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We zijn een land van sociaal overleg. 
Het is wat onze economie sterk 
gemaakt heeft. Overleg is wel geen 
eenrichtingsverkeer, maar een dialoog. 
Sedert de bekendmaking van de 
loonmarge door de Centrale raad voor 
het Bedrijfsleven – 0,4% - zit elk gesprek 
muurvast. Voor de werkgevers is het 
0,4 en over iets anders valt niet te praten. 
Willen de vakbonden dat toch? Dan haalt 
Pieter Timmermans (VBO) zijn gekend 
riedeltje naar boven: “De vakbonden 
zijn onverantwoord, ze willen bedrijven/
de economie die het al moeilijk hebben, 
kapotmaken.” En de Vlaamse media aapt 
hem beaat na.

De werknemers hebben het 
moeilijk
Laat het ons eens hebben over wie het 
moeilijk heeft. Een jaar corona betekent 
dat de werknemers in moeilijke, gevaarlijke 
en soms onveilige omstandigheden hun 
werk gedaan hebben om bedrijven en 
de economie draaiende te houden. Dat 
werknemers in allesbehalve evidente 
situaties thuis gewerkt hebben. Dat vele 
werknemers noodgedwongen tijdelijk 
werkloos geweest zijn.

Wat is het resultaat (volgens Testaankoop-
barometer):
- 29% moet het door de coronacrisis 

met minder stellen en één vijfde zag 
zijn inkomen tot maximum een kwart 
krimpen in vergelijking met 2019;

- 3% van de Belgen kampt met zware 
betalingsmoeilijkheden en 47% van de 
bevolking heeft het af en toe moeilijk 
om rond te komen.

De werkgevers, die geen kans onbenut 
laten om de index op de schop te 
zetten, proberen ons nu te sussen met 
de index die er toch voor zorgt dat de 

koopkracht gegarandeerd is. Ja, onze 
index beschermt onze koopkracht. 
Gelukkig. En ja, voor een deel van de 
burgers heeft corona geen impact op het 
gezinsinkomen. Maar bijna de helft van de 
bevolking heeft het moeilijk om af en toe 
rond te komen. BIJNA DE HELFT.

De werkgevers zijn 
onverantwoord
Niet de vakbonden zijn onverantwoord. Wij 
realiseren ons maar al te goed dat sommige 
bedrijven/sectoren het zeer moeilijk 
hebben gehad tijdens de coronacrisis. 
Het zijn onze leden die in die bedrijven/
sectoren werken, die tijdelijk werkloos 
waren, die het met minder moe(s)ten 
stellen en die niets liever hebben dan dat 
hun bedrijf weer draait als vanouds. Maar 
de werkgevers willen niet inzien dat voor 
de helft van de Belgische bevolking het op 
het einde van de maand schrapen is en dat 
men dan nog niet rondkomt.

Daarom voeren we actie
Na twee sensibiliseringsdagen en met 
werkgevers die potdoof blijven, kunnen 
we niet anders dan de daad bij het 
woord voeren. Dus gaan we op maandag 
29 maart over tot een nationale actiedag.

Wij willen een interprofessioneel akkoord 
met:
-  Een indicatieve marge voor de 

loonsverhoging. We willen kunnen 
onderhandelen daar waar het goed 
gaat.

-  Een verhoging van het minimumloon én 
van de lage lonen.

-  Fatsoenlijke eindeloopbaanregelingen 
met SWT en landingsbanen.

- Een aanpassing van de loonnormwet 
van 1996.

Blijf in uw kot, sluit je aan bij de orde-
woorden van je vakbond en samen gaan 
we voor een solidair IPA.

Rohnny Champagne Frank Moreels 
Voorzitter  Voorzitter 
ABVV-Metaal BTB-ABVV

http://abvvmetaal.be/
https://www.btb-abvv.be/
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IPA-overleg
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Metallo’s & 
BTB’ers over  
het IPA-overleg
en de strijd om werk nemers te 
geven waarop ze recht hebben.

