
Betere wet  
voor een  
beter loon
BTB en ABVV-Metaal willen een andere en betere 
loonwet, een wet op maat van de werknemers.

Voor ABVV-Metaal en BTB is het duidelijk. Onze arbeiders 
moeten krijgen waar ze recht op hebben. Daarom zijn we 
tevreden over de verhoogde minimumlonen. Daarom is 
het goed dat we SWT en landingsbanen hebben kunnen 

vrijwaren. Daarom moet de loonwet aangepast worden en moeten 
vrije onderhandelingen mogelijk zijn. Daarom hebben we onze stem 
luid laten horen in Brussel op 24 september.

 
Betere minimumlonen
Na dertien jaar stilstand worden de minimumlonen eindelijk 
verhoogd. Dankzij het akkoord dat we voor de vakantie 
ondertekenden. Daar mogen we best trots op zijn.

Het minimumloon bedraagt vandaag 1.625,72  euro. Met 
vermoedelijke indexeringen en de verhoging die in dit akkoord werd 
vastgelegd, zal het minimumloon in 2026 op 1.913,52 euro komen. 
Voor iemand die weinig verdient, maakt dat een wereld van verschil!

In totaal zien 140.000 werknemers hun maandelijks inkomen 
verhoogd. Want ook werknemers die net iets meer verdienen dan 
het strikte minimum hebben hier baat bij. Wie bruto minder dan 
2.611 euro verdient, zal via het mechanisme van de sociale en fiscale 
bonus ook meer verdienen.

Deze pluim mogen we op onze syndicale pet steken. Zonder onze 
Fight for €14-acties was dit niet gelukt. 

Breek nu de wet van ‘96 open en stop de  loonblokkering.
De loonwet is niet fair voor mensen die hard werken en de loonstijging 
wordt op een oneerlijke manier berekend. Het gevolg is dat werknemers 
te weinig loon naar werken krijgen, terwijl onder meer energiefacturen en 
woningprijzen door het dak gaan. We moeten nu de wet van ‘96 veranderen 
om binnenkort je loon te kunnen verhogen. 

Alle info op: www.abvvmetaal.be/loonnormwet

Met deze loonwet
schieten de werknemers 0,0 op. 

Daarom vragen we een betere wet
voor een beter loon.

Met deze loonwet

0,0

M
et

aa
l-T

ra
ns

po
rt  24  Nr 8 • September 2021



Metaal-Transport

SWT en landingsbanen bestendigd
Dankzij hetzelfde akkoord kunnen de sectoren hun cao’s 
over SWT (brugpensioen) en landingsbanen met twee jaar 
verlengen. 

Daardoor blijft het mogelijk om op 62 jaar (en soms op 60 
of 58 jaar) te stoppen met werken. Ook het regime van de 
zogenaamde landingsbanen wordt verlengd, en zelfs wat 
verbeterd. In de sectoren kunnen nu akkoorden gemaakt 
worden om het vanaf 55 jaar iets rustiger aan te gaan doen, 
en 4/5 of zelfs halftijds te gaan werken.

 
Geen interprofessioneel akkoord dit keer
Het was niet mogelijk om een ernstig interprofessioneel 
akkoord af te sluiten. Want hoe kan er sprake zijn van een 
‘akkoord’, als er geen onderhandelingsruimte is voor een 
van de gesprekspartners? We moesten het dan ook doen 
met de loonwet van ’96. Die wet voorziet een dwingende 
loonnorm. Anders gezegd: je hangt gedurende twee jaar vast 
aan een maximale loonstijging. Op basis van die wet werd 
de loonnorm vastgelegd op een schamele 0,4 procent. Een 
belachelijk laag percentage. Zeker als we weten dat bepaalde 
bedrijven tijdens de coronapandemie meer dan goed hebben 
geboerd. De werkgevers hielden halsstarrig vast aan die 
dwingende norm. Dat konden we uiteraard niet aanvaarden. 

