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Omdat
solidariteit
werkt
Het 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 hebben de boel draaiende
gehouden. Zo veilig als het maar enigszins
kon, ook al voelden we ons niet altijd even
veilig. Samen, solidair.
We hebben daarvoor applaus gekregen.
Waarvoor dank. Maar na een jaar is
applaus iets te vrijblijvend. ABVVMetaal 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
hebben heel wat sectoren en bedrijven
het wel degelijk meer dan goed gedaan.
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. Daarom is de loonmarge van
0,4 % waarmee de patroons afkomen
een lachertje. Daarom ook willen we
dat de minimumlonen een serieuze
stijging kennen: Fight For 14. Want deze
coronacrisis heeft ook dit nogmaals
duidelijk gemaakt: heel wat essentiële
beroepen worden onderbetaald.

“We willen niet alleen
iets voor de sterkeren
onder ons. We gaan
voor iedereen.
Dat is de essentie van
het IPA-akkoord.”

over de welvaartsenveloppe, niet
over een solidair en respectvol IPA.
Daarom hebben we op 12 februari een
sensibiliseringsactie gevoerd 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.

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

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

De werkgevers willen daar niet op
een ernstige manier over praten: niet

samen sterker
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Sensibiliseringsdag IPA
Op 12 februari organiseerde het ABVV
mensen om die dag actie te voeren in hun
een sensibiliseringsdag voor een even
bedrijven en omgeving. Het is tijd dat onze
wichtig en fatsoenlijk interprofessioneel
werknemers het respect krijgen dat ze
akkoord! ABVV-Metaal en BTB-ABVV
verdienen. Of het nu gaat over koopkracht
steunden dit initiatief voor honderd
of over de eindeloopbaan: ABVV-Metaal
procent en mobiliseerden hun
en BTB willen dat er voor onze mensen
Ook
op 25/02
sensibiliseren
wij! Houd onze
media in de
gaten.

Europa &
verantwoord
ondernemen
Het Europees parlement werkt momenteel
aan een wetsvoorstel om schendingen
van milieu- en mensenrechten in de
productieketens van bedrijven aan
banden te leggen. Indien goedgekeurd,
worden Europese multinationals juridisch
aansprakelijk voor misbruiken zoals
kinderarbeid en vervuiling in landen waar
ze hun grondstoffen (laten) ontginnen.
Denk bijvoorbeeld aan de kobaltmijnen in
Congo of aan de mijnindustrie in Bolivia.

Ook het probleem van social dumping blijft
een zorgenkind voor Europa. BTB-ABVV
strijdt al jaren tegen malafide netwerken
van postbusbedrijven die arbeiders
ronselen om aan Oost-Europese lonen aan
de slag te gaan in West-Europa. Het moet
voor de werkgevers steeds maar sneller,
flexibeler, goedkoper en onmenselijker.

iets uit de bus komt! Want lonen die in de
periode 2021-2022 nauwelijks met 0,4%
mogen stijgen? Onacceptabel! Lees onze
actiepunten in het pamflet.
Lees het pamflet via bit.ly/pamfletIPA

Ook hier mankeert duidelijk iedere vorm
van verantwoord ondernemen en we willen
dat Europa deze wanpraktijken nog verder
aan banden legt.
Bekijk de video waarom vakbonden zich
ook op Europees vlak sterk moeten
organiseren via bit.ly/BTBmeetsETF

Het wetsvoorstel heeft nog een lange weg
te gaan maar voor ABVV-Metaal is dit
alleszins een stap in de goede richting om
werk te maken van meer duurzaamheid, niet
alleen in Europa zelf maar ook in de landen
waar de grondstoffen vandaan komen.

Pensioen
Celien Vanmoerkerke verhuisde eind
2020 naar het kabinet van minister van
Pensioenen Karine Lalieux, nadat ze
17 jaar lang bij het ABVV had gewerkt.
Als adjunct-kabinetschef staat ze mee
aan de start van de nieuwe pensioen
hervorming onder de regering-De Croo.
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Wij brachten gepensioneerde metallo’s en
pensioenspecialisten Freddy Verselder,
Simonne Laeremans en Jos Vingerhoed
rond de virtuele tafel met Celien voor een
gesprek.
Lees het interview via bit.ly/MMpensioen

btb-abvv.be

De koffie staat
klaar in Roeselare
In december kondigden we de verhuizing
aan naar het nieuwe gemeenschappelijke
kantoor van BTB en ABVV-Metaal.

Et voilà … de koffie staat klaar.
Het kantoor is helemaal klaar en ook
het team met Birgitte De Volder, Annita
Vandenbussche & Yves Allewaert zijn
enthousiast en gemotiveerd om onze
West-Vlaamse leden met de beste service
te helpen.

