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“In het hart 
van iedere 
moeilijkheid 
ligt een kans”
 
Poëtische woorden van een slimme man, 
Albert Einstein was duidelijk een optimist. 

Maar dat zijn wij bij ABVV-Metaal en BTB 
ook. We kijken met hoge en positieve 
verwachtingen uit naar 2021. Samen 
grijpen wij dit nieuwe jaar aan om er 
verder tegenaan te gaan en die kansen 
die er liggen te benutten. 

Kansen om betere sociale voorwaarden 
op tafel te krijgen. Kansen om 
gemotiveerde, nieuwe en ervaren 
delegees verder te vormen en hun 
belangrijke werk te laten doen. Kansen 
die voortvloeien uit onze samenwerking 
om jullie nog beter te dienen.

Om samen aan een betere toekomst te 
werken, voor alle werknemers.

Aan de slag
Aan de vooravond van de IPA-
onderhandelingen en daaropvolgend de 

sectoronderhandelingen maken we ons 
op om de vele eerbetuigingen voor de 
werknemers tijdens corona ook om te 
zetten in effectieve loonsverhogingen, 
echte jobs en betere, veiligere 
werkomstandigheden. 

Als vakbond is het onze job om het 
sociale vangnet te blijven versterken en 
niet te laten uithollen door besparingen 
of ideologische motieven. Daar strijden 
wij voor op alle niveaus binnen onze 
organisaties.

We doen dit niet alleen, want 
samen staan we sterker!
We zetten ook deze Metaal/Transport-
samenwerking intensief verder. We 
breiden de gezamenlijke kantoren verder 
uit. Zo willen we onze service nog beter 
laten aansluiten op jullie noden. Vorming 

gaat in 2021 nog een paar professionele 
stappen verder, deels online en van 
zodra het weer mag live. We starten 
binnenkort met een gemeenschappelijk 
juridisch platform om zo onze delegees, 
propagandisten en secretarissen nog 
beter van alle informatie te voorzien. Ook 
deze nieuwsbrief wordt duidelijk door 
jullie gesmaakt en blijven we met veel 
enthousiasme verder zetten.

We doen dit inderdaad niet alleen; 
duizenden sterkhouders staan jaar in en 
jaar uit onze leden bij met raad en daad. 

Vakbondswerk om trots op te zijn en met 
veel opportuniteiten die nog voor ons 
liggen.

Als vakbond staan we daarom niet stil, 
we zijn er 365 dagen per jaar en laten 
niemand achter. Dat is onze verbintenis 
voor 2021!

Rohnny Champagne Frank Moreels 
Voorzitter  Voorzitter 
ABVV-Metaal BTB-ABVV

WOORD VAN DE VOORZITTERS

“We kijken met 
hoge en positieve 
verwachtingen uit naar 
2021. Samen grijpen wij 
dit nieuwe jaar aan om 
er verder tegenaan te 
gaan en die kansen die 
er liggen te benutten.”

http://abvvmetaal.be/
https://www.btb-abvv.be/
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Maatwerk-
bedrijven vallen 
uit de boot
De werknemers in de Vlaamse social profit 
krijgen binnenkort een loonsverhoging 
van 4,5 tot 6 %. Dat is meer dan terecht. 
Het personeel van de maatwerkbedrijven 
- waarvan een deel valt onder ‘essentiële 
sector’ wegens de productie van allerlei 
medisch materiaal – grijpt ernaast. 

De lonen zijn er thans al zeer laag (zo’n 
10 euro bruto per uur). Als ABVV strijden 
wij al langer voor een minimumuurloon 
van 14 euro (2.300 bruto per maand). Ook 
de werknemers in de maatwerkbedrijven 
hebben daar recht op! 

In West-Vlaanderen vallen de 
maatwerkbedrijven onder ABVV-Metaal. 
Secretaris Yves Allewaert: “De Vlaamse 
regering heeft een uitgelezen kans 
gemist om de lonen in de maatwerksector 
substantieel te laten stijgen.” 

Lees het hele interview via  
bit.ly/maatwerkbedrijven

Maatwerk- 
bedrijven
vallen uit  
de boot

Het recente VIA-akkoord voorziet in een belangrijke 

loonsverhoging van 4,5 tot 6 procent voor de werknemers in de 

social-profitsector. Maar niet voor iedereen. Het personeel van de 

maatwerkbedrijven – die evengoed deel uitmaken van de social 

profit – moeten het doen met een magere 1,1 procent. Als ABVV-

Metaal vinden wij dat onrechtvaardig. Hieronder lees je waarom!

