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STANDPUNT

ABVV-Metaal sluit zich aan bij strijd- en
actiedag tegen misbruik in uitzendsector
12 oktober is de dag van de uitzend-
kracht, vandaar de speciale uitgave
van De Nieuwe Werker met als bijla-
ge Interimzone. Wereldwijd voeren
de vakbonden in oktober actie voor
waardig werk en tegen onzeker
werk in al zijn vormen. 

Ook in onze sectoren werken er heel
wat uitzendkrachten. ABVV-Metaal
heeft de  voorbije jaren dan ook in de
sectoronderhandelingen veel en op
een consequente wijze aandacht
besteed aan het wegwerken van mis-
bruiken. We hebben geprobeerd om
de vaststellingen die we deden op het
terrein via overleg om te zetten in ver-
beteringen voor de werknemers.
ABVV-Metaal ondersteunt de uitzend-
krachten, maar verzet zich wel tegen
de misbruiken die werkgevers maken
van uitzendarbeid.

Het is onze zorg om aan uitzend-
werknemers dezelfde rechten te
geven als aan vaste werknemers.
We begrijpen de noodzaak die er
kan zijn om gebruik te maken van

uitzendarbeid. Toch mag uitzendar-
beid niet dé norm worden, vandaar
dat we ons keren tegen een overma-
tig gebruik van uitzendarbeid.

Bij de meest recente sectoronder-
handelingen hebben we ons vooral
geconcentreerd op de dagcontrac-
ten. De duurtijd van uitzendcontrac-
ten moet in overeenstemming zijn
met de opdracht. Dat wilt zeggen
dat ongeoorloofd gebruik van dag-
contracten, en maanden- en soms
jarenlang gebruik van uitzendcon-
tracten niet acceptabel zijn. We zijn
erin geslaagd om in het merendeel
van onze sectoren clausules op te
nemen die het gebruik van dagcon-
tracten aan banden leggen.

Nu er eindelijk een sectorakkoord is
voor 2011-2012 in de sector uitzend-
arbeid wordt het ook tijd dat de
andere onderhandelingen in de NAR
na jaren eindelijk leiden tot een ver-
betering van de rechten van uit-
zendkrachten. We doelen hierbij op
een verbod op het oneigenlijk

gebruik van dagcontracten in alle
sectoren en op de omkadering en
de reglementering van het motief
‘instroom’. Op de werkvloer is dat
motief immers al jaren de belang-
rijkste reden waarom uitzendarbei-
ders in dienst worden genomen,
maar officieel en juridisch gezien
bestaat het niet. Ook de verbetering
van de syndicale controlemogelijk-
heden op het gebruik van uitzendar-
beid is dringend noodzakelijk.
12 oktober zou eigenlijk de feestdag
van de uitzendkrachten moeten
zijn, maar zover zijn we nog niet. En
dus blijft het vooralsnog een strijd-
en actiedag. 

Herwig Jorissen
Voorzitter

Na toelichting
door Christina Til-
ling (politiek secre-
taris road trans-
port van ETF), Saïd

El Khadraoui (sp.a europarlementair) en Jan
De Jong (FNV Bondgenoten) en Frank
Moreels (federaal secretaris BTB) werd een
motie aangenomen waarbij volgende klem-
tonen gelegd werden. 

Eerst en vooral is BTB voorstander van een
duurzame transportsector, met groene
klemtonen, zonder dat daarbij de sociale
aspecten en de rechten van het personeel
dat in de sector werkt verwaarloosd worden.

BTB wil ook een halt toeroepen aan de wilde
liberalisering van de transportsector.  Niet
enkel in de sector van het wegvervoer zien
we steeds meer buitenlandse chauffeurs
actief.  Ook in de verhuissector dagen de
Oost-Europese arbeiders op.  En ook op de
luchthavens, in de handling, hebben we
geleerd hoe liberalisering gelijk kan staan
aan een sociaal bloedbad, dat zal in België

alvast niet zonder slag of stoot gebeuren.

Nergens in het witboek is er plaats voorzien
om concrete maatregelen uit te werken voor
méér en beter uitgeruste parkings langs de
snelwegen, in logistieke centra, havens... 

Vijf BTB zwartboeken op rij tonen echter aan
dat er 's nachts 30  percent plaats te kort is.
En wat de Vlaamse (minister Crevits) of
Waalse (tot voor kort minister Lutgen)
beleidsverantwoordelijken ook als peptalk
beweren, er zijn amper extra plaatsen geko-
men de laatste vijf jaar.  Men kan dan wel
prestigeprojecten zoals de parking in Wette-
ren naar voor schuiven, het verandert weinig
of niets op het terrein:  too little, too slow...  

Zonder dwingende maatregelen van Europa,
en daar is een witboek de uitgelezen gele-
genheid, zal men verder aanmodderen zoals
tot nu toe gebeurde.

Wie de volledige motie wenst, kan die per e-
mail aanvragen bij dinneke.fleerackers@btb-
abvv.be

IMB en Umicore herbevestigen
Internationale Kaderovereen-
komst van september 2007

Kijk ook op onze website:
www.btb-abvv.be

Belgische Transportarbeidersbond

In september 2007 sloten de
Internationale Metaalbond, de
Internationale Chemiebond
en Umicore een Internationale
Kaderovereenkomst. De Inter-
nationale Kaderovereenkomst
heeft betrekking op mensen-
rechten, arbeidsomstandighe-
den en  milieu. Umicore
erkent daardoor onder andere
de  conventies van de Interna-
tionale Arbeidsorganisatie,
waaronder gelijke kansen, de
vrijheid van vereniging,  het
recht op sociaal overleg en het
verbod op kinderarbeid.

De naleving van de Internatio-
nale Kaderovereenkomst
wordt jaarlijks opgevolgd
door vertegenwoordigers van
de Internationale Metaalbond,
de Internationale Chemie-
bond en de voorzitter van de
Europese Ondernemingsraad
van Umicore, Peter Kamm. Zo
bezochten zij de Umicore-
plants in China in 2008, in Bra-
zilië in 2009 en Zuid-Afrika in
2010. De controle verloopt in

samenwerking met de lokale
vakbondsmensen. Indien
nodig helpen zij problemen
op te lossen, zoals in Zuid-Afri-
ka.

Door de verlenging van het
akkoord herbevestigen de Jyrki-
Raina, de Algemene Secretaris
van de Internationale Metaal-
bond, Kemal Özkan, directeur
Industrie en Algemene Zaken
van de  Internationale Chemie-
bond, en Marc Grynberg, CEO
van Umicore, het belang van de
Internationale Kaderovereen-
komst. Bij de ondertekening
waren ook de Belgische vak-
bonden aanwezig. Georges De
Batselier, ondervoorzitter van
ABVV-Metaal, ondertekende
eveneens de Internationale
Kaderovereenkomst.

Je vindt de Internationale
Kaderovereenkomst op de site
van de Internationale Metaal-
bond:
http://www.imfmetal.org/files/
11091310282082/UmicoreIFA.pdf

... en wat we niet willen. Dat was het thema voor de zesde Federale Mili-
tantenraad transport en logistiek, waarbij 150 BTB militanten samen
kwamen op 1 oktober 2011 te Kortrijk. We maakten een evaluatie van de
situatie in de transportsector, en de kansen en bedreigingen die het
Europese witboek met zich meebrengt. 

Het Europa van de transport: 
wat wij willen ...
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