FF14
Links:
Yves Allewaert
secretaris CMB
Midden:
Annita Vandenbussche
bestendig afgevaardigde BTB
Rechts:
Birgitte Devolder
sociaal consulente CMB

Campagne
Eigenrijders
gaat van start
BTB-ABVV wil iedereen die achter een
stuur zit verdedigen en vertegenwoordigen. Elke fietskoerier, elke koerier die
met een camionette pakjes aflevert, elke
taxichauffeur. Door hen te verenigen

kunnen we een halt toeroepen aan de
hyperflexibiliteit, de hoge werkdruk en
kunnen we strijden voor betere loon- en
arbeidsomstandigheden voor ieder van
hen. Daarom start vanaf februari
‘BTB Eigenrijders’. Samen sterk, ook
voor chauffeurs met een ander statuut.

Terwijl in de Verenigde Staten president
Joe Biden onmiddellijk werk maakte
van 15 dollar als federaal uurloon, moet
helaas de campagne in België nog volop
verder gevoerd worden. Op de 14e van
de maand, op deze symbolische datum
van onze strijd voor € 14, tonen we
nogmaals onze vastberadenheid om het
minimumloon geleidelijk te verhogen tot
€ 14 bruto per uur of € 2.300 per maand.
Net voor het Valentijnsweekend trokken
verbeten militanten en delegees op pad
om actie te voeren aan de bedrijfspoorten.
Meer over Fight for 14: 14euros.be/

Bezoek de Eigenrijders-webpagina via
btb-abvv.be/eigenrijders

ZO ND E R S TAK IN G SRE C HT
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STAKERS
STAKKERS

18 februari = dag van
het stakingsrecht
Op 18 februari ‘vierden’ we het stakingsrecht. Het
stakingsrecht is een essentieel onderdeel van de
collectieve onderhandeling en de vakbondsvrijheid.
Zonder stakingen hadden we geen weekend, geen
betaald verlof, geen stemrecht. Maar dit recht staat
sinds enkele jaren opnieuw zwaar onder druk.
Er bestaat geen uitdrukkelijke wettelijke erkenning van het
stakingsrecht in de Belgische wetgeving. Toch wordt het
stakingsrecht in België erkend en beschermd, enerzijds
op basis van internationale verdragen, anderzijds op
basis van een uitspraak van het Hof van Cassatie uit 1981.
Als vakbond blijven wij strijden voor het recht op staken
zonder een risico van vervolging. Luister even mee naar
Thierry Bodson, voorzitter ABVV of bekijk de link.
Kijk naar de video via bit.ly/videoThierry
Meer informatie via bit.ly/ABVVstakingsrecht
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Je moet het
maar weten!
Tal van
indexeringen voor
de metaal- en
transportsectoren
Op 1 februari zijn de lonen en andere
vergoedingen in heel wat metaalsectoren

geïndexeerd met 0,77 %. Ook de
terugbetaling van vervoerskosten nam
in een groot deel van de metaalsectoren
toe met 1,95 %. Ook in de sector van het
wegvervoer en logistiek werden de uurlonen
van het garagepersoneel, tewerkgesteld
in het personenvervoer, aangepast aan
de evolutie van de index op 1 februari.

in de sector van de elektriciens en van
de metaalrecuperatie aangepast aan
de index (+0,90 %). Ook in de sector
‘grondafhandeling op luchthavens’
en ‘goederenvervoer en logistiek’
werden de lonen van het personeel
op basis van de jaarlijkse indexatie
verhoogd op 1 januari 2021.

Op 1 januari 2021 al werden de lonen

Wat is de index? Surf naar bit.ly/ABVVindex

Adoptie- en
pleegouderverlof
gelijkgesteld voor
pensioen
Sinds 1 januari 2019 tot 2027 wordt het
adoptieverlof om de twee jaar met een
week verlengd. Op 1 januari 2019 werd ook
het pleegouderverlof ingevoerd. Daarbij
werd in beide gevallen tot dusver geen
rekening gehouden met de berekening van
het pensioen. Het koninklijk besluit van 14
januari 2021 stelt nu toch deze perioden
gelijk voor het pensioen.
Ontdek meer via bit.ly/adoptieverlof

Herwaardering
aanvullende
vergoeding
nachtarbeid
Werknemers die ‘s nachts tewerkgesteld
zijn, hebben het recht om onder bepaalde
voorwaarden te vragen om terug te keren
naar een regeling met dagprestaties
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(zie cao 46). Als dat niet kan (geen werk
beschikbaar bv.), dan moet de werkgever
gedurende vijf jaar een aanvullende
vergoeding betalen bovenop de werkloos
heidsuitkeringen die de werknemer
ontvangt. Sinds 1 januari 2021 bedraagt
deze vergoeding 152,24 euro per maand.

