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Staken is een 
recht
De correctionele rechtbank van Luik 
veroordeelde 17 militanten van het ABVV,
waaronder de voorzitter van het ABVV, 
Thierry Bodson, tot een gevangenisstraf 
met uitstel. Om de simpele reden dat ze 
hun sociale rechten uitoefenden. Tijdens 
een nationale stakingsdag sloten ze zich 
aan bij een wegversperring.

Eerst probeerde men hen te veroordelen 
voor een overlijden in een ziekenhuis in 
de regio Luik. Dat lukte niet. Vervolgens 
probeerde men hun beschadigingen aan 
de openbare weg ten laste te leggen. Ook 
dat lukte niet. En uiteindelijk vond men de 
stok om de hond te slaan: ‘kwaadwillige 
belemmering van het verkeer’. Dezelfde 
stok die ook gebruikt werd om Bruno 
Verlaeckt, voorzitter ABVV-Antwerpen te 
veroordelen.

Over de zinvolheid van dergelijke acties 
kunnen we een boom opzetten. 

Voorzitter Thierry Bodson heeft het zeer 
helder verwoord: “Er is geen democratie 
zonder tegenmacht. En die tegenmacht 
moet zich ook kunnen verzetten, kunnen 
manifesteren, moet van zich kunnen laten 
horen in de straten.”

Daarom is deze veroordeling een 
flagrante aanval op de uitoefening van 
het stakingsrecht en van het recht op 
actievoeren. Het is onaanvaardbaar 
dat werknemersvertegenwoordigers 
worden veroordeeld, omdat ze gebruik 
hebben gemaakt van dit legitiem en 
democratisch recht. Het stakingsrecht is 
een fundamenteel recht dat erkend is in 
verschillende internationale verdragen, 
zoals het Internationaal Verdrag inzake 
economische, sociale en culturele 
rechten, het Europees Sociaal Handvest 
van de Raad van Europa, het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie, Conventie nr. 87 van de IAO 
betreffende de vrijheid van vereniging. 

Om bij sociale conflicten tot een 
oplossing te komen, is sociaal overleg 
onontbeerlijk. Soms lukt dat wel. Soms 
niet. Dan zorgt het recht op staken dat 
de sociale bescherming van werknemers 
gegarandeerd wordt.  

Zonder stakingsrecht worden werknemers 
en burgers … stakkers.

ABVV-Metaal en BTB betuigen dan ook 
al hun steun aan de kameraden die door 
deze beslissing worden geviseerd. 

Bedankt voor het vertrouwen
Ondertussen zijn ook de sociale 
verkiezingen achter de rug. Op 9 
december worden de uitslagen officieel 
medegedeeld. Wij willen alvast al onze 
militanten bedanken voor hun inzet en alle 
werknemers voor hun stem. BTB heeft 
een historische overwinning gehaald 
en wordt de grootste vakbond in hun 
sectoren. ABVV-Metaal hield stand terwijl 
het ACV verder achteruitgaat. Samen, 
Metaal en Transport, zijn we een winnend 
team, dat ook de komende vier jaar, dag in 
dag uit, zal opstaan voor respect voor de 
werknemers in dit land.

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

WOORD VAN DE VOORZITTERS

“De hardnekkigheid 
waarmee men te allen 
prijze een veroordeling 
wou bekomen toont 
duidelijk aan: dit is  
een politiek vonnis  
in een politiek proces.”

https://www.abvv.be/-/staken-is-een-recht
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De federale regering heeft de 
vereenvoudigde procedure voor tijdelijke 
werkloosheid opnieuw ingevoerd. Deze 
regeling loopt vanaf 1 oktober 2020 tot en 
met 31 maart 2021.

In deze periode kan alle tijdelijke 
werkloosheid ten gevolge van het 
coronavirus opnieuw worden beschouwd 
als tijdelijke werkloosheid wegens 
overmacht door corona.

Wat moet je als werknemer doen om een 
uitkering te ontvangen? Vul het formulier 
3.2 – werknemer-corona in en bezorg 
het aan je lokaal ABVV-kantoor (dat kan 
heel snel online op tijdelijkwerkloos.be). 
Was je al eens tijdelijk werkloos omwille 
van corona, dan moet je dat formulier niet 
meer invullen.

