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Een welvarende, 
solidaire en 
duurzame 
samenleving, 
daar tekenen 
we voor!
De nieuwe federale regering heeft de eed 
afgelegd en het vertrouwen gekregen van 
een meerderheid van de Belgen. Zo gaat dat 
in een democratie. Punt andere lijn.

Het was geen fraai voorspel. De afgelopen 
500 dagen waren Belgische politiek op 
haar slechtst. Maar dat was de regering-Mi-
chel-De Wever ook al, en toen met desas-
treuse gevolgen voor de burgers en werkne-
mers van dit land. Niet voor niets werden ze 
door de kiezer wandelen gestuurd.

We hebben nu een Vivaldi-regering on-
der leiding van Alexander De Croo. Is het 
paars-groene regeerakkoord het meest ide-
ale linkse vakbondsakkoord? Nee, natuurlijk 
niet. Het is  een compromis tussen zeven 
verschillende politieke partijen, maar met 
eten en drinken voor de burgers en werk-
nemers van dit land. Met vooral een duide-
lijke stijlbreuk met de regering-Michel. Het 
is wel degelijk, zoals Paul Magnette zei, een 
terugkeer van het hart.

Grootste verhoging minimum-
pensioen sinds de Tweede 
Wereldoorlog
Een minimumpensioen van 1500 euro netto 
bij een volledige loopbaan. Boter bij de vis 
voor de helden van de zorg, meer geld voor 
de gezondheidszorg, een uitbreiding van het 
ouderschapsverlof, de aanpak van sociale 
dumping, een verhoging van de minimumuit-
keringen, een financiering op lange termijn 
van de paritair beheerde, federale sociale 
zekerheid, wat bovendien gebaseerd is op 
de verklaring van de sociale partners naar 
aanleiding van 75 jaar sociale zekerheid, 
de zware beroepen ... We zullen op al deze 
thema’s erover waken dat de werknemers 
niet in de kou worden gezet.       

Deur op een kier voor meer 
koopkracht
De  werknemers in de metaal en de transport 
houden  tijdens corona de economie draaiende. 
Zij verdienen meer koopkracht. Het regeerak-
koord spreekt over “aandacht voor de koop-
kracht in vergelijking met onze buurlanden”. De 
loonwet van 96 zal dus niet verdwijnen, zoals 
wij nochtans vroegen. Al wil de regering “hier-
rond werken in overleg met de sociale partners 
en met omzendbrieven”. Hoe klein deze kier 
ook is en al wordt ze nu al betreurd door het 
VBO, wij zullen ze gebruiken!

Meer sociaal overleg
De nadruk op het overleg met de sociale 
partners is trouwens meer dan opvallend. 

In een regeerakkoord van 84 pagina’s komt 
het woord ‘sociale partners’ 40 keer voor. 
Ter vergelijking: in het Vlaamse regeerak-
koord van Jan Jambon 9 keer op 303 pa-
gina’s. Zie daar het verschil. De nadruk op 
overleg met de sociale partners, alle sociale 
departementen in handen van de socialisten 
en als kers op de taart een Metallo Minister 
Meryame Kitir. Dat zijn onze troeven.

Er is dus een duidelijke inhoudelijke breuk 
met het verleden. Ook op andere terreinen: 
eindelijk een klimaatbeleid, focus op armoe-
debestrijding, een menselijke samenleving, 
inclusiviteit …

Kritisch en waakzaam
Natuurlijk zijn er nog vele angels: geen ver-
mogensbelasting, de loonwet, de verdere 
flexibilisering van de arbeidsmarkt … We zul-
len deze regering, zoals elke regering, dan 
ook kritisch volgen en beoordelen op hun da-
den. En als men aan de rechten van de werk-
nemers komt, dan zullen ze ons op hun weg 
vinden. In welke van de vier seizoenen ook. 
Omdat we vakbonden zijn. Punt andere lijn.

Met open vizier. Ieder vanuit zijn rol en ver-
antwoordelijkheid. In een socialistische ge-
meenschappelijke actie. Voor de belangen 
van onze werknemers. Er is werk aan de 
winkel. Vooruit.