VIA-AKKOORD

Eind november bereikten de sociale 
partners en de Vlaamse regering een 
akkoord voor de Vlaamse social-
profitsector. Dit VIA-akkoord (Vlaams 
interprofessioneel akkoord) heeft

 
betrekking op 180.000 werknemers, 
tewerkgesteld in woonzorgcentra, 
verzorgingstehuizen, kinderopvang, 
enzovoort. Ook de maatwerkbedrijven 
(vroeger gekend als ‘beschutte 
werkplaatsen’) vallen traditioneel 
onder de VIA-akkoorden. 

H
Werknemers uit de Vlaamse social-profitsector 
krijgen (terecht) een mooie loonsverhoging,  
maar de maatwerkbedrijven vallen (onterecht)  
uit de boot. 

Het akkoord voorziet in een forse koopkrachtverhoging voor de medewerkers (412 miljoen euro) en in bijkomend personeel (165 miljoen euro). Net zoals de federale regering eerder had gedaan voor het federale zorgpersoneel (ziekenhuizen), wilde de Vlaamse regering ook iets doen om de mensen in de zorgsector te belonen voor hun harde inspanningen tijdens de coronamaanden (overigens moesten de vakbonden nog steeds hard onderhandelen om een deftig akkoord uit de brand te slepen). 

MAATWERKBEDRIJVEN VALLEN UIT DE BOOT
Het personeel van de Vlaamse zorgsector krijgt een loonsverhoging van 4,5 tot 6 procent. Dat is meer dan terecht, omdat zij al vele maanden in de vuurlinie van de coronapandemie staan én omdat het tijd werd dat deze jobs eindelijk de waardering krijgen die ze verdienen. Het personeel van de maatwerkbedrijven krijgen echter maar een loonsverhoging van 1,1 procent. En dat vinden we dan weer onterecht. Ook in deze bedrijven werd de voorbije maanden heel hard gewerkt. Een deel van de maatwerksector was van meet af aan zelfs een ‘essentiële sector’ omdat ze bijvoorbeeld allerlei medisch materiaal produceerde, zoals mondmaskers en ontsmettende zeep.

Maar er is meer: de lonen in de maatwerkbedrijven zijn vandaag zeer laag (ongeveer 10 euro bruto per uur). En dat valt niet goed te praten. Het werk dat deze mensen – vaak met psychische en/of fysieke problemen – daar doen, is gelijkwaardig aan om het even welk ander werk. Als ABVV strijden wij al langer voor een minimumuurloon van 14 euro (2.300 bruto per maand). En ook de werknemers in de maatwerkbedrijven hebben daar recht op! 

ABVV-METAAL EN DE MAATWERK-SECTOR
In het Zuiden van West-Vlaanderen vallen de maatwerkbedrijven (’t Veer, Mariasteen, Westlandia en Waak) onder de bevoegdheid van ABVV-Metaal. Tezamen tellen die vier bedrijven meer dan 4500 werknemers (lees hier meer over onze maatwerkbedrijven in coronatijden). YVES ALLEWAERT is onze vakbondssecretaris die deze bedrijven opvolgt. We vroegen aan hem een reactie over het recente VIA-akkoord: “Natuurlijk heeft het personeel in de maatwerkbedrijven recht op een hogere loonsverhoging dan de 1,1 procent die nu is afgesproken. De voorbije maanden hebben ze heel hard moeten werken in moeilijke omstandigheden. Vaak maakten (en maken) ze essentiële producten 

voor de medische wereld. De inspanningen die ze geleverd hebben kun je misschien niet vergelijken met wat het personeel in de rust- en ziekenhuizen heeft moeten leveren, maar toch verdienen ze meer waardering dat wat ze nu krijgen.”

