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“We moeten van
de strijd tegen
de loonwet een
speerpunt maken.”
- RONNY LOUBRIS
Secretaris ABVV-Metaal in Oost-Vlaanderen

“Een IPA is in de eerste plaats
een verhaal van solidariteit
met alle werknemers.”

aan de prikklok. Het is belangrijk
om de mensen te informeren,
zodat ze goed weten wat er
allemaal op het spel staat. Op
Duracell liggen de werknemers
echter niet in de eerste plaats

- KEVIN WILLEMS
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Hoofdafgevaardigde Punch Powertrain

wel van de regelingen rond de
eindeloopbaan.”
“Wij zitten hier met

Op Punch Powertrain
in Sint-Truiden – waar
versnellingsbakken worden
gemaakt – gaat het al een
hele tijd economisch niet
goed. In 2019 was er een
grote herstructurering en
de coronacrisis heeft de
situatie nog erger gemaakt.

onder meer door het uitdelen
van pamfletten aan de collega’s.”
Voor Kevin betekent een
IPA in de eerste plaats een
verhaal van solidariteit met
alle werknemers: “Een sterk
interprofessioneel akkoord
is nodig om iedereen betere
loons- en arbeidsvoorwaarden
te geven. Ook voor diegenen die
werken in minder sterke sectoren

Op batterij-fabriek Duracell
was 2020 een topjaar, zegt
Gerry: “Het was het beste
jaar in onze geschiedenis.
We hebben enorm veel
productie gedraaid en er
is enorm veel werk. En de
vooruitzichten voor 2021
zijn zelfs nog beter. We zijn
volop nieuwe collega’s aan
het aanwerven.”
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Hoofdafgevaardigde Umicore

is er veel bezorgdheid over
de regelingen rond SWT en
landingsbanen. Het is belangrijk
dat de afspraken uit het vorige
IPA – zoals de mogelijkheid om
in een landingsbaan te stappen
vanaf 55 jaar met behoud van
uitkering – verlengd worden.
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Maar de reikwijdte van dat

opnieuw hogere marges

betreft, leeft echt wel bij onze

beterschap in 2023. Vanaf dan
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Maar dat betekent niet dat de
werknemers op Punch tevreden
zijn met een loonsverhoging van
0,4 procent: “Dat is te weinig.
Het loon van veel werknemers
is vandaag gewoon te laag.
Ik kijk trouwens niet alleen
naar mijn eigen fabriek, er
zijn veel ondernemingen die
momenteel goed presteren.
Sommige sectoren hebben het
zelfs beter gedaan door corona,

“Voor onze
mensen zijn de
eindeloopbaanregelingen zeer
belangrijk.”

denk maar aan de voedings- en
transportsector. Wij hebben
dan ook deelgenomen aan de
sensibiliseringsacties in februari,

- GERRY HENDRICKX
Hoofdafgevaardigde Duracell

Op Umicore in Hoboken
– waar non-ferrometalen
gerecycleerd worden –
horen we een gelijkaardig
verhaal als op Duracell. Ook
hier was 2020 een zeer sterk
jaar.

klagen wat koopkracht betreft,
want we hebben de voorbije
periode aanspraak kunnen
maken op diverse premies in het
kader van onze cao 90. Maar oké,
die premies zijn geen loon hé.
Je bouwt er geen pensioen- en
andere rechten mee op.”
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recordjaar, net zoals 2018 en
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wat sommigen laten uitschijnen,

ouder dan vijftig jaar en het
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werk is hier vaak zwaar en lastig.

die het goed gedaan hebben

Het is dus zeer belangrijk dat

tijdens de coronacrisis.”

er voldoende mogelijkheden

Voor ABVV-Metaal is het
zonneklaar: we hebben
nood aan een deftig IPA,
dat tegemoetkomt aan de
noden en bezorgdheden
van de gewone mensen.
Onze eisen – een indicatieve
loonnorm, sterke
eindeloopbaanmaatregelen,
hogere minimumlonen – zijn
al lang duidelijk. Het wordt
tijd dat de werkgevers
over de brug komen en de
werknemers eindelijk geven
waren ze recht op hebben!

