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IN EEN NOTENDOP
Van maandag 12 tot donderdag 
15 april werd er gestaakt 
op Punch Powertrain in 
Sint‑Truiden. Nauwelijks 
een jaar na de vorige grote 
herstructurering sneuvelen 
weer eens 245 jobs. Bovendien 
was er onenigheid over de voor‑
waarden van het sociaal plan.
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voor de collega’s. Vallen er nog 
jobs te redden? Wie kan blijven en 
wie niet? Daarover moeten we snel 
duidelijkheid krijgen.” Glenn knikt: 
“We gaan sowieso proberen om 
het aantal ontslagen te beperken. 
Maar als dat niet lukt, dan blijven 
hier nog 111 arbeiders over. In dat 
geval vrezen we toch wel voor de 
levensvatbaarheid van de fabriek.” 

• Alle hoop rust dus op het PSA-
contract dat in 2024 op volle toeren 
moet draaien. In de woorden van 
Glenn: “Vanaf 2022 zullen al enkele 
prototypes gebouwd worden. 
Dat zorgt voor wat werk voor de 
engineering‑afdeling, maar niet voor 
de arbeiders. In 2023 beginnen we 
dan met de productie van de eerste 
100.000 PSA‑transmissies, vanaf 2024 
moeten dat er zoals gezegd 600.000 
worden. Hier zullen we trouwens 
enkel maar de sleutelonderdelen 
produceren, terwijl de assemblage 
in Metz – waar PSA een fabriek heeft 
– zal plaatsvinden. In theorie kan 
de productie later nog opgedreven 
worden, bijvoorbeeld naar 1,2 miljoen 
stuks. Maar dat hangt af van de 
economische situatie en van de 
keuzes die het management maakt. 
De productie kan evengoed voor een 
deel in Metz zelf gebeuren. Ik herhaal 
het: onze toekomst is onduidelijk.”

• De directie gaat er nog steeds 
van uit dat Punch op termijn weer 
kan groeien, maar daar durven 
onze delegees geen uitspraken 
over te doen. Zoals Kevin zegt: 

“De werkgever zegt dat inderdaad, 
maar in de praktijk zien we alleen 
maar dalingen in de productie. 
Dus waar is de geloofwaardigheid? 
We bekijken het stap voor stap. 
Momenteel dreigt twee op de drie 
hier zijn job te verliezen. En dat 
op een moment waar de algemene 
economische situatie slecht is door 
corona. Veel collega’s vragen zich 
af waar ze in die context nog ander 
werk kunnen vinden. Daar ligt nu 
onze prioriteit: het onderhandelen 
van een goed sociaal plan en 
proberen om iedereen zo goed 
mogelijk te helpen. Wat de toe‑
komst brengt, dat zien we dan wel.”

STAND VAN ZAKEN EN 
VOLGENDE STAPPEN
Na drie lange dagen van piket staan 
en overleg plegen, werd dan toch 
een akkoord bereikt. Het vorige 
sociaal akkoord werd opengebroken 
en er werden betere voorwaarden 
(hogere premies) afgesproken, zowel 
voor werknemers die gedwongen 
zullen worden ontslagen als 
voor werknemers die vrijwillig 
de onderneming gaan verlaten. 
Daarmee is de basis gelegd voor de 
verdere onderhandelingen, waarbij 
ABVV‑Metaal – hoe moeilijk ook – er 
alles aan zal doen om het aantal 
ontslagen te beperken. 

Glenn Wouters Kevin Willems
HET GROTERE PLAATJE
Bij de producent van versnellings‑
bak ken in het Limburgse Sint‑Truiden 
moeten 245 van de 850 jobs verdwijnen 
(193 arbeiders en 52 bedienden). Het 
bedrijf zit al een tijd in de problemen, 
die door het coronavirus nog werden 
versterkt. Begin 2020 werden al eens 
138 werknemers ontslagen en tot op 
vandaag is er zeer veel tijdelijke werk‑
loosheid. 

