De impact van
corona op de
garage- en
koetswerksector
“We zitten op een kruispunt. Op zeer korte
termijn moeten duidelijke keuzes gemaakt
worden over de toekomst van onze mobiliteit.”
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Hoe zou je de situatie in de
garage- en koetswerkbedrijven
omschrijven gedurende de
maanden maart, april en mei? Het
coronavirus woedde toen
nog volop.

een stevig verlies aan koopkracht en
veel onzekerheid. Ook de heropstart
zorgde voor stress, want er waren
gezondheidsrisico’s en moeilijkheden
om arbeid en gezin te combineren. Die
onzekerheid en stress waren nog vele
malen groter voor de arbeiders die tot

ORTWIN: Op 18 maart was er de

de risicogroepen behoren.

“Het gros van
de technische
functies in
de sectoren
garages en
koetswerk,
behoort tot
de knelpuntberoepen.”

lockdown van een groot deel van de
activiteiten. Die werden pas begin mei
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Welke rol heeft ABVV-Metaal
gespeeld tijdens die periode?
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centraal. We hebben de voorbije jaren

De economische schade van de
coronacrisis is groot. Hoe schat
jij deze impact in? Wat zijn de
vooruitzichten?
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worden, bijvoorbeeld via collectieve

nog winstgevend is om verplichte

niet geneigd om grote investeringen in

en individuele arbeidsduurverminde-

investeringen te doen. De verkoop

hun mobiliteit te doen.

ring. We willen daar in de praktijk nog

van een onderneming of een graduele
afbouw wordt soms omgezet in plotse
sluitingsplannen. De grotere spelers
vervroegen hun plannen tot hervorming, zoals de aangekondigde herstructurering bij D’Ieteren aantoont.

Tot slot: wat zijn momenteel de
prioriteiten voor ABVV-Metaal?

harder op inzetten. We zijn fier op de

In die context is het belangrijk
om de werknemers goed voor
te bereiden, zodat ze gewapend
zijn om met deze veranderingen
om te gaan.

Sowieso was er in de mobiliteitssecto-

eerste stap die we gezet hebben inzake
terugbetaling van kinderopvangkosten,
want dat is de praktische combinatie
van koopkracht en gezin. Een enorme uitdaging wordt het structureel
financieren van onze Fondsen voor

ren al een trend tot clustering van het

ORTWIN: Het gros van de techni-

Bestaanszekerheid en onze opleidings-

dealernetwerk door kapitaalkrachtige

sche functies in de sectoren garages

en kenniscentra. In tijden van tijdelijke

groepen. Op zich zijn dat veranderin-

en koetswerk, behoort tot de knel-

werkloosheid en uitstel van RSZ-bijdra-

gen waarop we ons als ABVV-Metaal al
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hebben voorbereid.

waarvoor de reguliere instroom via
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het onderwijs onvoldoende is om de

men. En in ons hoofd bereiden we ook

uitstroom op te vangen. Vandaar dat

al de interprofessionele en sectorale

we heel sterk inzetten op kwalitatief

onderhandelingen van 2021 voor.

De autosector wordt inderdaad
geconfronteerd met enkele
belangrijke uitdagingen en
evoluties, die al vóór corona
speelden.
ORTWIN: We zitten op een kruispunt

waar – op zeer korte termijn – duidelijke keuzes moeten gemaakt worden.
De elektrificatie zal zorgen dat er (met
uitzondering van de bandencentrales)
veel minder werk zal zijn in de aftersales. Minder componenten, betekent im-

Garages en koetswerk: enkele kerncijfers
Garages (PC 112)

Koetswerk (PC 149.2)

Aantal werknemers

47.826

6.705

• Arbeiders

• 26.607

• 4918

• Bedienden

• 21.220

• 1787

Aantal bedrijven

5.567

895

BRON: Educam (sectorfoto 2019)

Economische gevolgen van de
coronacrisis voor de sectoren
garages en koetswerk
De garage- en koetswerksector is – net als veel

32 procent minder dan in mei 2019. FEBIAC voor-

andere sectoren – zwaar getroffen door corona

spelt dat het aantal nieuw ingeschreven wagens zal

en de daaropvolgende lockdownmaatregelen. Op

dalen met 35 procent in 2020. Ook het aantal in-

18 maart 2020 werden alle niet-essentiële handels-

geschreven bedrijfsvoertuigen (-28 p
 rocent), lichte

zaken verplicht om te sluiten. Voor de garage- en

vrachtwagens (ook -28 procent) en zware vrachtwa-

carrosseriebedrijven betekende dit een zo goed

gens (-46 procent) noteren scherpe dalingen in de

als volledige stopzetting van de activiteiten. Enkel

eerste vijf maanden van 2020.