Dat het IPA leeft onder onze mensen 
is duidelijk. Dat er serieuze actie nodig 
is ook. In dit artikel leggen een aantal 
collega’s van BTB en ABVV-Metaal uit hoe 
zij kijken naar het IPA-overleg en naar de 
onwil van de werkgevers om een deftig 
akkoord te sluiten dat goed is voor de 
gewone mensen.

Lees het artikel via bit.ly/IPA_artikel

Blijf in uw kot - 
actiedag 29/3
Nood breekt wet en werkgevers die niet 
deftig willen onderhandelen moeten het 
maar voelen. Op maandag 29 maart 
blijven we massaal thuis. Het wordt tijd om 
een stevig signaal te geven, zodat onze 
werknemers krijgen wat ze verdienen.

We vragen jullie om gehoor te geven  
aan onze oproep om in je kot te blijven.

Alle details over het waarom en hoe  
op onze websites en in de pamfletten.

Lees het pamflet van ABVV-Metaal via  
bit.ly/pamfletIPA_Metaal 
Lees het pamflet van BTB via  
bit.ly/abvvpamflet2903

De loonkrant  
al gezien?
Om te weten waar het IPA om draait, heeft 
het ABVV een Loonkrant samengesteld. 
Hierin worden de belangrijkste vuistregels 
voor jou haarfijn uitgelegd. Maar je komt 
ook alles te weten over de beruchte 
loonnormwet van 1996.

Naar de loonkrant via bit.ly/loonkrant

A L S  H E T  W AT  M E E R  M A G  Z I J N

D E  L O O N K R A N T

“Vooral de 
werknemers hebben zich flexibel 
opgesteld”

Omar Aouled, AkzoNobel
“Corona heeft ons nooit weggehouden van de werk-vloer. Integendeel, we hebben het voorbije jaar net extra zaterdagen en avonden gewerkt. De mensen die thuis in lockdown zaten, begonnen natuurlijk aan hun lange lijst met klusjes. De vraag naar verf was zo groot dat wij en de doe-het-zelfwinkels niet konden volgen. De emmers verf werden zelfs gehamsterd, net zoals wc-papier. Het was dus een vrij stressvolle periode. En het gaat trouwens nog steeds door. Vorige maand hebben we 1,8 miljoen liter verf gemaakt. Eigenlijk heeft AkzoNobel heel veel geluk gehad met corona. Maar vooral omdat iedereen toch is blijven werken, ondanks alle angst voor corona.”

Joeri Kerremans, Novartis 
“Ook los van corona zijn mensen ziek of hebben ze ge-zondheidsproblemen. Daarom is het belangrijk dat wij met de farmasector zijn blijven draaien. De omstandig-heden zorgden wel voor extra prestatiedruk. Dankzij overleg was het veilig werken, ondanks de steeds veran-derende maatregelen. Niet alleen Novartis, maar vooral de werknemers hebben zich flexibel opgesteld. Want door corona was het een hele puzzel om alle diensten te bemannen. Personeelsleden moesten vaak van afdeling veranderen. Maar ook thuis was het niet altijd evident om de quarantaine van familieleden streng op te volgen of in opvang voor de kinderen te voorzien om toch maar te kunnen blijven werken.”

“Nooit heb ik zo”n drukke periode 
meegemaakt”Liselotte Vermeulen, Lidl 

“Sinds het uitbreken van de pandemie hebben wij heel wat werk bijgekregen. Er zijn meer klanten, de rekken werden leeggeplunderd en we moesten ex-tra shifts draaien om ze weer aangevuld te krijgen. Nooit heb ik zo”n drukke periode meegemaakt. Mensen kunnen niet meer op restaurant gaan. Het is dan ook logisch dat we meer voeding verkopen. Om het allemaal te kunnen bolwerken moeten we extra flexibel zijn. Bovendien stonden wij constant in de vuurlinie. En ook nu blijft het moeilijk werken, met de anderhalve meter en de mondmaskers. Daar mag iets tegenover staan.”