Maar eigenlijk is dat niet het belangrijkste aspect, zegt Yves: “Het fundamentele probleem is dat de lonen in de maatwerkbedrijven veel te laag zijn. Er is dringend een inhaalbeweging nodig. Veel maatwerkers werken bijvoorbeeld in enclaves op grote metaalbedrijven, maar verdienen een pak minder dan wat een metaalarbeider daar verdient. Nochtans moet in die enclaves evengoed serieus gewerkt worden. Bovendien werken er heel wat kwetsbare mensen, zowel op psychisch als fysisch vlak, wat vaak extra kosten met zich meebrengt. De Vlaamse regering heeft dus een uitgelezen kans gemist om de lonen in de maatwerksector substantieel te laten stijgen. Het toont nogmaals aan hoe belangrijk de strijd van het ABVV is voor een minimumloon van 14 euro per uur.”

“De Vlaamse regering heeft een  uitgelezen kans gemist om de lonen                                                       
in de maatwerksector substantieel  te laten stijgen.”

Nieuwjaarscadeau voor onze leden:  
extra kortingen én nieuwe app

Om 2021 goed in te zetten, steken we 
ons voordelenplatform MyAdvantage in 
een nieuw jasje. Ons doel: jou trakteren 
op nog meer exclusieve kortingen en 
aanbiedingen. Zo kun je maximaal 
genieten van verlaagde prijzen, in je vrije 
tijd en voor al je aankopen. 

Een frisse look, meer functionaliteiten, 
extra aanbiedingen, gebruiksgemak, maar 
vooral een spiksplinternieuwe mobiele app! 
Met deze nieuwe app zul je op elk moment 
kunnen genieten van je voordelen, waar je 
ook bent. Fantastisch toch? 

Al onze leden, met of zonder een account 
op het oude platform, ontvangen een mail 
met meer praktische uitleg. 

Verken het nieuwe platform via ekivita.eu

Geldigheidsduur 
van maaltijd- en 
ecocheques 
verlengd
Gedurende de eerste en tweede lockdown 
bleven de meeste winkels een tijd lang 
gesloten. Dat maakte het voor werknemers 
moeilijk om hun maaltijd- en ecocheques 
uit te geven. In het voorjaar besliste de 
regering daarom al op vraag van de sociale 
partners om de geldigheidsduur van de 
cheques te verlengen. Voor de periode van 
de tweede lockdown was echter nog niets 
geregeld. Een KB van 22 december 2020 
brengt daar nu verandering in.

HIER ZIJN ENKELE VAN JOUW AANBIEDINGEN:

Dat doe je via MyAdvantage

Je lidgeld terugverdienen? 

Nieuwe app  

vanaf nu  

beschikbaar

Voor de maaltijd-, eco- en 
geschenkcheques die tussen 
1 november 2020 en 31 maart 
2021 vervallen, gaat het om 
een verlenging met 6 maanden. 
De sport- en cultuurcheques 
blijven geldig tot en met 
30 september 2021. 

http://abvvmetaal.be/
https://www.btb-abvv.be/
http://bit.ly/maatwerkbedrijven
bit.ly/maatwerkbedrijven
bit.ly/maatwerkbedrijven
ekivita.eu
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Baby aan 
boord? Extra 
geboorteverlof 
voor papa’s en 
mee-ouders
Vanaf 1 januari wordt het geboorteverlof 
opgetrokken van 10 naar 15 dagen. 
De verhoging geldt voor elke vader of 
meeouder van wie het kind geboren wordt 
op of na 1 januari 2021. Een verhoging 
naar 20 dagen komt er op 1 januari 2023. 

De eerste 3 dagen blijft het volledige 
loon doorbetaald door de werkgever. 
De daaropvolgende 12 dagen krijg je 
als werknemer een uitkering van het 
ziekenfonds van 82 % van het begrensde 

brutoloon. Van dit bedrag houdt het 
ziekenfonds een bedrijfsvoorheffing in. 
De aanvraag dient te gebeuren via de 
werkgever én het ziekenfonds. 

Bezorg zowel aan je werkgever als aan 
je ziekenfonds de geboorteakte bij je 
aanvraag.

Hogere 
pensioenen vanaf 
1 januari
Midden november bereikte de ministerraad 
een akkoord over de geleidelijke verhoging 
van het minimumpensioen tussen 2021 en 
2024 tot 1.580 euro. 

In een eerste stap wordt op 1 januari 2021 
het minimumpensioen voor werknemers 
verhoogd met 2,65 %. Voor een 
volledige loopbaan van 45 jaar stijgt het 
alleenstaandenpensioen dan van 1.291,69 
naar 1.325,92 euro bruto. Voor een 
gezinshoofd gaat het om een verhoging 
van 1.614,10 naar 1.656,88 euro bruto. 

