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ABVVMetaal
staat voor jou op!
Beste collega. De voorbije maanden waren ongezien. Het coronavirus had (en heeft) een impact
op alles en iedereen. Ook op de wereld van het werk. Veel bedrijven sloten noodgedwongen de
deuren. Honderdduizenden werknemers werden tijdelijk werkloos. Andere bedrijven bleven open,
maar moesten verregaande veiligheids- en gezondheidsmaatregelen nemen. Er was (en is) zeer
veel ongerustheid (gezondheid, financieel, onzekerheid over de toekomst …). De economische
ravage van corona is enorm: ons land bevindt zich in de grootste recessie sinds de Tweede
Wereldoorlog. Het herstel zal moeilijk zijn en tijd vragen.
Alleen samen geraken we eruit. De
afgelopen maanden hebben wij van
ABVVMetaal getoond dat we er staan.
We stonden er van in het begin om
de veiligheid en gezondheid van
de werknemers te garanderen. We
stonden er om de koopkracht en de
tewerkstelling te beschermen. We
stonden er om de collega’s te helpen
met hun vele vragen en bezorgdhe
den. We stonden er voor elkaar!
En ook vandaag staan we er. In no
vember zijn er sociale verkiezingen.

Jij bepaalt dan wie er de komende
vier jaar opkomt voor jou en voor de
belangen van elke werknemer. Met dit
krantje willen we jou alvast nog eens
laten zien waar wij van ABVVMetaal
voor staan. Wat zijn onze drijfveren?
Wat is onze visie? En wat onder
scheidt ons van de andere vakbon
den? Om die vragen te beantwoorden,
laten wij ook onze vakbondsafgevaar
digden aan het woord. Want zij staan
elke dag met hun twee voeten in het
werkveld en weten als geen ander

Miranda Ulens:

“Stem en geef het
vertrouwen aan je
ABVVdelegees”

waar de werknemer van wakker ligt.

Wij komen op voor jou!
Opkomen voor ABVVMetaal, betekent
opkomen voor de rechten van de
werknemer. Wij vertolken de stem van
de werkvloer. Tijdens de coronacrisis
hebben we dat duidelijk geïllustreerd.
De gezondheid en veiligheid van de
collega’s staan centraal. We verde
digen de belangen van diegenen die
weten wat het betekent om elke dag
in de fabriek of op de werf te staan.

Wij vechten voor elke job. Samen
zorgen we ervoor dat onze stem luid
en duidelijk wordt gehoord. Op ons
kun je bouwen en vertrouwen.

maatregelen getroffen. Het is belang
rijk dat iedereen zo snel mogelijk
over de correcte informatie beschikt.
Daarvoor kun je altijd bij ons terecht.

Wij laten ons niet doen

Wij zoeken altijd naar
oplossingen

Wij willen dat de directie rekening
houdt met onze verzuchtingen en dat
er naar ons wordt geluisterd. We laten
ons niet wegzetten. Bij ABVVMetaal
nemen we geen blad voor de mond
en stellen we de zaken voor zoals ze
zijn. Wij zeggen wat we denken en
denken wat we zeggen. De komende
maanden zal het des te belangrijker
zijn om te zeggen waar het op staat
en ervoor te zorgen dat onze rechten
gerespecteerd worden.

Wij zijn een aanspreekpunt en zorgen voor
dienstverlening
Een vakbond moet luisteren naar de
werknemers op de vloer. Iedereen
kan bij ons terecht met problemen en
vragen. ABVVMetaal is zichtbaar en
toegankelijk. Dienstverlening is zeer
belangrijk. Op ons kun je rekenen
voor een snelle en correcte afhan
deling van allerlei werkgerelateerde
administratie en paperassen (tijdelij
ke werkloosheid, ziekte, …). Sinds de
coronacrisis zijn er heel veel nieuwe

Als er een probleem is, dan zoeken
we naar een oplossing. Dit doen we
altijd door overleg met de directie, in
wederzijds respect. Pas wanneer we
merken dat praten en onderhandelen
niets meer oplevert, gaan we over tot
actie. Ons motto is: overleg als het
kan, actie als het moet.