“De emmers verf werden zelfs 
gehamsterd”

15 MAART 2021

Om de twee jaar onderhandelen vakbonden en debedrijfswereld over loonopslag. Die onderhande-lingen zitten nu echter muurvast. Werkgevers blijven vast-houden aan een zeer beperkte loonsverhoging van maxi-maal 0,4%. Ze beroepen zich hiervoor op de loonnormwet van de regering Michel uit 2017. Een wet waarvoor ze zelf de pen vasthielden en die vol sjoemelsoftware zit. In ruil voor die schamele 0,4%  vragen ze ook nog meer flexibi-liteit en harder werken door meer overuren en slechter betaald nachtwerk. Die 0,4%  is te weinig, zeker in secto-

0,4% opslag,
een schamele

blijk van waardering

ren waar het de voorbije maanden wel goed ging. Dat was in veel gevallen alleen mogelijk door de grote inzet van de werknemers. Helaas is die inzet blijkbaar niet meer waard dan een loonsverhoging van netto omgerekend twee broden per maand. Veel mensen leden de voorbije maanden ook inko-mensverlies. Zij kunnen wat meer loonopslag echt wel goed gebruiken. Mensen die wat meer te be-steden hebben, dat is trouwens ook goed voor de economie.
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In België kennen 

we ook een ge-

waarborgd interpro-

fessioneel minimumloon. 

Dat betekent dat men in geen 

enkele sector of onderneming min-

der loon mag betalen dan dit vastgestelde 

bedrag. Meer betalen mag uiteraard wel. In de 

meeste sectoren zijn extra afspraken  over  het 

minimumloon gemaakt.  Het interprofessioneel 

minimumloon per maand (bruto) bedraagt voor 

een voltijdse baan:

• Vanaf 18 jaar: 1.625,72 euro

• Vanaf 19 jaar met 6 maan-

den dienst (anciënniteit):

1.668,86 euro

• Vanaf 20 jaar met 12 maan-

den dienst (anciënniteit):

1.688,03 euro

Bruto-netto

Het brutoloon dat op je loonbrief staat, is niet het 

bedrag dat op je bankrekening komt. Van dit bru-

tobedrag worden automatisch een aantal zaken af-

gehouden.  Wat je overhoudt is je nettoloon. 

Van je loon gaan de bijdragen aan de sociale ze-

kerheid af. Met deze bijdragen wordt  de sociale 

zekerheid gefinancierd. Die zorgt dat je toch een 

inkomen hebt als je ziek of werkloos wordt, tijdkre-

diet opneemt, op pensioen gaat,… Daarnaast zorgt 

de sociale zekerheid ook voor de financiering van 

de gezondheidszorg. Zo behoedt de sociale zeker-

heid heel veel Belgen van armoede.  Er wordt van je 

loon een persoonlijke bijdrage ingehouden. Dit is 

13,07 % van je brutoloon. Dit kan minder zijn als je 

loon in de buurt komt van het minimumloon. Naast 

jouw persoonlijke bijdragen betaalt de werkgever 

ook een  werkgeversbijdrage. Controleer zeker of 

je werkgever je werk als loontrekkende aangeeft.  

Wie in het zwart werkt, bouwt geen pensioenrecht 

of recht op werkloosheidsuitkering op.

Naast een bijdrage voor de sociale zekerheid, 

Tijdstip 

Je loon krijg je ten laatste op de vierde werkdag 

die volgt op de maand waarin je gewerkt hebt op 

je bankrekening. Het arbeidsreglement in jouw 

onderneming of instelling kan een andere termijn 

bepalen. Je loon moet in principe overgeschreven 

worden op jouw bankrekening. Uitzonderingen 

hierop  zijn beperkt tot  seizoens- en gelegenheids-

arbeiders in de land- en tuinbouw en de werkne-

mers uit de diamantsector. Voor arbeiders moet 

het loon minstens tweemaal per maand betaald 

worden. Tussen de momenten van uitbetaling mo-

gen maximaal 16 dagen zitten. Meestal is de eerste 

betaling een voorschot en de tweede betaling de 

definitieve loonafrekening van de voorbije maand. 

Voor bedienden en kaderleden moet het loon min-

stens elke maand betaald worden. 