Meer weten? Surf naar 
bit.ly/tijdelijkewerkloosheid

abvvmetaal.be

Nieuwe 
TW-regels

Linking Youth Up: 
laptop en 
begeleiding voor 
1300 kwetsbare 
jongeren
Voor jongeren die niet over het nodige 
digitale materiaal, de nodige (digitale) 
skills of de nodige accommodatie 
beschikken, dreigt de coronacrisis een 
grote achterstand te creëren. Zowel op 
school als bij hun zoektocht naar werk. 
Als er niet wordt ingegrepen, dreigt de 
digitale kloof, maar ook de groeiende 
onderwijskloof open te barsten in onze 
samenleving als een zwerende etterbuil. 

Daarom maakte P&V Groep 
1.000.000 euro vrij voor de organisatie 
van het project Linking Youth Up. 
1.300 maatschappelijk kwetsbare 
jongeren krijgen dankzij dit project 
een nieuwe laptop. Organisaties op 
het terrein helpen hen om hiermee vlot 
te leren werken. Daarnaast worden 
initiatieven gesteund die jongeren uit 
kwetsbare milieus begeleiden op school 
of bij hun overgang van de school naar 
de arbeidsmarkt. Het project kwam tot 
stand in samenwerking met de Koning 
Boudewijnstichting. 

Meer weten over Link Youth Up? 
Surf naar pv.be

Geen telewerk 
mogelijk? Denk 
aan je attest!
Een van de maatregelen van de lockdown 
2.0 is de verplichting van telewerk, tenzij 
onmogelijk door de aard van de functie of 
de continuïteit van de bedrijfsvoering, de 
activiteiten of de dienstverlening.

Aan de werknemers die niet kunnen 
telewerken, moet de werkgever een attest 
of een ander bewijsstuk geven dat de 
noodzaak van hun aanwezigheid op de 
werkplaats bevestigt. Bovendien moet hij 
maatregelen nemen om de social distancing 
te respecteren.

Welke maatregelen moet de werkgever op 
de werkvloer nemen? 
bit.ly/coronapreventie

 btb-abvv.be

https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren/c32-werknemer-corona
https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren/c32-werknemer-corona
https://www.abvv.be/gewestelijken
https://tijdelijkwerkloos.be/
http://bit.ly/tijdelijkewerkloosheid
https://www.pv.be/nl/linking-youth-up
https://www.pv.be/nl/linking-youth-up#organisaties
https://www.pv.be/nl/linking-youth-up#organisaties
bit.ly/coronapreventie
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Metallo’s en 
chauffeurs maken 
zich zorgen
De coronacrisis hakt stevig in op de 
reissector. En dat heeft rechtstreekse 
gevolgen voor onze sectoren. De markt 
voor touringcars is – net zoals het toerisme 
zelf – volledig ingestort. Dat brengt onze 
autocarchauffeurs en autocarbouwers in 
een netelige en onzekere positie. 

Met Van Hool in de Kempen, een 
Belgisch familiebedrijf waar ongeveer 
3200 mensen werken, en VDL Bus in 
Roeselare, een Nederlands bedrijf met 
zo’n 650 werknemers, kent ons land twee 
grote busbouwers. Terwijl die eerste zich 
vooral concentreert op de productie van 
touringcars voor de toeristische sector, 
trekt VDL de kaart van elektrische bussen 
voor het openbaar vervoer. Dat verschil in 
focus zorgt ervoor dat beide bedrijven op 
een totaal andere manier geconfronteerd 
worden met de economische gevolgen 
van corona: VDL Bus presteert vandaag 
prima, bij Van Hool daarentegen is de 
situatie rampzalig. 

1.200 van de 3.200 werknemers zijn er al 
sinds maart 2020 ononderbroken tijdelijk 
werkloos. Zonder zicht op verbetering nu 
we middenin de tweede pandemische golf 
zitten. Hoofddelegee David Scheveneels 
licht toe: “De mensen hebben al maanden 
loonverlies. En ook voor volgend 
jaar is er al een negatieve impact. De 
bedrijfsvoorheffing op de uitkeringen werd 
verlaagd naar 15 %, maar dat zal achteraf 
wel zorgen voor een hogere afrekening in 
de personenbelasting. We hebben nu echt 
de bestelling van De Lijn nodig. Als wij die 
productie op ons mogen nemen, zou ons 
dat al een stukje door deze zware periode 

heen helpen. Aan de overheid vragen we 
om coronawerkloosheid te verlengen tot 
wanneer nodig, voorbij 31 maart.”