Wij staan voor
rechtvaardigheid en
solidariteit
Bij ABVVMetaal zijn we allergisch
voor onrechtvaardigheid. Dat zit in
ons DNA. Iedereen verdient respect
en iedereen moet op een deftige
manier behandeld worden. De werk
nemer moet de vruchten plukken van
zijn arbeid. Solidariteit is eveneens
een kernwaarde. Wij helpen elkaar
en komen op voor elkaar. We laten
iemand achter. Ook dat hebben we de
voorbije maanden uitvoerig aange
toond. Vandaag komt het erop aan
om die solidariteit nog te versterken.
Samen zijn we sterk!

Om de 4 jaar krijg jij de kans om te kiezen wie je
vertegenwoordigt in de overlegorganen binnen je
bedrijf. Saai? Vast en zeker niet. Want het zijn de door
jou verkozen delegees die 4 jaar lang strijden voor
betere loon- en werkomstandigheden in je bedrijf: een
gezonde werkplaats, correcte uurroosters en voldoende werkvoordelen. Het zijn de delegees die helpen
bij de administratie en voor je uitzoeken op welke
premies, verlofstelsels en promoties je recht hebt. En
het zijn die delegees die een luisterend oor zijn voor al
je mogelijke vragen, problemen en frustraties – over
het werk en vaak ook wat er zich in je privésituatie
afspeelt. De sociale verkiezingen zijn hét moment om
je vertrouwen aan hen te geven.

Van initiatief nemen tot actievoeren

Kwaliteitswerk: prioriteit van het
ABVV voor de volgende 4 jaar

Je delegees krijgen ondersteuning
van een enorm ABVV-team

De voorbije jaren heeft het ABVV op alle niveaus hard
gewerkt voor betere lonen en kwaliteitsvolle jobs. Die
thema’s staan ook de volgende jaren bovenaan onze
agenda. We gaan voor kwaliteitsjobs waarin een mooie
balans tussen je werk en je privé mogelijk is. Je krijgt
de ruimte, tijd en middelen om je werk degelijk af te
leveren. Daarin heb je de mogelijkheid om bij te leren,
door te groeien en je om te scholen als dat nodig is. Ook
je gezondheid is cruciaal: werk mag je nooit kapotmaken.
De sociale verkiezingen zijn hét moment om te kiezen
voor kwaliteitsvolle jobs.

De ABVVdelegees in je bedrijf doen dat dan ook niet
alleen. Ze bouwen voort op een enorm groot Belgisch
team van ABVVmensen – juristen, vormingswerkers en
administratief personeel. Elke dag opnieuw steken zij
hun nek uit voor anderen. En elke dag leveren zij een
syndicale strijd. Wat hun werk elke dag de moeite waard
maakt? Jouw welzijn. Tussen 16 en 29 november 2020 vin
den in jouw bedrijf sociale verkiezingen plaats. Die dag
kun jij voor 4 jaar het vertrouwen geven aan de mensen
die je vertegenwoordigen, beschermen en verdedigen in
het bedrijf. Geef je stem die dag aan het ABVV.

Om die dingen te realiseren heb je een vakbond nodig
die op het niveau van je bedrijf, je sector en het land
afspraken maakt, die onderhandelt als dat nodig is en
actievoert als dat moet. Je profiteerde de voorbije jaren
misschien van een extra cao 90 bonus, ging een fiets
leasing aan of zag het bedrag van je maaltijdcheque ver
hogen. De kans is groot dat die voordelen het resultaat
zijn van vakbondswerk. Ook als het gaat over vervan
gingsinkomens zoals bij de tijdelijke werkloosheid naar
aanleiding van de coronalockdown of algemener ons
hele stelsel van sociale zekerheid, zijn het de vakbonden
die daar de sterkhouders zijn. De sociale verkiezingen
zijn hét moment om je delegees in die acties te steunen.
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Op de valreep nog tijds
krediet zonder motief
In 2015 verstrengde de federale overheid de regels voor tijdskrediet. Tijdskrediet met motief bleef bestaan.
Maar voor een andere soort loopbaanonderbreking, bijvoorbeeld om te reizen, aan je huis te werken of
vrijwilligerswerk te doen, was er geen tussenkomst meer mogelijk van de RVA.
Voor het tijdskrediet eindeloopbaan – met zo’n
landingsbaan kon je je prestaties afbouwen tot je
pensioen – werd de leeftijdsvoorwaarde verhoogd
van 55 naar 60 jaar.

oude voorwaarden. En we hebben hen geholpen om
alle administratie tijdig in orde te brengen. Zo konden
ze het toch nog even rustiger aan doen mét een gega
randeerd vervangingsinkomen.”
Als er premies of arbeidsvoordelen verdwijnen, verande
ren of nieuw bij komen, dan weten wij dat als eersten.
We lichten je daar meteen over in. Zo haal je het maximum
uit je rechten.