Hoeveel

De onderhandelingen over de loon- en arbeids-

voorwaarden vinden plaats in het paritair co-

mité van je sector. Daarin zitten afgevaardigden 

van werkgeversorganisaties en van de vakbon-

den. In België zijn er ongeveer 180 PC”s. De ak-

koorden die in een paritair comité afgesloten 

worden, zijn wettelijk afdwingbaar voor elke on-

derneming die tot die sector behoort. Iedere sec-

tor maakt  eigen afspraken rond het (minimum)

loon. Deze collectieve afspraken zorgen ervoor 

dat voor iedereen dezelfde regels en rechten 

gelden. Uiteraard kunnen hogere lonen onder-

handeld worden in jouw onderneming en op die 

manier krijg je betere lonen voor de werknemers. 
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Wanneer moet loon op je rekening staan? De index, 

hoe werkt dat eigenlijk? Welke vervoerskosten 

kun je terugbetaald krijgen? En heb je recht op 

een eindejaarspremie? Hier vind je alvast de 

belangrijkste vuistregels.

en diensten. In de jaren 1990 werden tabak, 

alcoholische dranken, benzine en diesel uit de 

indexkorf gehaald. Sindsdien spreekt men van 

de gezondheidsindex.

De automatische aanpassing van de lonen 

aan de index is niet bij wet maar  via sector 

cao”s  geregeld.   Daarom wordt de indexe-

ring niet voor iedereen op hetzelfde mo-

ment doorgevoerd. Dat verschilt van sec-

tor tot sector. 

Vervoerskosten 

Maak je gebruik van het open-

baar vervoer, dan heb je in 

de privésector recht op 

een vergoeding van je 

werkgever (cao 19). De 

vergoeding is forfaitair of 

kan volledig terugbetaald 

worden. Bijvoorbeeld via 

een derdebetalersovereenkomst 

tussen je werkgever en de vervoersmaatschappij, 

dan moet je zelf niets betalen voor je treinabon-

nement. Al jaren stijgen de prijzen van het open-

baar vervoer. De terugbetaling door de werkgever 

evolueert niet mee. Sinds 1 juli 2020 wordt ook de 

eerste vijf kilometer vergoed. Wie met de wagen 

komt, krijgt doorgaans ook een vergoeding. Dat 

wordt binnen je sector of bedrijf geregeld. Vraag 

dat zeker na. Ook fietsvergoedingen komen meer 

en meer voor in sectoren of bedrijven. Vraag dat 

zeker na.

wordt ook bedrijfsvoorheffing ingehouden van je 

brutoloon. Deze bedrijfsvoorheffing is een  voor-

schot op je belastingen. 

De index

Lonen worden automatisch geïndexeerd. Dat bete-

kent dat ze aangepast worden aan de stijgende le-

vensduurte. De index wordt bepaald op de index-

korf. Deze korf bevat ongeveer 1000 producten 

Eindejaarspremie

Je hebt recht op een eindejaarspremie als dat zo 

bepaald is in je sector, onderneming, individuele 

arbeidsovereenkomst of als er een belofte is van 

je werkgever om die uit te betalen. Een einde-

jaarspremie is een vorm van loon waar belastingen 

op betaald worden. Je kunt de eindejaarspremie 

ontvangen als dertiende maand of vast bedrag. 

Bij ontslag, heb je in de meeste gevallen recht op 

het reeds opgebouwde deel van je eindejaarspre-

mie. Ook als  uitzendwerknemer  heb je  recht  op 

een eindejaarspremie, als je minstens 65 dagen of 

494 uren gewerkt hebt tijdens de referentieperi-

ode van 1 juli tot 30 juni, tewerkgesteld via één of 

meerdere uitzendkantoren. 

Overuren 

Je maakt in principe overuren als je meer dan ne-

gen uur per dag of veertig uur per week aan de 

slag bent. Heel vaak zijn hier afspraken voor binnen 

je bedrijf of sector. Maak je overuren, dan heb je 

recht op overloon. In de meeste gevallen moet het 

met inhaalrust gecompenseerd worden. Je kunt 

sinds 2017 ook “vrijwillige overuren” maken. Hier-

voor moet je een geschreven overeenkomst met je 

werkgever hebben. Elke werknemer kan de inhaal-

rust van 91 overuren per kalenderjaar laten uitbe-

talen in plaats van deze effectief op te nemen. Dit is 

een keuzerecht voor de werknemer: de werkgever 

kan dat niet verplichten. 