En de problemen dreigen ook volgend jaar 
nog aan te houden. Zelfs als er een vaccin 
komt en als het toerisme weer aantrekt, 
dan zal het vermoedelijk nog één tot twee 
jaar duren vooraleer de vraag naar bussen 
en touringcars herneemt. 

VDL Roeselare daarentegen heeft een 
goed gevuld orderboekje. Er is werk bij 
de vleet. Toch begrijpt hoofddelegee 
Tom Debaere de problemen waarmee 
zijn collega’s kampen: “VDL in Nederland 
zit in moeilijke papieren en moet een 
beroep doen op steunmaatregelen 
van de overheid om te overleven. In 
Roeselare maken we vol-elektrische 
bussen die vooral dienen voor openbare 
vervoersmaatschappijen. In dat segment 
zijn de gevolgen van corona veel 
beperkter. Veel busmaatschappijen zetten 
al een tijd sterk in op de vergroening van 
hun vloot. Ons orderboekje zat dus al vol 
vóór de crisis. En in sommige landen – 
zoals Duitsland – maakt de elektrificering 
van het busvervoer deel uit van de 
postcorona-relanceplannen. Ook daar 
profiteren wij van.”

VDL Valkenswaard richt zich inderdaad net 
zoals Van Hool op de bouw van touringcars 
en stevent eveneens af op een regelrechte 
catastrofe. Dat beaamt topman Willem 
van der Leegte. In een interview met NRC 
Handelsblad van mei 2020 antwoordt 
hij op de vraag hoeveel touringcars er 
die week zijn verkocht ontnuchterend: 

“Nul.” Normaal gesproken produceert VDL 
Valkenswaard minstens vijftien touringcars 
per week, luxebussen die zo’n 250.000 tot 
300.000 euro per stuk kosten. 

De topman maakt zich geen illusies en 
verklaarde het seizoen voorbij voordat het 
begon. De vooruitzichten zijn onzeker. 
“Wie gaat er nog op busvakantie? 
Reisorganisaties hebben de bussen al in 
april in de winterstalling geplaatst. Stel dat 
40 procent van onze klanten failliet gaat, 
dan gaat de andere 60 procent echt geen 
nieuwe touringcars kopen. Die kopen de 
bus van de concurrent, die bij de curator 
staat. Eentje met weinig kilometers.”

Niet alleen de werknemers van touringcar-
bouwers, maar ook de chauffeurs die 
ermee rijden, bevinden zich in een 
heikele positie. Sven De Paepe is 
autocarchauffeur bij Begonia Reizen 
sinds 2018. Hij vertelt over de impact 
van de situatie op hem persoonlijk en op 
zijn collega’s: “Sinds de eerste lockdown 
half maart is de toerismesector volledig 
in elkaar gestuikt. Een ramp voor de 
autocarbedrijven, maar ook voor ons 
autocarchauffeurs die amper nog gewerkt 
hebben. Busbedrijven weerhouden 
zich ervan om nieuwe cars te bestellen 
en bestellingen worden momenteel 
niet afgehaald. Gelukkig kunnen we 
nu ondersteunende ritten voor De Lijn 
uitvoeren. Zo blijven we toch een beetje 
aan de slag.”

Het herstel van het toerisme is essentieel 
voor het herstel van de touringsector. 
Maar dat is natuurlijk onlosmakelijk 
verbonden met de coronapandemie die we 
eerst te boven zullen moeten komen. In 
de tussentijd volgen ABVV-Metaal en BTB 
de sociaaleconomische situatie van de 
werknemers in de touringcarbedrijven en 
de autocarchauffeurs nauwlettend op.

Corona treft 
touringsector

“Sinds de eerste 
lockdown half maart is de 
toerismesector volledig in 
elkaar gestuikt.”
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Inspectie stelt 
bij helft werk-
gevers corona-
overtredingen 
vast 
Een duizendtal inspecteurs van de FOD 
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg (WASO) controleert sinds de 
eerste lockdown in maart of bedrijven de 
coronamaatregelen en hygiënevoorschriften 
volgen op de werkvloer.