1.

Maximum uit het verstrengde tijdskrediet

2.

Fietsleaseplan

3.

Indexkoppeling maaltijdcheques

Vinger aan de pols

4.

10 extra arbeidsduurverminderingsdagen (adv)

DELEGEE DIRK SCHELLENS: “Door de wetgeving op de

5.

Vlot van de parking na je shift

Ook dit nog:
24/7-service voor al je vragen
Verregaande begeleiding bij administratie
Elke dag gratis fruit voor iedereen. Dat kwam er op
initiatief van ABVV-Metaal.

voet te volgen, zorgden we ervoor dat veel mensen
nog op tijd intekenden voor het tijdskrediet volgens de

Fietsleaseplan
Aantal fietsers in de lift
2 jaar na de invoering van het fietsleaseplan heeft de helft van de werk
nemers een DAF-leasefiets, de meeste zijn elektrisch. Met zo’n fiets sjees
je in de spitsuren de files voorbij. En je krijgt nog eens 23 cent voor elke
gereden kilometer. Als je regelmatig met de fiets naar het werk komt, heb
je die fiets in een aantal jaar terugverdiend. Extra voordeel van de vele
fietsers: het is nu veel minder druk op onze parking.

Veiligheidscultuur
Elke dag veilig op de werkvloer

Een greep uit jouw delegees
VAN LINKS NAAR RECHTS: Michel Wolfs, Miguel Van de Wouwer,
Dirk Hufkens, Dirk Schellens, Yannick Vaneerdewegh,
Gunter Heylen, Steffi Boons, Kristof Diels

DELEGEE GUNTER HEYLEN: “Als lid van het Comité
voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)
is het mijn opdracht om ervoor te zorgen dat alle
medewerkers van DAF gezond en wel de poort weer
buitengaan. En dat is geen sinecure. Want er zijn
voortdurend veiligheidsrisico’s in de fabriek. Een
wijziging in de productie, een nieuwe lijn of tools
die stukgaan. Wij zien erop toe dat de arbeiders op
elk moment in veilige omstandigheden werken. Is er

kans op een ongeluk? Dan laat ik de productie direct
stilleggen voor een reparatie of aanpassing. Het zal
je maar overkomen …”
Werknemers verdienen respect op alle vlakken:
ruimte voor loonsverhoging, degelijke uitkeringen,
betere combinatiemogelijkheden voor werk en privé,
haalbare eindeloopbaanregelingen en een gezonde
en veilige werkomgeving.

Veilig
werken in
coronatijden
Een halfjaar na de uitbarsting van de coronacrisis
produceren we weer 180 cabines per ploeg en werft DAF
opnieuw tijdelijke werknemers aan. Met mondmaskers,
plastic schermen, afgeplakte stoelen, temperatuurscanners en eenrichtingsverkeer houden we de werkvloer
veilig. De coronaschade bleef dus relatief beperkt, dankzij goede afspraken tussen vakbonden en de werkgever.

“Elke dag is anders. Je komt hier toe en
je weet niet wat de dag allemaal gaat
brengen. Dat vind ik zo leuk aan mijn job.”
Gunter Heylen,
lid CPBW

“Ik kan niet tegen onrechtvaardigheid. Ik wil weten
wat er op de werknemers afkomt, en ingrijpen
als dat nodig is. Onze mensen verdienen de beste
werkomstandigheden.”

“Bij de vakbond werken, is als in een
betoging lopen: je krijgt bloemetjes,
maar ook het waterkanon. Het is juist die
combinatie die je stimuleert om er elke
dag weer voor je mensen te staan – in
kameraadschap met de collega’s.”