Rohnny Champagne Frank Moreels
Voorzitter  Voorzitter
ABVV-Metaal BTB

Metaal / Transport
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Neen aan de 
dagcontracten!

Wet-Major: veilig-
heid boven alles

Metallo’s bouwen en repareren de sche-
pen, containers, vrachtwagens en bus-
sen … waarmee transportarbeiders wer-
ken. Dat klinkt niet alleen mooi op papier, 
maar het is ook de realiteit. 

Een recent voorbeeld van deze sterke band 
is de nieuwe generatie milieuvriendelijke 
motoren voor locomotieven & schepen die 
de Belgische motorbouwers ABC en CMB 
bouwen. Deze revolutionaire ontwikkeling 

Het schrijnende probleem van de opeen-
volgende dagcontracten (ODC) in het 
uitzendwerk is alom bekend. Werknemers 
die maanden- of zelfs jarenlang met dag-
contracten aan de slag zijn: het is letterlijk 
dagelijkse kost in sommige bedrijven. 

We leggen de uitzendkantoren en hun fede-
ratie Federgon daarom continu het vuur aan 
de schenen om deze probleemsituatie ein-

Wie de wet-Major aanvalt, zal BTB op zijn 
weg vinden. Straffe, maar noodzakelijke 
taal om ervoor te zorgen dat Europa zijn 
slag niet thuis haalt. Wij blijven strijden 
voor de erkende havenarbeider!

Want elkaar begrijpen tijdens het werken en 
veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden. Maar de wet gaat natuurlijk verder 
dan alleen veiligheid. Het gaat ook om eer-
lijke verloning, om respect voor de job. Daar 
blijven we als vakbond waakzaam voor en we 
zullen ook steeds gepast reageren. 

Lees meer hierover op de  
website van BTB.

kan leiden tot een massale vergroening 
van de scheepvaart.

Ook metaalbedrijf VDL KTI trekt steeds 
meer de ecologische kaart. Zo worden 
er vandaag wasinstallaties (zogenaamde 
scrubbers) gemaakt, waarmee de uitlaat-
gassen van grote schepen kunnen gezui-
verd worden. Sinds 1 januari 2020 gelden 
wereldwijd strengere uitstootnormen voor 
de scheepvaart. In plaats van eenzijdig te 

blijven focussen op de sector van fossiele 
brandstoffen, draagt VDL vandaag bij tot 
minder vervuilende schepen. Dat maakt 
ons samen ook sterker voor het milieu.

Samen sterker in 
de scheepvaart

Deze revolutionaire 
ontwikkeling kan 
leiden tot een massale 
vergroening van de 
scheepvaart.

abvvmetaal.be btb-abvv.be
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delijk aan te pakken. Het aantal ODC’s moet 
beperkt, verminderd of zelfs afgeraden wor-
den. Het tegenvoorstel van de werkgevers is 
voor ons als vakbonden niet acceptabel en 
moet dus terug naar de tekentafel. Vooral 
de drempel van 112 dagen na elkaar werken 
met dagcontract per uitzendkracht per jaar is 
veel te hoog. Dit komt erop neer dat iemand 
zonder problemen bijna een half jaar met 
ODC’s mag werken. Het enige lichtpuntje in 
het voorstel van de uitzendkantoren? Hun 
bereidheid om een automatisch sanctione-
ringsmechanisme te aanvaarden en het feit 
dat ze erkennen dat er bepaalde (grote) be-
drijven zijn die perfect kunnen functioneren 
zonder gebruik te maken van ODC’s.

Ons streefdoel is altijd en overal duurzame 
en werkbare arbeid, met zekerheid en vol-
ledige bescherming op alle gebieden. Dus 
deze strijd wordt nog vervolgd.

Meer weten rond uitzendarbeid: 
www.bit.ly/neendagcontracten



Waarom stemmen 
bij de sociale 
verkiezingen zo 
belangrijk is

Nieuw 
mantelzorgverlof 
mogelijk vanaf  
1 september

Ook onze gemeenschappelijke autocarsec-
tor wordt hard geraakt door de coronacri-
sis en is daardoor volledig ingestort.
 