Van maandag 12 tot donderdag 15 april 
2021 werd er gestaakt op Punch Power‑
train. De werknemers zijn natuurlijk 
boos omdat er 245 jobs moeten 
ver dwijnen, nauwelijks een jaar na 
de  vorige grote herstructurering. 
Bovendien stelde de directie dat de 
voorwaarden uit het vorige sociaal 
akkoord opnieuw zouden gelden, maar 
voor de vakbonden en werknemers was 
dat onvoldoende. Omdat de directie 
van geen wijken wilde weten, brak een 
spontane staking uit en werden de 
ingangen naar de fabriek geblokkeerd.

WAT ZEGGEN DE 
BETROKKENEN?
ABVV‑Metaal trok naar Limburg en 
sprak met onze afgevaardigden 
ter plaatse: hoofddelegee KEVIN 

WILLEMS (38 jaar) en syndicaal 
afgevaardigde GLENN WOUTERS 
(31 jaar). 

Impact op het terrein

We treffen Kevin en Glenn aan de 
toegangspoort van de fabriek. Er is 
een spontane staking uitgebroken.  
Tientallen werknemers en vakbonds‑
militanten blokkeren er de ingang. Een 
grote vuurkorf zorgt voor warmte en 
in een tentje wordt soep geserveerd. 
De mensen zijn boos en ongerust. 
De aankondiging van een collectief 
ontslag – nauwelijks een jaar na de 
vorige herstructurering – heeft er 
hard ingehakt, zegt Kevin: “Helemaal 
onverwacht kwam het nieuws natuurlijk 
niet, als je ziet hoeveel hier de voorbije 
maanden gestempeld werd. Maar dat 
het om zoveel mensen gaat, komt zeer 
hard aan. Twee op de drie arbeiders 
dreigen morgen hun job verliezen.” 

De komende jaren zal hier veel 
onzekerheid zijn, vult Glen aan: 
“De productie van klassieke 
versnellingsbakken (CVT’s) voor 
de Chinese markt is een aflopend 
verhaal. De coronacrisis heeft die 
evolutie nog versneld, want enkele 
belangrijke Chinese klanten zijn 
failliet gegaan. Er is een nieuw 
contract met autobouwer PSA (o.a. 
Citroën en Peugeot) voor de levering 
van 600.000 transmissies met dubbele 
koppeling (DCT’s), maar dat begint pas 
in 2024. We moeten dus nog enkele 
jaren zien te overbruggen.” 

Hoop voor de toekomst

• Tijdens de vorige herstructurering 
hebben uiteindelijk 138 werknemers 
het bedrijf verlaten, terwijl de 
directie 308 mensen wilde laten 
gaan. Hopen onze delegees ook 
deze keer om het aantal ontslagen 
te beperken? Dat zal zeer moeilijk 
zijn, vertelt Kevin: “De directie heeft 
duidelijk laten weten hoe ernstig 
de situatie is. Er is momenteel 
gewoon geen werk genoeg. Het 
zal ook moeilijker worden dan de 
vorige herstructurering. De meeste 
mensen die op SWT konden of het 
bedrijf vrijwillig wilden verlaten 
hebben dat vorig jaar al gedaan. 
Het komt er nu vooral op aan om zo 
snel mogelijk zekerheid te creëren 

“We gaan sowieso proberen  
om het aantal ontslagen te 
 beperken. Maar als dat niet lukt, 
dan blijven hier nog 111 arbeiders 
over. In dat geval vrezen we toch 
wel voor de levensvatbaarheid 
van de fabriek.”

- Glenn Wouters

“Onze priori
teit is het 
onder handelen 
van een goed 
 sociaal plan en 
proberen om 
iedereen zo 
goed mogelijk 
te helpen. Wat 
de toekomst 
brengt, dat zien 
we dan wel.”

- Kevin Willems

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/16/staking-bij-punch-powertrain-in-sint-truiden-voorbij-vakbond/