Dirk Hufkens,
lid Ondernemingsraad

Hans Vaneerdewegh,
secretaris

Toch zag het er een tijdlang somber uit. Op 18 maart
2020, om 12 uur ‘s middags, ging DAF volledig dicht. De
avond- en nachtploegen kregen een telefoontje dat
ze niet hoefden te komen. Het was een onwezenlijke
situatie. De eerste voorzichtige opstart kwam er na
paasmaandag, op 14 april. Een week later groeiden we
naar 25 cabines per ploeg – een achtste van de normale
productie. Bij de trimmingafdeling zorgden we ervoor
dat er maar 1 iemand in de cabine zat te werken, in
plaats van de gebruikelijke 2. Heel voorzichtig ging de
productie omhoog naar 70 cabines per ploeg en kon
ook de nachtploeg weer aan het werk. Intussen zitten
we op 90% van onze productiecapaciteit. Nog elke
week overleggen we met de directie of alles nog werkbaar is. Jullie veiligheid blijft prioriteit.
Heb je toch vragen of ben je ongerust?
Spreek dan zeker iemand van het ABVV aan.

realisaties

Loon naar
werk
De regering maakt het ons steeds moeilijker, zeg maar
onmogelijk, om collectieve loonsopslag te onderhandelen. Maar wij vinden dat als het goed gaat in de economie, jij daar een graantje van moet meepikken. Want als
je een gezin moet onderhouden, en spaart voor je oude
dag, dan telt elke cent. Mede door het ABVV profiteer jij
onder andere van 10 extra adv-dagen en verschillende
verbeteringen aan de winstpremie.

Deelname in de winst = meer voor jou
Op basis van de winst van het voorbije boekjaar krijgen alle
werknemers een collectieve premie. Je houdt er meer van over
dan bij de klassieke loonbonus. Bovendien is de winstpremie
doorheen de jaren sterk geoptimaliseerd. Zo hou je er netto
veel meer aan over dan jaren geleden.

Koppeling van je maaltijdcheque
aan index
We hebben gezorgd voor een automatische koppeling van je
maaltijdcheques aan de index. Elke cheque is nu 7,62 euro
waard, bijna het wettelijke maximum.

10 extra adv-dagen
In 2018 organiseerden we met de andere vakbond een bevraging
om naar een 40-urige werkweek te gaan. 80% stemde voor. Met
die extra werkuren per week spaar je zo 10 dagen per jaar extra
compensatiedagen of arbeidsduurvermindering (adv). Dat bete
kent voor jou: meer vakantie. Nog een positief gevolg is dat er
met de extra adv-dagen ook extra mensen zijn aangeworven.

de toekomst

sta
mee
op

Waarom zou
je voor ABVVMetaal stemmen?
1. Je kunt de klok rond
bij ons terecht

2. Je krijgt hulp bij je
administratie

Heb je een vraag? ABVV-Metaal is 24/7 bereikbaar op
DAF. YANNICK VANEERDEWEGH: “Ons werk stopt niet
bij de werkshift. Wij zijn er altijd voor onze mensen.
Of ze nu vragen hebben over hun loon of niet goed
overeenkomen met een collega of ploegbaas. Soms
willen ze gewoon hun hart luchten. Omdat er thuis
problemen zijn of omdat ze zich niet goed in hun vel
voelen. Ook dan staan we klaar. We kennen al onze le
den persoonlijk, en weten van heel veel mensen wat
ze al hebben meegemaakt. Er gewoon zijn voor hen
en luisteren is vaak al genoeg.”

Of het nu over de papieren voor je pensioen, tijdskre
diet of belastingen gaat. Of je hebt een vraag over je
loon, recht op uitkering of een premie. Wij informe
ren je en helpen met de administratie. In de meeste
gevallen krijg je de dag zelf nog een antwoord. Bij
moeilijkere vragen komen we een dag later bij je
terug. Zo weet je precies waar je recht op hebt, en
verlies je geen tijd met de paperassen.

3. Hangt er een sanctie
in de lucht? Wij komen
voor je op

4. Je bent als eerste op de
hoogte via De Rode Rakker

DIRK SCHELLENS: “Het
gebeurt weleens dat er ie
mand bij het management
wordt geroepen voor
een onregelmatigheid.
Bijvoorbeeld regelmatig
te laat of de regels over
treden. Wij verdedigen
onze leden in die gesprekken. En zorgen ervoor dat ze
in het beste geval zonder sanctie naar buiten komen,
of dat hun sanctie heel licht is.”