dringende depannages en herstellingen konden
nog doorgaan. Pas in mei konden de activiteiten

Recent maakte FEBIAC ook de resultaten bekend

terug worden hernomen. Dat gebeurde in twee

van een studie naar de koopintenties van particu-

fases: vanaf 4 mei in een B2B-context (van bedrijf

lieren en gezinnen. Daaruit blijkt dat 31 procent de

tot bedrijf) en vanaf 11 mei ook in een B2C-context

aankoop van een nieuwe wagen uitstelt, in twijfel

(van bedrijf tot consument).

trekt of er volledig van afziet. Dat loopt op tot
47 procent bij mensen die de voorbije maanden in-

In volle coronacrisis publiceerde werkgeversfede-

komensverlies hebben geleden (bijv. door tijdelijke

ratie TRAXIO enkele schattingen over de economi-

werkloosheid).

sche impact van deze lockdown. Volgens haar zorgt
de coronacrisis voor een daling van de jaaromzet

FEBIAC besluit: “Voor de autosector wordt 2020

met 20 procent (ofwel een daling met 34 miljard

een moeilijk jaar want het risico bestaat dat een

euro). Deze omzetdaling weerspiegelt het gecu-

deel van de kopers zal afhaken, terwijl anderen

muleerde verlies van zowel gemiste verkoop als

pas vanaf 2021 tot aankoop zouden overgaan. Na

misgelopen onderhoud/herstellingen van perso-

de verplichte sluiting tijdens de ‘lockdown’ moeten

nenwagens en bedrijfsvoertuigen.

de dealer- en garagebedrijven dus nog een langere
periode van verminderde verkoop overbruggen,

Ook uit cijfers van FEBIAC (Belgische federatie van

terwijl de netto-rentabiliteit van de sector al erg

de auto- en tweewielerindustrie) blijkt de grote im-

laag is : 1,5 procent voor de verdelers van perso-

pact van de corona-crisis. In de maand mei werden

nenwagens in 2018.”

slechts 34.752 nieuwe wagens ingeschreven. Dat is

Filip Rylant – woordvoerder van TRAXIO – verwacht een rampjaar:

“Als de omzet dit jaar met 20 procent zakt
en de nettomarge bedroeg voor de crisis
slechts 1,5 procent, dan kun je verwachten
dat er heel wat garages in slechte
papieren zullen raken en sneuvelen.”

Herstructurering D’Ieteren:
211 jobs bedreigd
D’Ieteren – de Belgische invoerder van de

was een vooruitzicht waarop D’Ieteren reeds

Volkswagen-merken – kondigde onlangs aan

anticipeerde, onder meer door de evolutie

211 banen te willen schrappen. Momenteel werken

naar elektrische wagens (die een pak minder

er nog 1.705 werknemers. ABVV-Metaal-secretaris

onderhoud nodig hebben dan wagens met een

CHRISTOPHE LANCKMANS schetst de situatie:

verbrandingsmotor). Corona heeft er ook voor

“Deze vermindering van jobs was reeds aange-

gezorgd dat mensen vaker thuis werken (en dus

kondigd in het strategisch plan 2025. Onder meer

minder vaak een wagen nodig hebben).

omdat uitgegaan wordt van een dalende wagen-

Al blijft het uiteraard afwachten wat daar op

verkoop. Het was wel de bedoeling om die afbouw

langere termijn van blijft hangen.

geleidelijk te doen, tot aan 2025. Maar de coronacrisis heeft dat proces versneld.”

De informatie- en consultatiefase (de eerste
fase van de wet-Renault) is gestart op donder-

De impact van corona op de verkoop en het herstel

dag 11 juni. In de woorden van CHRISTOPHE :

van auto’s werd hierboven reeds geschetst. Ook

“We hebben ons goed voorbereid en veel vragen

voor D’Ieteren speelt dat uiteraard mee. Door de

gesteld. Nu gaan we bekijken wat we kunnen doen

pandemie zal de Belgische automarkt krimpen.

om het aantal ontslagen te beperken. Want meer

In 2019 werden 490.000 wagens verkocht.

dan tweehonderd werknemers in één keer, dat is

De komende vijf jaar wordt een verkoop van

natuurlijk een grote klap … .”

450.000 stuks per jaar verwacht. Deze daling

211
jobs bedreigd

