zedelgem. Daar-
naast is Peter een ware colombofi el of 
duivensportliefhebber.

Wij spraken met de metallo-duiven-
melker over zijn bijzondere fascinatie 
voor zijn gevederde vrienden. “Ik ga 
elk jaar voor de overwinning! Zoals een 
echte metallo.”

Meryame Kitir:
minister met warme en sociale 
missie
“Omdat werk een belangrijke hef-
boom is om uit de armoede te raken,
zijn de vakbonden en werkgevers
belangrijke partners in onze Belgische 
ontwikkelingsprojecten.” 

Meryame Kitir, minister van
Ontwikkelingssamenwerking en Groot-
stedelijk beleid, houdt vast aan haar 
roots. Lees mee hoe ze haar eerste 
maanden als minister heeft aangepakt.

En dat is niet alles ... 
Maak ook kennis met twee straffe
dames bij Villeroy & Boch of bekijk
de eerste afl evering uit onze
ClassMetal-reeks over het klimaat.

Ook al bevinden we ons nog steeds enkeldiep in deze pandemie, 

toch houden we ons vast aan de hoop. Hoop op betere tijden, waarin 

gezondheid en veiligheid losstaan van corona.

� Dit en nog meer lees je 
in de nieuwe MagMetal 
van februari 2021.
Het volledige nummer 
download je via
www.abvvmetaal.be. 
Veel leesplezier!

� Dit en nog meer lees je 
in de nieuwe MagMetal 
van februari 2021.
Het volledige nummer 
download je via
www.abvvmetaal.be. 
Veel leesplezier!

MyPension.be:
niet alleen voor gepensioneerden
Op MyPension.be kun je al tien jaar je pensioen vol-
gen. De federale regering heeft plannen om ook die 
onlinetool te verbeteren. Celien Vanmoerkerke: “Sinds 
kort is de tweede pijler toegevoegd. We bekijken of we 
de derde pijler kunnen toevoegen. Wat we nog zullen 
ontwikkelen, zijn simulaties zodat je kunt berekenen 
wat de impact is op je pensioen als je minder zou gaan 
werken of een loopbaanonderbreking zou nemen.”

Simonne: “Ik zag een bezoekersgrafi ek op
MyPension.be. Eén procent van de mensen jonger
dan 25 jaar checkt de website. Bij de mensen
tussen de 36 en de 45 jaar is dat elf procent. Bij de
gepensioneerden lag dat percentage veel hoger.
Terwijl het eigenlijk omgekeerd moet zijn. Het is
interessant om te weten wat je volgende maand krijgt. 
Maar het is nog veel belangrijker dat werkenden de
impact op hun pensioen kunnen inschatten tijdens hun 
loopbaan.”

Woordje van dank
Celien: “Ik zou om af te sluiten heel graag het ABVV 
bedanken voor alle kansen en ondersteuning die ik
zeventien jaar lang heb gekregen. Ik ben blij dat ik mijn 
werk rond de pensioenen hier kan voortzetten. Mijn 
doel is uiteraard om een goede en positieve pensioen-
hervorming mee uit te rollen. Laat ons hopen dat er de 
komende jaren geen groep met rode jassen voor mijn 
deur hoeft te staan.”

Pensioenhervorming:
wat verandert er voor je pensioen?

• De minimumpensioenen worden elk jaar op 1

januari opgetrokken met 2,65%. Dat betekent dat 

mensen met een minimumpensioen op het einde 

van de legislatuur meer dan 20% meer ontvangen, 

inclusief indexeringen en welvaartsvastheid. Met 

dank aan alle inspanningen van het ABVV en sp.a.

• Het loonplafond wordt in dezelfde mate verhoogd 

als het minimumpensioen, ook telkens op 1 januari.

• De inkomensgarantie voor ouderen en het gewaar-

borgd inkomen stijgen met 2,58%.
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