Meer weten? Surf naar
bit.ly/ABVVnachtarbeid
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Corona-updates
Kan werkgever
vaccin
verplichten?
In België heeft de regering beslist het
coronavaccin niet te verplichten en elke
burger de vrije keuze te laten. Bijgevolg kan
ook een werkgever zijn werknemers niet
verplichten om zich te laten vaccineren,
ook niet in de essentiële sectoren.
Meer informatie via
bit.ly/verplichtvaccineren

We geven je graag 4 tips mee:

Degressiviteit
werkloosheids
uitkeringen is
bevroren
Sinds 1 april 2020 worden de werkloos
heidsuitkeringen bevroren om het
inkomen van werklozen op peil te houden
in deze coronacrisis. Normaal daalt het
bedrag van de werkloosheid naarmate
de werkloosheid langer duurt. Deze
regel was voorzien tot 30 september
2020, maar omdat de crisis voortduurt,
is de termijn verlengd tot 31 december
2020. Tegelijk werd ook de periode
verlengd waarin je gebruik kunt
maken van inschakelingsuitkeringen.
Normaal duurt die slechts 36 maanden,
maar de periode van 1 april tot 31
december 2020 telt niet mee voor de
berekening van deze 36 maanden.

1. Kom op tijd

Stuur de inloggegevens op tijd door
en log zelf ook aantal minuten op
voorhand in om alles te testen.

2. Laat mensen uitspreken

Zoek naar een goed moment om de
ander te onderbreken.

Videobellen …
zucht …
Of je nu een videochat hebt met je
beste vriendin met een glas wijn erbij,
je belt met je oma in het rusthuis of
je houdt een kernvergadering met
je collega’s … hoe maak je het nu
aangenaam voor iedereen?
We hebben het videobellen allemaal
moeten omarmen in deze speciale
tijden dus dan maar best volgens
een aantal goede regels.

3. Vermijd achtergrondgeluiden

Het is verstandig om een rustige
ruimte op te zoeken zonder al te
veel achtergrondgeluid en waar je
niet plotseling gestoord wordt. Zet je
microfoon enkel open wanneer je aan
het woord bent.

4. Denk aan je beeld

Check voor je aan de vergadering
begint wat er op je beeld te zien is.
Bron: https://radio2.be/artikels/
videovergaderen-5-tips-om-het-efficientaan-te-pakken

Lees meer via bit.ly/degressiviteit
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De nieuwe MagMetal is er!
Het digitale magazine van ABVV-Metaal
met HOOP als rode draad!

Ook al bevinden we ons nog steeds enkeldiep in deze
coronapandemie, toch houden we ons vast aan de hoop. Hoop
die je niet altijd meteen ziet, maar er wel is! In elke handeling,
groot of klein. Ga met ons op zoek naar de hoop in deze nieuwe,
hoopvolle MagMetal! Met o.a. Rick de Leeuw, Meryame Kitir,
BekVEGTer, metallo’s Spencer, Nancy, Eleonore, onze
BTB-collega’s Peter en Steven en vele anderen!
Lees de MagMetal via bit.ly/MagMetalfeb

Wet-Major
Statuut havenarbeider
blijft overeind!

De verdere analyse van de uitspraak
en de impact op de organisatie van
bepaalde aspecten van havenarbeid is
nog volop aan de gang. De uitkomst is
te belangrijk om over een nacht ijs te
gaan. De sociale partners zullen ook
snel het gesprek met de Belgische
overheid aangaan. Het vraagt nog een
beetje geduld en vertrouwen maar
onthoud het belangrijkste: in geen van
beide procedures staat de wet op de
havenarbeid, de wet-Major, ter discussie!
Meer lezen over de wet-Major?
Ga naar bit.ly/statuut-havenarbeiders

Wist je al dat je
je lidgeld kunt
terugverdienen?
Sinds januari steekt ons ledenvoordeel
programma in een nieuw jasje. Nog niet
aangemeld op het platform en geniet
je nog niet van de vele maandelijkse
kortingen? Aarzel niet en schrijf je dan

abvvmetaal.be

direct in want je zal er geen spijt van
hebben!
Dit vernieuwde ledenplatform is nog
gebruiksvriendelijker, met véél meer
aanbiedingen, nieuwe functies én een
nieuwe mobiele app!
Ga snel naar ons ledenplatform en
check onze voordelen bij: Mango,
Carrefour, AS Adventure, Hello Fresh,

Wijnvoordeel en nog veel meer!
Om je aan te melden op het platform
surf je naar bit.ly/MA-inschrijving
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