Extralegale voordelen 

Extralegale voordelen zijn vergoedingen die je, 

naast je loon, van je werkgever kunt krijgen voor 

het werk dat je levert. Jouw voordeel is een ver-

hoogde koopkracht. Nadeel is wel dat deze min-

der opleveren voor de sociale zekerheid en dat 

je ook minder rechten, zoals pensioenrechten, 

opbouwt. Ook bij ziekte en ongeval worden ex-

tralegale voordelen meestal  niet meegeteld in de 

berekening van uitkeringen. Of je recht hebt op 

maaltijd- en ecocheques hangt af van de sector en 

het bedrijf waar je werkt. Vraag dat zeker na. Heb 

je er recht op, dan krijg je per gepresteerde werk-

dag één maaltijdcheque van maximaal acht euro. 

Ze bestaan enkel nog in elektronische vorm. Of je 

recht hebt op een aanvullend pensioen hangt af 

van de sector of bedrijf waarin je werkt. 

Sommige werknemers krijgen een bedrijfswagen. 

Je kunt overwegen om die in te ruilen voor een 

mobiliteitsbudget, dat duurzame vervoermiddelen 

aanmoedigt. 
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Equal Pay Day  
op 25 maart
Dit is de dag tot wanneer vrouwen moeten 
werken om evenveel te verdienen als wat 
mannen het jaar voordien verdienden. 
Verkleint de loonkloof, dan zal Equal Pay 
Day opschuiven richting 1 januari. 

‘Verdeel de taken eerlijk thuis, voor eerlijkere 
kansen op het werk’, dat is het thema voor 
2021. En een heel actueel thema. Kinderen 
die een Zoom-gesprek onderbreken met 
gekke bekken of gejengel: schattig voor 
één keer, onwerkbaar als het elke dag 
gebeurt. Nochtans is dat wat veel vrouwen 
meemaken, ook zonder videovergaderingen: 
de zorg voor kinderen en het huishouden 
komt nog steeds vooral bij hen terecht, met 
grote gevolgen voor hun loopbaan én dus 
ook voor hun loon. De coronacrisis heeft 
deze ongelijkheid nog verder vergroot.

Meer weten over Equal Pay Day?  
Surf naar equalpayday.be 

Leren voor 
het leven, een 
verstandig motto
Het belang van vorming wordt steeds groter, 
Metaal/Transport blijven samen investeren in 
de toekomst van onze militanten, delegees 
en secretarissen. Levenslang leren is voor 
ons geen hol begrip maar een engagement 
waar we voluit voor gaan.

De afgelopen weken volgden meer dan 
600 metallo’s en BTB’ers de online vorming 
‘Toolbox voor Beginners’. Een indrukwekkend 
record. Zolang live lesgeven niet gaat, 
blijven we inzetten op de online vorming, in 
de meest profes sionele omgeving mogelijk. 
In mei gaat dezelfde groep aan de slag met 
deel 2.

 

Wist je dat?
Ongeveer 45% van de Belgische 
bevolking tussen 25 en 64 jaar minstens 
één opleiding volgde in de laatste twaalf 
maanden?

Het 1e (online) 
nationaal comité 
is een feit
ABVV-Metaal en BTB hielden op 8 maart  
een eerste - online - Nationaal Comité.  
De actuele politieke en sociale situatie werd 
in een informatief kader besproken.

Onze Vooruit-minister (voorheen sp.a)  
Meryame Kitir gaf uitleg bij de actuele 
politieke situatie en algemeen secretaris 
ABVV, Miranda Ulens, gaf meer uitleg bij het 
lopend sociaal overleg. 