In totaal werden sindsdien 17.633 inspecties 
uitgevoerd en bij 8.170 werkgevers konden 
ze één of meerdere inbreuken vaststellen. 

De meeste inbreuken blijken betrekking 
te hebben op een gebrek aan social 
distancing op de werkvloer, wat geldt als 
een zware inbreuk.

“We merken in deze tweede golf dat er nog 
te vaak inbreuken zijn op het respecteren 
van de anderhalve meter afstand of de 
hygiëne in gedeelde ruimtes zoals een 
keuken of een refter”, vertelt Lorenz 
Soetens, inspecteur voor het toezicht op 
het welzijn op het werk.

De nodige informatie, zoals bijvoorbeeld een 
checklist voor een gepast coronabeleid, is 
terug te vinden op de website 
werk.belgie.be 

Op 16 oktober besliste het Overlegcomité 
dat telewerk opnieuw de norm is, 
maar voor de werknemers die wel nog 
op de werkvloer moeten zijn, gelden 
uiteraard strikte hygiënische normen 
en veiligheidsmaatregelen om deze 
werknemers optimaal te beschermen. 

Wat als je werkgever de maatregelen niet 
respecteert?

Als volgens jou de werkgever de 
coronaregels niet naleeft, neem dan contact 
op met (en in deze volgorde):

• in de eerste plaats je werkgever 
en/of de hiërarchische lijn (direct 
leidinggevende);

• in de tweede plaats de leden van het 
Comité preventie en bescherming 
op het werk (of bij afwezigheid de 
syndicale delegatie);

• in de derde plaats de preventieadviseur 
van de interne en/of de externe dienst 
voor preventie en bescherming op het 
werk;

• in de vierde plaats de bevoegde 
regionale directie van het Toezicht op 
het Welzijn op het Werk.

Wil je een inbreuk melden, 
vul dan het formulier in op 
meldpuntsocialefraude.belgie.be

abvvmetaal.be  btb-abvv.be

De nieuwe 
ABVV-
barometer 2020 
is uit!
Deze crisis leert ons dat dankzij de 
werknemers de boel blijft draaien. We 
zien hoe de overheid en de sociale 
zekerheid de schok proberen op te 
vangen. Maar de crisis maakt ook 
duidelijk dat goede zorg en behoud 
van koopkracht essentieel zijn. En 
daarbovenop: solidariteit verbindt!

Wat deze crisis vooral blootlegt, zijn 
de bestaande ongelijkheden en daar 
wil het ABVV verder aan werken, zoals 
verhoging van de koopkracht, betere 
financiering van de sociale zekerheid 
en gerichtere ondersteuning van de 
bedrijven.

Dit zijn de grote lijnen van de pas 
verschenen ABVV-barometer. Wil je 
alles in detail eens lezen of de video 
bekijken? Surf dan naar:  
abvv.be/barometer2020

Corona-
inbreuken

http://werk.belgie.be 
https://werk.belgie.be/nl/over-de-fod/structuur-van-de-fod/arbeidsinspectie-ad-toezicht-op-het-welzijn-op-het-werk/externe
https://werk.belgie.be/nl/over-de-fod/structuur-van-de-fod/arbeidsinspectie-ad-toezicht-op-het-welzijn-op-het-werk/externe
http://meldpuntsocialefraude.belgie.be
http://www.abvv.be/barometer2020
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Coronatip
ABVV-Metaal 
is goed voor de 
moraal
Nu de winkels, met enkele voorwaarden, 
weer terug opengaan zijn we hopelijk op de 
goede weg naar een post-coronatijdperk.

Maar toch blijft ons sociaal leven op 
een laag pitje. All work & no play? 
No Way! ABVV-Metaal lanceert 

daarom de ‘tip tegen de coronadip’. 
Interessante suggesties rond 
solidariteit, een verrassende muzieklijst, 
onze coronabingo, een reportage die je 
zeker eens moet zien … Hou daarom de 
Facebookpagina van ABVV-Metaal in het 
oog.

Bekijk hier de reeds verschenen tips:  
bit.ly/metaaltip

Nieuw Metaal/
Transport-kantoor 
in Roeselare 
De verf is bijna droog, de koffie is besteld 
en de 4 nieuwe werkstations staan te 
blinken. Vanaf maandag 21 december is 
het nieuwe gemeenschappelijke kantoor 
van BTB en ABVV-Metaal in Roeselare 
helemaal klaar om zijn eerste leden te 
ontvangen. 

