MOEILIJKE TIJDEN
VOOR ONZE METALLO’S

“ E E RST WAS E R B L AUWE
LUCHT M ET VE E L ZON .
MA AR DAN K WAM E N DE
STAPE LWOLKE N E N B EGON
H ET TE DRU PPE LE N .
E N VAN DA AG Z IT TE N
WE M I DDE N I N
E E N ZWA AR ONWE E R .”

Het lijkt erop dat onze metaalindustrie moeilijke tijden tegemoet
gaat. Terwijl we de voorbije jaren vooral hoera-artikels konden
schrijven over de economische prestaties van onze bedrijven, is
momenteel het tegenovergestelde het geval.
Een greep uit de pijnlijke actualiteit: staaldraad-producent Bekaert is
momenteel aan het herstructureren: 250 jobs moeten verdwijnen. Het
feit dat de winstgevende site in Moen dichtgaat, is volgens sommigen
zelfs een teken dat Bekaert in België geen toekomst meer heeft.
Picanol – een producent van weefmachines – presteert momenteel niet
goed. Alle economische cijfers – van de omzet tot de winst – vertonen
een scherp dalende trend. Onlangs werden 64 tijdelijke contracten
stopgezet. Bij Punch Powertrain (automatische versnellingsbakken) en
Vandewiele (textielmachines) werd eind augustus een herstructurering
aangekondigd. Bij de eerste liggen 188 jobs in de weegschaal, bij de
tweede dreigen 90 banen te verdwijnen.
De economische context is vandaag dus niet rooskleurig. De Verenigde
Staten en China vechten op dit moment een handelsoorlog uit, wat ook
voor Europa grote gevolgen heeft. De aanslepende Brexit zorgt voor
bijkomende onzekerheid. Daarnaast woedt er momenteel een ware
disruptie doorheen de globale auto-industrie (elektrificering, strengere
milieunormen, overcapaciteit, …). Tel al die dingen op en je weet het wel:
de economische voorspoed van de voorbije jaren loopt ten einde.

Om de concrete impact van deze globale
evoluties op onze metaalwerknemers te
schetsen, laten we hier twee mensen
aan het woord die met hun beide benen
midden in het werkveld staan: Vincent 
Deganck (onze hoofddelegee op
Vandewiele) en Raf Dal Cero (vakbondssecretaris bevoegd voor Punch).
Dag Raf en Vincent. Ongeveer tegelijkertijd werden jullie met een aankondiging tot collectief ontslag geconfronteerd. Op Vandewiele dreigen 90
jobs te verdwijnen en bij Punch gaat
het om bijna 200 mensen. Hoe komt
dat nieuws binnen op de werkvloer?
VINCENT: Van een echte verrassing was
geen sprake. Het gaat hier al een hele tijd
niet meer zo goed. De bestellingen ble-

ven maar dalen en er was veel economische werkloosheid. Maar we hadden wel
niet gedacht dat er zo veel jobs zouden
moeten verdwijnen. De voorbije maanden zijn hier al redelijk wat werknemers
weggegaan. Mensen gingen op pensioen of SWT en werden niet vervangen,
sommigen stapten zelf op, interimmers
gingen weg, … . Het voorbije anderhalf jaar
zijn op die manier zo’n 70 à 80 arbeiders
weggevloeid uit het bedrijf. Tel daarbij de
90 die nu dreigen te verdwijnen en je zit al
rap aan 150 arbeiders. Dat is veel.
RAF: Het klinkt misschien raar om te
zeggen, maar op Punch reageerden de
mensen gelaten. Er was zelfs een beetje
opluchting. De werknemers weten – na
maanden van onzekerheid – eindelijk
waar ze aan toe zijn. Maar tegelijkertijd

weten ze natuurlijk ook dat dit nog niet
het einde is. Punch heeft een groot contract met de Franse PSA-groep (Peugeot,
Citroën en Opel), maar dat begint maar
te lopen in 2022. Niemand weet wat er
tegen dan nog allemaal gaat gebeuren.
De auto-industrie is volop in transitie. De
toekomst is onduidelijk.
Het kan snel verkeren. Tot voor kort
gold Punch nog als één van de mooiste
voorbeelden van een sterk metaalbedrijf.
De voorbije jaren werd er zeer veel groei
gecreëerd – zowel op vlak van tewerkstelling als op vlak van de winstcijfers.
RAF: Je kunt dit verhaal het best vertellen
aan de hand van een weerbericht. Eerst
was er een hele blauwe lucht boven
Sint-Truiden, met heel veel zon. Maar
dan kwamen opeens de stapelwolken.
Het werd donkerder en donkerder. Plots
begon het te druppelen en vandaag zitten
we midden in een zwaar onweer. Het was
lange tijd één grote goed-nieuws-show.
Als vakbonden hebben wij ons trouwens
altijd zeer constructief opgesteld, maar de
werkgever heeft ons nooit echt in de armen willen sluiten. Hier en daar vertelden
ze ons wel wat, maar we mochten nooit
écht aan tafel zitten. En nu het kalf bijna
verdronken is, hebben ze onze hulp nodig.
Zijn de oorzaken van de herstructurering dezelfde op beide bedrijven?
RAF: Punch produceert bijna uitsluitend
voor de Chinese markt. En die markt is
nu aan het stagneren, de Chinese auto-industrie koelt in zeer snel tempo af.
Daarbovenop komen er binnenkort ook
nieuwe emissienormen voor wagens. Veel
mensen wachten dus om een nieuwe wagen te kopen. Gevolg: er is vandaag heel
veel overcapaciteit.
VINCENT: De wereldeconomie is aan het
slabakken. Onze afzetmarkten lijden onder handelsconflicten tussen grootmachten. Marktprotectionisme, muntschommelingen en een instabiel politiek klimaat