Het was de eerste keer dat de twee 
instanties op een ruimere schaal zo’n comité 
organiseerden. Het volgende staat voor 
september gepland.

http://abvvmetaal.be/
https://www.btb-abvv.be/
http://equalpayday.be


abvvmetaal.be btb-abvv.be

Lancering 
online platform 
pensionstat.be
Op dinsdag 2 maart lanceerde Sigedis,  
de Federale pensioendienst en het RSVZ 
het online platform PensionStat.be.  
Via PensionStat.be krijgt elke geïnteres-
seerde toegang tot actuele informatie over 
pensioenen in België. Concrete cijfers en 
statistieken worden helder gepresenteerd 
met eenvoudige visualisaties en objectieve 
duiding in toegankelijk taalgebruik. 

Regering legt bom onder afgesproken 
Mobility Package
Nu Europa - eindelijk en veel te laat - een 
‘Mobility Package’ vastlegt om de ‘kanker’ 
genaamd ‘sociale dumping’ aan te pakken, 
opent de Belgische staat samen met Malta 
een procedure voor het Europees hof tegen 
(een onderdeel) van dat maatregelenpakket.

België profileert zich daarmee als de risée 
van de West-Europese staten. Het verliest alle 

geloofwaardigheid in de ogen van zij die de 
strijd tegen sociale dumping ter harte nemen.

BTB pikt dit niet en voert de druk verder op 
om de regering de procedure te laten vallen. 
Van 22 tot 26 maart voert ABVV ook actie 
tegen sociale dumping. 

Lees hier meer via bit.ly/BTBmobility

via btb-abvv.be/bemotion

Lees onze ledenmagazines

MagMetal 
en sinds kort ook

MagMetal 
Compact

be motion

via magmetal.be 

http://abvvmetaal.be/
https://www.btb-abvv.be/
http://bit.ly/BTBmobility
http://btb-abvv.be/bemotion
http://magmetal.be
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Onder de slogan ‘Jouw vakbond, ook 
na je loopbaan’ trapt ABVV-Metaal haar 
campagne rond seniorenwerking af. 
Onze leden blijven belangrijk, ook na hun 
loopbaan. Deze brochure zit boordevol 
tips en lijstjes om die transitie vlekkeloos 
te laten verlopen.

Verder staan nog enkele e-books en een 
gerichte nieuwsbrief op de planning. We 
laten onze senioren niet los, zij zijn zeer 
waardevol voor ons. 

Neem eens een kijkje via  
bit.ly/seniorenbrochure

Syndicaal sterk 
voor iedereen!
De roadshow voor de campagne 
 BTB-Eigenrijders is nog steeds 
volop aan de gang en actueler en 
noodzakelijker dan ooit. Want in 
het Verenigd Koninkrijk hebben, na 
uitspraak van de rechtbank, vanaf 
nu 70.000 Uber-chauffeurs recht op 
minimumloon en vakantiegeld. Het 
bedrijf achter de bekende taxiapp gaat 
zijn chauffeurs voortaan behandelen 
als ‘workers’. Maar vergis je niet, dat is 
volgens Uber een unieke classificatie 

onder het Britse arbeidsrecht, die naar 
onze maatstaven tussen zelfstandig 
ondernemer en werknemer in zit.  
BTB-ABVV wil absoluut niet zo’n derde 

statuut, maar wil wel de rechten van 
de zelfstandige chauffeurs verdedigen, 
daarom deze noodzakelijke campagne 
Eigenrijders.

GLS Merelbeke - 09/03

Metaal introduceert  
nieuwe brochure  
senioren

Post NL- Ardooie - 11/03

Zin om centen te besparen? 
Gebruik MyAdvantage.
Je kan tijdens de maand  
april, naast onze vaste 
partners, ook genieten van  
5% korting bij Maisons  
du Monde en €10 korting  
op tickets voor Plopsaland.  
Leuke vooruitzichten!

Nog geen lid? Surf naar  
myadvantage.abvvmetaal.be 
of btb-abvv.be/ledenvoordeel 

BTB-ABVV
ABVV-METAAL
MYADVANTAGE

http://abvvmetaal.be/
https://www.btb-abvv.be/
http://bit.ly/seniorenbrochure
http://myadvantage.abvvmetaal.be
http://btb-abvv.be/ledenvoordeel