In de busafdeling bij Van Hool zijn 1000 van 
1800 werknemers al sinds maart ononder-
broken tijdelijk werkloos. En de situatie ver-
slechtert nog. Net vóór de corona-uitbraak 
werden twee bussen per dag geproduceerd, 
vandaag zijn dat er slechts drie per week. In 
de huidige context heeft ABVV-Metaal twee 

Jullie kiezen dan de afgevaardigden voor 
het Comité voor Preventie en Bescherming 
op het Werk en de Ondernemingsraad. Af-
gelopen maanden hebben onze delegees 
bewezen waarom ze jouw stem waard zijn. 
We zetten het nog eens even op een rijtje 
waarom je nu meer dan ooit moet stemmen!

1. Wij verdedigen de belangen van de men-
sen die weten wat het betekent om elke 
dag in de fabriek, aan de kaai, achter het 
stuur of aan het roer te staan.

2. Delegees bieden een luisterend oor en 
ondernemen actie rond alle mogelijke 

Na erkenning als mantel zorger kan de 
werknemer vanaf 1 september 2020 het 
mantelzorgverlof bij zijn werkge ver aanvra-
gen. 

Een mantelzorger is een persoon die door-
lopende of regelmatige hulp en bijstand ver-
leent aan een persoon die erkend is als zorg-
behoevende. 

De werknemer moet zijn aanvraag schrifte-
lijk doen en dat minstens zeven dagen vóór 
de ingangsdatum van het mantelzorgverlof, 
tenzij de werkgever akkoord gaat met een 
kortere termijn.

Er zijn enkele voorwaarden aan dit verlof 
verbonden. Lees ze na op de website van 
ABVV-Metaal.

prioriteiten. Dat is ten eerste het verdedigen 
van de tewerkstelling, de veiligheid en de 
koopkracht van onze metaalarbeiders. Ten 
tweede moet er worden ingezet op de eco-
nomische relance, die volop de kaart trekt 
van duurzame, toekomstbestendige en lokale 
industriële verankering.

Lees het persbericht op de website van 
ABVV-Metaal. 

vragen, problemen en frustraties – over 
het werk en vaak ook wat er zich in je 
privésituatie afspeelt.

3. Delegees strijden 4 jaar lang voor betere 
loon- en werkomstandigheden: een ge-
zonde werkplaats, correcte uurroosters 
en voldoende werkvoordelen.

4. Wij willen dat de directie rekening houdt 
met onze vragen en zorgen en dat er naar 
ons wordt geluisterd.

Busbouwer  
Van Hool frontaal 
geraakt door  
corona 

Net vóór de corona-
uitbraak werden 
twee bussen per dag 
geproduceerd, vandaag 
zijn dat er slechts drie 
per week.

abvvmetaal.be btb-abvv.be

Van 16 tot en met 29 november 
2020 organiseren we eindelijk soci-
ale verkiezingen. 
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Kevin Booms,  
ABVV-Metaal 
delegee bij AJK

Geniet van 
kortingen bij:

Sinds een klein jaar zijn ABVV-Metaal en 
BTB gestart met het ledenvoordeel-
programma MyAdvantage. 

Wat wil dit zeggen? Al onze leden krijgen 
het hele jaar door kortingen in tal van win-
kels en webshops. Behalve de permanente 
kortingen bij oa bol.com, Kinepolis en Car-
refour zijn er de maandelijkse promodeals 
waarvan je per mail op de hoogte wordt 
gehouden. 

“MyAdvantage is een handig instrument voor 
mijn syndicaal werk. Als organisatie willen 
we onze leden aan ons binden. Dat doe je 
door een goede werking aan te bieden. Ie-
dere manier om onze ledenzorg uit te brei-
den, op de werkvloer of daarbuiten, draagt 
daartoe bij. In elk kennismakingsgesprek 
met nieuwe collega’s, haal ik MyAdvantage 
aan. Natuurlijk is dat niet de reden waarom 
de mensen kiezen voor ABVV-Metaal, maar 
het helpt zeker wel. Ook als lid ben ik blij 
met de kortingen. We volgen de tijdelijke 
deals dan ook goed op via de maandelijkse 
mailing die we ontvangen. Ook over de vas-
te voordelen zijn we helemaal op de hoogte. 
Vooral mijn vrouw maakt volop gebruik van 
de kortingen!”