 

Never again
Het is duidelijk: de loonwet deugt niet. Maar we willen natuurlijk 
ons indexsysteem, die ook in dezelfde wet werd vastgelegd, 
behouden. Handen af van de index wat ons betreft!

Maar een dwingende loonnorm, daar willen we wel vanaf. 
Anders blijft het een onmogelijke klus om over een goed 
en aanvaardbaar loonakkoord te onderhandelen. Daarvoor 
is het nodig om de wet aan te passen. Anders én beter. 
Daarvoor kijken we naar de politiek. Het is aan het parlement 
om de wet te wijzigen. Ook zij moeten begrijpen hoe 
onrechtvaardig het is dat de lonen amper mogen stijgen, 
terwijl de aandeelhouders hun dividenden wél omhoog zien 
gaan. Als het loon van wie werkt amper mag stijgen, graag 
van hetzelfde laken een broek voor de baas van het bedrijf, 
die inkomsten haalt uit aandelen en andere constructies.

 
Anders en beter
BTB en ABVV-Metaal willen een andere en betere loonwet. 
Dat hebben we luid en klaar laten horen op de ABVV-
betoging op 24 september. Daar blijft het niet bij, we zullen 
lawaai blijven maken voor een loonwet die op maat van de 
werknemers is geschreven. Want, een betere wet betekent 
een beter loon.

Rohnny Champagne, Voorzitter ABVV-Metaal 
Frank Moreels, Voorzitter BTB
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Vormingsdienst ABVV-Metaal 
op werkbezoek in Antwerpse   haven

Maak gebruik van  
de unieke voordelen 
en verdien je lidgeld terug

Een eerste en belangrijke voorwaarde daarvoor is te 
weten waarover het precies gaat. We zijn allemaal 
arbeiders, maar de ene werkvloer is natuurlijk de 
andere niet. En de haven vormt een wereld op zich. 

De vormingsdienst van ABVV-Metaal werd in Antwerpen 
verwelkomd door Marc Loridan, federaal secretaris BTB 
Haven, en Monique Verbeeck, secretaris BTB Haven 
van Antwerpen. Vervolgens werd het werk deskundig 
overgenomen door Bart Pierré (bestendig afgevaardigde 
BTB Haven Antwerpen) en Rino Huijsmans (ITF-inspecteur 
België). Samen werden drie terminals bezocht (MSC, 
AET en Euroports) en werd geluncht in het nieuwe 
schaftlokaal in Kallo. Het was een vruchtbare dag voor alle 
deelnemers. De volgende stap is samenzitten om een eerste 
vormingsprogramma uit te werken.

Nu stilletjes aan het ‘normale’ leven weer op 
gang komt, kunnen we ook weer denken aan 
leuke uitstapjes, shoppen… Vergeet dan zeker 
je MyAdvantage van BTB en ABVV-Metaal niet 

te gebruiken.

• Vind je favoriete aanbiedingen op je mobiele apparaat, 
altijd en overal beschikbaar. 

• Bestel in real time. 

•  Praktisch en goed voor het milieu: je vouchers staan in 
de app, zelfs als je offline bent.

Bekijk al onze voordelen bij: Kinepolis, Decathlon, 
A. S. Adventure, Mango, Klassewijnen, Light Gallery, 
KitchenAid, Gamma, bol.com, Wijnvoordeel.be, Hello 
Fresh, Roulaerta Media Group, Carrefour, Foodbag en 
Koffiemarkt.be.

Iedere maand kun je ook profiteren van een aantal 
tijdelijke acties of kun je kennis maken met nieuwe 
producten aan een interessant tarief. Houd dus zeker je 
mailbox in het oog voor actuele kortingen.

Vergeet zeker niet mee de doen met de ‘Play to win!’ 
onder de categorie ‘contests’ en win tal van leuke prijzen.