Birger Victor, BTB-secretaris West-
Vlaanderen, en Steven Van Eeckhoutte, 

voorzitter ABVV-Metaal West-Vlaanderen, 
zijn trots op deze nieuwe stap en 
kijken uit naar de officiële opening. 
“De afgelopen jaren werkten we al 
intensief samen in onze kantoren. Dat 
was al een zeer positieve ervaring, voor 
onze medewerkers en de leden.”

Door nu een kantoor fysiek te delen, wordt 
de service nog sterker. Volgens Birger zit 
de sterkte in het feit dat we zo elkaars 
sector nog beter leren kennen, we een 
hogere permanentie kunnen aanbieden 
en zo iedereen met een vraag in eerste 
lijn geholpen wordt. De juiste centrale 
volgt dan achteraf het dossier verder op, 
zeker bij sectorspecifieke vragen. Iedere 
centrale behoudt zijn autonomie, maar een 
goede eerste ledenervaring is prioriteit.

Birger wijst ons ook op een nieuwe 
positieve trend: nu de leden - door 
corona - ook online hun weg vinden 
om hun vragen te stellen, kunnen we in 
combinatie met een afspraak het dossier 
al een stukje opstarten en bij de afspraak 
al sneller stappen zetten. Tijdwinst en 
een tevreden lid, daar tekenen wij voor.

In Limburg werken we momenteel ook aan 
een vergelijkbaar project, we houden jullie 
op de hoogte van de werkzaamheden.

BIRGER
VICTOR 

STEVEN
VAN EECKHOUTTE 

https://nl-nl.facebook.com/abvvmetaal


M
et

aa
l /

 T
ra

ns
po

rt

abvvmetaal.be  btb-abvv.be

MyAdvantage
Haal alles uit je lidmaatschap

BTB-ABVV
ABVV-METAAL
MYADVANTAGE

Exclusief! 
De  kerstman 
shopt dit 
jaar ook met 
 MyAdvantage
Op de Noordpool is de 
kerstman al volop in actie 
geschoten. Wij vroegen 
hoe hij het allemaal 
aanpakt in deze dure 
coronatijden met al die 
cadeautjes.
 
Kerstman: “Inderdaad, de 
afgelopen periode was voor 
veel mensen een moeilijke 
periode en we moeten 
allemaal een beetje op onze 
portemonnee letten. Het MyAdvantage-
programma van ABVV-Metaal en BTB is 
daarom perfect, ik gebruik het nu volop 
want er zijn echt fijne winkels geselecteerd 
met mooie kortingen. Dat zal je wel onder de 
kerstboom zien!” 

Ben jij, net zoals de kerstman, ook al 
voor de feestdagen aan het shoppen of 
een leuk cadeautje voor het nieuwe jaar 
aan het uitzoeken? Sluit je aan bij ons 
ledenvoordeelprogramma en ontvang 
steeds kortingen bij onze vaste partners en 
geniet van wisselende acties bij een selectie 
van retailers.  

Nog geen lid? 

Ontdek hier alle voordelen: 
myadvantage.btbubt.be 
myadvantage.abvvmetaal.be

Wij steunen de 
FOS-campagne 
‘Claim de werkvloer!’ 
Waarom?
Omdat seksisme op het werk 
onaanvaardbaar is. Simpel. ABVV-Metaal 
en BTB steunen deze campagne van harte 
omdat seksisme leidt tot een onveilige 
werkplek en dat is onaanvaardbaar. We 
willen dat onze mensen hun werk in alle 

veiligheid kunnen uitoefenen. Bijvoorbeeld 
in de transport gaan meer en meer vrouwen 
als vrachtwagenchauffeur aan de slag, ook 
in de metaal zien we meer en meer vrouwen 
die kiezen voor een job in de industrie. 
Terecht, maar het moet met wederzijds 
respect en in alle veiligheid. 

Lees alles over de campagne:  
fos.ngo/claimdewerkvloer/. 

http://myadvantage.btbubt.be 

myadvantage.abvvmetaal.be
http://fos.ngo/claimdewerkvloer/