Als vakbond volgen we alle plannen en veranderingen
van het bedrijf voor je op. Je blijft op de hoogte van het
nieuws via onze gesloten Facebook-groep voor DAFmedewerkers. Via verschillende Messenger-groepen
krijg je informatie over specifieke thema’s. Daarnaast
krijg je e-mails met het laatste nieuws. En we flyeren
‘De Rode Rakker’ op de werkvloer.
Ook als het ABVV acties of betogingen aankondigt,
weet jij het als eerste. Via deze weg willen we jullie
dan ook hartelijk bedanken voor het engagement bij
die acties. De mensen van DAF staan altijd met veel
op de eerste rij om mee te strijden voor betere rech
ten. Dat is fantastisch.

Naar het beste van twee
werelden?
Onderhandelingen eenheidsstatuut
KRISTOF DIELS, HOOFDAFGEVAARDIGDE:

“In ons team zit enorm veel knowhow over arbeids- en
socialezekerheidsrecht. En als we het zelf niet weten,
hebben we een gespecialiseerd netwerk dat ons direct
een antwoord stuurt. Zo helpen we onze mensen snel
en goed verder.”

Het eenheidsstatuut wordt nog een zware dobber. Vanaf 1 januari 2025 mag er geen onderscheid
meer zijn tussen de statuten van arbeiders en bedienden. Maar de loonsystemen en de loonvoor
delen binnen DAF zijn heel verschillend. Dat betekent dat we tot een eengemaakt systeem moeten
komen waarbij we als arbeiders minstens behouden wat we hebben, en het liefst extra voordelen
binnenhalen waarvan de bedienden nu profiteren.

Digitaal moet sociaal
Pleidooi voor bijscholing en omscholing

Vlot verkeer
rond de
DAF-site
Als je werkshift erop zit, wil je zo snel mogelijk naar huis. Maar
tot voor kort stond je gemakkelijk nog drie kwartier aan te
schuiven voor de verkeerslichten om de DAF-site te verlaten.
We zorgden ervoor dat de lichten nu een halve minuut lang op groen blij
ven én dat de vrachtwagens er gedurende 20 minuten niet tussenkomen
– tot de uitstroom van de aflopende shift is gepasseerd. Zo ben je veel
sneller op weg en weer thuis. Merken onze militanten dat de vrachtwa
genchauffeurs zich niet meer aan de afspraken houden, of dat het licht
veel sneller op rood springt? Dan melden we dat meteen aan de directie.

Kristof Diels, hoofdafgevaardigde: “DAF bouwt twee nieuwe afdelingen bij: de body- en de trimafde
ling. Vorig jaar hebben we de nieuwe lakstraat in gebruik genomen. Het bedrijf wordt dus groter en
er komen veel meer machines. Maar het aantal werknemers daalt in verhouding. En door de automa
tisering en robotisering veranderen de werkprofielen van de arbeiders. Onze grootste uitdaging de
komende jaren is om iedereen aan boord te houden door bijscholing en omscholing.”

Nieuwe gebouwen
Vakbond als lijm tussen afdelingen
Trimming, body en assen bij DAF: dat zijn eigenlijk drie bedrijven in een. Alles wordt groter – ook
de afstanden tussen de mensen – en alles wordt digitaler. Zo wordt het moeilijker om een vuist te
maken tegen het management als dat nodig is. Als vakbond zijn we de lijm tussen de afdelingen en
de mensen – hoe groot het bedrijf ook wordt. We zijn zo vaak mogelijk op de werkvloer. We volgen
wat er reilt en zeilt en geven dat direct aan je door. En we nemen het woord om ervoor te zorgen dat
je de best mogelijke loon- en werkomstandigheden krijgt.

Waarom
sociale
verkiezingen
ook voor jou
belangrijk zijn
We houden al sociale verkiezingen in de bedrijven sinds 1950. Deze verkiezingen vinden
in principe plaats om de 4 jaar en bieden je de
mogelijkheid om jouw vertegenwoordigers
aan te duiden door je stem uit te brengen.
De werkgever is verplicht om sociale verkiezingen te
organiseren in bepaalde gevallen. Bij een tewerkstelling van gemiddeld 50 werknemers moet de
werkgever een Comité voor Preventie en Bescherming oprichten en vanaf gemiddeld 100 werknemers
een Ondernemingsraad. Door te stemmen geef je
jouw collega’s van ABVV-Metaal een duwtje in de rug
en maak je duidelijk dat je hen steunt.