Al bijna vijf jaar werken ABVV-Metaal en BTB, tot 
ieders tevredenheid, samen op het gebied van de 
vorming. Dit betekent dat ABVV-Metaal instaat voor 
de vorming en nascholing van de militanten van 
BTB (logistiek, chauffeurs, …) met uitzondering van 
de sectorgebonden materie. ABVV-Metaal en BTB 
bekijken nu of ze deze samenwerking ook kunnen 
uitbreiden naar de militanten van de havensector. 

Via BTB en ABVV-Metaal krijg je nu een heel jaar door kortingen in tal van winkels.
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Vormingsdienst ABVV-Metaal 
op werkbezoek in Antwerpse   haven

Vorming is sleutel 
tot vernieuwing

Net zoals onze jobs, zal ook onze manier van leren veranderen. Dat hebben 
we de afgelopen twee jaar wel bewezen. Geen pandemie kon onze centrales 
verhinderen om het vormingstraject, dat we zo koesteren, verder te zetten, 
ware het dan online. De job van delegee stond ook niet stil tijdens Covid-

19-crisis. Parate en accurate kennis over de syndicale gang van zaken was meer dan 
ooit belangrijk. Een constante vorming is onmisbaar in de ontwikkeling van een straffe 
syndicalist.

 
Nieuw: zomerlessen
Deze zomer werd voor de eerste keer het SummerSchool-project opgestart. In de 
loop van een periode van zes weken stelden we vijf online webinars ter beschikking 
voor iedereen die zin had om iets bij te leren of om kennis op te frissen, op zijn/
haar eigen tempo en locatie. De onderwerpen waren divers, zoals de werking van 
de sociale zekerheid, maar ook tips om assertieve gesprekken te voeren. Er was 
dus voor iedere actieve militant wel wat wils, ongeacht of je de vorming volgt. 
Vorming moet niet alleen in het klaslokaal gebeuren, het kan waar je maar wil.

 
Weer de baan op met onze basisvorming
De ABVV-Metaal-vormingsdienst heeft het afgelopen jaar bergen verzet. Het team 
deelde online tonnen kennis en inzichten met BTB- en ABVV-Metaal-delegees. 
Dit najaar gaan we voor de vakgroep Wegvervoer en Logistiek opnieuw van 
start met onze basisvorming S-Cool en Academy en dat kan vanaf nu — houd je 
vast — weer live! Onze gemotiveerde vormingsploeg trekt het hele land door om 
praktijkervaringen uit te wisselen en eindelijk oude en nieuwe gezichten opnieuw 
te ontmoeten. In het voorjaar 2022 komen daar de modulevormingen bij, dat is 
gespecialiseerde vorming, gericht op de meer ervaren militant.

 
De lat moet hoog
Met enige fierheid kunnen we melden dat onze metaalvorming sinds 23 juni 2021 
BC9022-gecertificeerd is. Dit certificaat is een ijzersterke kwaliteitsgarantie. 
Het bewijst dat onze organisatie op een gestructureerde en efficiënte manier 
georganiseerd is en aan kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsborging doet. 

Het label betekent dat we alle noodzakelijke opleidingsmiddelen en opleidings-
procedures kunnen aanwenden om onze nieuwe militanten en ervaren delegees te 
ondersteunen in hun groeiproces als militant, als delegee, als expert. Het certificaat 
biedt ook een belofte van professionalisme vanwege al onze medewerkers die alles 
op alles zetten om elke militant, elke delegee en elke bedrijfsdelegatie maximaal 
te ondersteunen in hun dagdagelijks syndicaal werk. Met dit certificaat op zak 
hebben we opnieuw veel goesting om eraan te beginnen. n

Wat de mens menselijk maakt, is de vorming van het hart. Wat een mens 
een goede militant/delegee maakt, is de vorming van zijn syndicale 
geest. En dat is ons stokpaardje bij ABVV-Metaal en BTB-ABVV. Want 
(levenslang) kennis vergaren blijft de sleutel tot vernieuwing. 

Basisvorming gaat (eindelijk) terug op pad

Wil je meer weten of wil je 
eens een aflevering van de 
SummerSchool bekijken?

Surf naar 

J www.abvvmetaal.be/vorming
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