We gaan proberen het aantal
ontslagen zoveel mogelijk te beperken.
We gaan tegenvoorstellen
op tafel leggen.
Raf Dal Cero

dragen bij tot de slechte economische
toestand. De oorzaken zijn dus voor een
stuk gelijk aan die van Punch – zoals de
handelsoorlog tussen de VS en China –
maar er zijn ook verschillen. Wij maken
geen deel uit van de auto-industrie. De
spanningen tussen de VS en het Midden-Oosten spelen bij ons ook een grote
rol. Iran en Turkije zijn voor ons belangrijke
afzetmarkten, maar vandaag kampen die
landen met aanzienlijke problemen.
De informatie- en consultatiefase zal
nu snel in werking treden. Wat zijn
de concrete plannen?
VINCENT: Op 9 september start het
overleg. Eerst en vooral gaan we veel
bijkomende informatie inwinnen. Wij
zijn akkoord dat er maatregelen nodig
zijn, maar wij zij er niet van overtuigd
dat er 90 mensen moeten ontslagen
worden. We hebben nog niet alle nodige
informatie die we zouden willen en er
zijn nog veel onduidelijkheden. Hoe
komt de directie aan het cijfer van 90
werknemers, waarvan 72 arbeiders? Hoe
wil de werkgever zijn fabriek draaiende
houden met zoveel minder mensen? Op
die vragen moeten we eerst antwoord
krijgen. Daaruit zullen dan weer andere
vragen voortvloeien en pas dan kunnen
we tegenvoorstellen doen.
RAF: Ons eerste gesprek vond afgelopen
donderdag al plaats. Uiteraard gaan ook
wij veel bijkomende informatie inwinnen.
En dan gaan we proberen om het aantal

Een kleine conclusie
Zoals je ziet, beste lezer, zitten sommige
metaalbedrijven in moeilijke papieren.
Maar onze secretarissen, delegees en
militanten geven zoals gewoonlijk het
beste van zichzelf om op deze problemen sociale antwoorden te formuleren.
Via constructief en strijdvaardig overleg
proberen ze om de schade zoveel mogelijk te beperken en staan ze klaar om
– daar waar het nodig is – goede en faire
sociale akkoorden te onderhandelen.
Daarnaast is het uiteraard niet overal
kommer en kwel. Er zijn nog heel wat
ondernemingen die goed tot zeer
goed presteren. Om één voorbeeld te
geven: terwijl de globale autosector

ontslagen zoveel mogelijk te beperken. Wij gaan tegenvoorstellen op tafel
leggen, zoals arbeidsherverdeling en
arbeidsduurvermindering.
Vincent, voor jou is het de eerste herstructurering sinds je hoofddelegee
bent.
VINCENT: Klopt, maar het is niet de eerste
herstructurering die ik meemaak. In 2009
waren er ook al twee herstructureringen,
waarbij samen 50 werknemers werden
ontslagen. Dat was een zware periode,
maar we hebben er ook veel uit geleerd.
Vandaag zitten we met een vrij jonge kern
met veel nieuwe militanten. Veel van onze
militanten krijgen vandaag heel wat vragen
van bezorgde collega’s. Tegelijkertijd
zitten ze zelf ook met veel vragen, waar ze
nog geen antwoord op hebben. Het beloven moeilijke en drukke tijden te worden.
De laatste vraag is voor jou Raf.
Vrees je dat er nog meer moeilijkheden zitten aan te komen? Vrees je
een recessie?
RAF: Ik heb daar wel schrik voor, ja. Als
metaalsector hebben we een paar goede
jaren achter de rug. Er werden mooie
economische resultaten geboekt en de
tewerkstelling steeg. Maar vandaag stel ik
vast dat heel wat bedrijven veel voorzichtiger zijn geworden. En ik zie meer
en meer economische werkloosheid
opduiken. Ik heb er dus niet echt een
goed oog in.

moeilijke tijden doormaakt, houden
de voertuigproducenten in België zich
sterk staande. Denk maar aan Volvo
Cars in Gent en Audi Brussels, waar
vandaag volop nieuwe (elektrische en
hybride) modellen van de band rollen.
Of aan de busbouwers Van Hool en
VDL die volop inzetten op duurzaam
busvervoer en daarvoor mooie contracten binnenhalen.
Het is wel zonneklaar dat de economische vooruitzichten een stuk minder
rooskleurig zijn dan een paar jaar geleden. Zoals blijkt uit dit artikel, zijn diverse oorzaken daarvoor verantwoordelijk.
Hoe lang die neerwaartse conjunctuur
zal aanhouden en hoe stevig ze zal zijn,
valt moeilijk te voorspellen.

Onze
militanten
krijgen heel
wat vragen
van bezorgde
collega’s waar
ze zelf ook
nog geen
antwoord
op hebben.
Het beloven
moeilijke tijden
te worden.
Vincent Deganck