Waarom stemmen?
Omdat je als werknemer een stem hebt en het
belangrijk is dat je gehoord wordt. Tenslotte zijn
de collega’s van ABVV-Metaal er om jou bij te staan
op de werkvloer. Zij zijn de ogen en oren van alle
werknemers en verdedigen jullie belangen in de
Ondernemingsraad en/of het Comité voor Preventie
en Bescherming.

Stemmen is jouw
democratisch recht. Laat
dit niet verloren gaan!

Handig om te
weten!
Oproepingsbrief

Hoe geldig stemmen?

Een aantal dagen voor de kiesdag
ontvangt iedereen een oproepings
brief. Deze oproepingsbrief wordt
in het bedrijf verdeeld en je moet
aftekenen voor ontvangst. Als je niet
aanwezig bent, is je werkgever verplicht de oproeping
aangetekend op te sturen naar jouw adres.
Op deze oproepingsbrief staat belangrijke praktische
informatie, zoals de datum van de stemdag, de plaats van
het stembureau en de openingsuren van het stembureau.

Stembureau
Elke categorie (Arbeiders – Jongeren –
Bedienden en/of Kaderleden) heeft in
principe zijn eigen stembureau tenzij
anders omschreven in de wetgeving.
Tijdens de werkuren heb je het recht
om jouw werkpost te verlaten om je stem uit te brengen.
Breng de oproepingsbrief en jouw ID-kaart zeker mee op de
kiesdag.

Jouw stem heeft een enorme waarde en daarom is het belangrijk dat jij geldig stemt. Dat kan op twee manieren:
1. LIJSTSTEM: Je kleurt het bolletje dat boven de lijst van
ABVV-Metaal staat. Dit wil zeggen dat je akkoord gaat met
de volgorde van de lijst.
2. NAAMSTEM: Je kleurt één of meerdere bolletjes naast de
gewenste namen van ABVV-Metaal. Dit wil zeggen dat je je
voorkeur uitdrukt voor één of meerdere kandidaten.

Hoeveel bolletjes mag je inkleuren?
Hoeveel naamstemmen (bolletjes) je in dit geval mag
kleuren, hangt af van het aantal te verdelen zetels. Vraag
hiervoor meer uitleg aan jouw ABVV-Metaal-militanten!
Als je meer naamstemmen geeft dan te verdelen mandaten
gaat jouw stem niet verloren! Jouw stem wordt automatisch
een lijststem.
Geef je een lijststem én naamstemmen, dan wordt je stem
automatisch een lijststem.
Let op: Je stem uitbrengen op verschillende
vakorganisaties (lijsten) is niet toegestaan en
ongeldig. Dat heet panacheren.

Ik merk in het stemhokje op dat ik een
fout heb gemaakt, wat nu?

Afwezig op kiesdag?
Als je nu al weet dat je op kiesdag niet
aanwezig bent in het bedrijf, geef dat
dan zeker door aan jouw afgevaardigden. Dan bestaat de mogelijkheid dat
jij kunt stemmen per brief, als dit zo afgesproken is. Het is
ook een mogelijkheid dat je enkel om je stem uit te brengen
naar het bedrijf komt. Je werkgever is dan verplicht jouw
verplaatsingsonkosten te vergoeden.

Als er in jouw bedrijf nog steeds met potlood en papier
wordt gestemd en je per ongeluk een vergissing hebt begaan
in het stemhokje, vraag dan een ander stembiljet.
In de bedrijven waar elektronisch wordt gestemd, laat het
systeem niet toe om een fout te maken.

Een goede en sterke stem
uitbrengen doe je voor
ABVV‑Metaal, lijst 3!

Wij zijn alvast klaar om erin te
vliegen voor de komende vier jaar!

(foto genomen voor de Coronamaatregelen)

Verkiezingsdrukwerk van ABVV-Metaal.
V.U. Rohnny Champagne
Jacob Jordaenstraat 17
1000 Brussel

Blijf op de hoogte van
het laatste nieuws via

 



Schrijf je in voor de nieuwsbrief op
abvvmetaal.be/inschrijven-nieuwsbrief