*Sommige tijdelijke acties worden maandelijks vernieuwd. 
Hou onze nieuwsbrief in de gaten voor actuele kortingen!

Met dit ledenvoordeel verdien je je lidgeld in 
een mum van tijd terug. Weinig moeite, maar 
wél de moeite waard.

Hoe gaat dit in zijn werk? Nieuwe leden ont-
vangen per mail een persoonlijke code om 
hun account te activeren op het ledenplat-
form. Er is ook een handige brochure waarin 
alles stap voor stap wordt uitgelegd. 

Lid van BTB? 
Surf naar de website om de brochure te
downloaden of vraag meer informatie in
onze kantoren.
Neem alvast een kijkje op het platform
myadvantage.btbubt.be. 

Lid van ABVV-Metaal? 
Surf naar de website om de brochure te
downloaden of vraag meer informatie in
onze kantoren.
Neem alvast een kijkje op het platform
myadvantage.abvvmetaal.be.

MyAdvantage
Haal alles uit je lidmaatschap

abvvmetaal.be btb-abvv.be

BTB-ABVV
ABVV-METAAL
MYADVANTAGE

Als organisatie willen 
we een goede werking 
bieden voor onze leden. 
Op de werkvloer en 
daarbuiten.
“
Kevin Booms
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De Europese Commissie 
geeft BTB na 13 jaar strijd 
eindelijk gelijk!

De dagen van tijdelijke werkloosheid door corona zullen mee-
tellen voor de berekening van je vakantiegeld en de jaarlijkse 
vakantie in 2021. De gelijkstelling van 1 februari tot en met 
31 augustus 2020 was al geregeld, maar op 14 september 
kwamen vakbonden en werkgevers overeen dat deze periode 
verlengd wordt tot eind 2020. Let wel: het is nu aan de rege-
ring om dit akkoord om te zetten in wetgeving. Bovendien is 
de verlenging gebonden aan enkele voorwaarden, zoals een 
compensatie voor de werkgevers. We houden je op de hoogte 
van het verdere verloop!

In 2007 publiceerde BTB het eerste ‘parkingboek’ over de Bel-
gische snelwegparkings. Daaruit bleek dat er onvoldoende par-
keerplaatsen waren voor vrachtwagen- en carchauffeurs. Dertien 
jaar later is de situatie nog steeds niet veranderd, integendeel, 
het tekort aan parkeerplaatsen is alleen maar toegenomen. De 
Europese Commissie benadrukt in haar Mobility Package het 
belang van veilige, voldoende en comfortabele parkings voor de 
beroepschauffeurs. Haar pleidooi voor 100 000 extra parkeer-
plaatsen in Europa toont aan dat BTB al dertien jaar terecht op 
deze nagel klopt.

BTB zal er dan ook op toezien dat er woord wordt gehouden, in 
het belang van alle beroepschauffeurs, leden en weggebruikers.

Lees op de website van BTB de laatste editie van het zwartboek 
Belgische autosnelwegparkings.

Tijdelijk werkloos 
door corona?
Jouw vakantiedagen en  
vakantiegeld van 2021 zijn safe!

abvvmetaal.be btb-abvv.be

Corona-
toeslag voor 
kwetsbare 
gezinnen met 
kinderen

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben door een inko-
mensverlies door de coronacrisis, kunnen rekenen op extra 
ondersteuning. Deze krijgt een andere invulling naargelang 
het landsdeel waarin je woont. Woon je in Vlaanderen? Je 
zou recht kunnen hebben op een eenmalig supplement van 
120 euro via het Groeipakket. De COVID-19-toeslag kan wor-
den aangevraagd bij de uitbetaler van jouw ‘kindergeld’ van 
15 juni tot en met 31 oktober. De betaling gebeurt dus niet 
automatisch! 

Voor meer details over deze toeslag of over de regeling in 
Wallonië en Brussel: lees het artikel over corona-toeslag op 
de website van ABVV-Metaal.  
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