Voor werknemers met een onvolledige 
loopbaan wordt het minimumpensioen 
nog steeds berekend in verhouding tot 
het aantal gewerkte en gelijkgestelde 
loopbaanjaren. Daardoor zal een 
werknemer met een loopbaan van 
40 jaar een minimumpensioen krijgen van 
1.325,92 x 40/45 = 1.178,60 euro bruto.

Wat wijzigt er nog allemaal aan het 
pensioen? Surf naar  
bit.ly/pensioen1januari

Nieuw op 
1 januari 2021

Hoeveel kan er 
van je nettoloon 
worden 
ingehouden bij 
loonbeslag of 
-overdracht?
Wanneer je schulden hebt, kan je 
schuldeiser loonbeslag of -overdracht 
leggen op je nettoloon om zo je schulden 
af te betalen.

Bij loonbeslag is je werkgever op basis 
van een gerechtelijke invordering wettelijk 
verplicht om centen van je nettoloon in 
te houden voor een schuldeiser. Deze 
procedure wordt derdenbeslag genoemd.

Bij loonoverdracht heb je bij het 
afsluiten van de lening of het krediet 
zelf een document ondertekend dat de 
schuldeiser rechtstreeks recht geeft op 
een deel van je loon als je je lening niet 
terugbetaalt.

Het deel van je nettoloon dat hiervoor 
mag aangesproken worden, is 
aangepast op 1 januari 2021. 

Raadpleeg de tabellen voor de exacte 
loongrenzen via bit.ly/loongrenzen

Op zoek naar een compleet overzicht 
van alle huidige sociale bedragen/
uitkeringen? Raadpleeg ons e-book via 
bit.ly/socialebedragen

http://abvvmetaal.be/
https://www.btb-abvv.be/
bit.ly/pensioen1januari
bit.ly/pensioen1januari
bit.ly/pensioen1januari
bit.ly/loongrenzen
bit.ly/loongrenzen
bit.ly/socialebedragen
bit.ly/socialebedragen
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Arbeids-
ongeschiktheid
Je bent arbeidsongeschikt. 
Wat moet je doen?
Je bent arbeidsongeschikt: hoe en 
wanneer informeer je je werkgever? 
Simpel: onmiddellijk! (Mogelijk staat er in 
je arbeidsreglement hoe, hoe snel en wie 
je moet verwittigen.)

Wanneer je de werkgever niet (tijdig) 
verwittigt van je arbeidsongeschiktheid, 
loop je het risico geen gewaarborgd 
loon te krijgen voor de dagen die de 
verwittiging voorafgaan.

Een geneeskundig getuigschrift moet 
enkel worden voorgelegd wanneer  
een cao of het arbeidsreglement dat 
voorschrijft of wanneer de werkgever 
erom verzoekt.

De werknemer moet het getuigschrift aan 
de werkgever bezorgen (bv. per e-mail of 
per aangetekende brief) of afgeven op de 
firma binnen de twee werkdagen vanaf de 
ongeschiktheid/de dag van de ontvangst 
van het verzoek, tenzij de cao of het 
arbeidsreglement een andere termijn 
bepaalt (en behoudens overmacht).
Vergeet vooral ook niet je mutualiteit te 
informeren van je arbeidsongeschiktheid.

En wat nu in coronatijd? Een telewerker 
kan ook ziek worden en dan gelden de 
gewone regels bij ziekte (werkgever 
tijdig verwittigen, eventueel ziekte-
attest binnenbrengen als dat vereist 
is). Momenteel zijn er echter tussen-
situaties, zoals een werknemer die niet 
ziek is, maar in quarantaine moet. Dan 
krijgt hij geen ziekte-attest, maar een 
quarantaine-attest. Omdat hij niet ziek is, 
mag hij dan telewerken als de functie dat 
toelaat.

Wet-Major 
Nog geen nieuws voor onze 
havenarbeiders.
Alsof het jarenlange gevecht nog niet 
voldoende was, werd de wet-Major voor 
twee juridische dossiers doorverwezen 
naar het Europees Hof van Justitie. 
De claim: bepaalde elementen van het 
Belgisch poolsysteem van erkende 

havenarbeiders zouden in strijd zijn met 
de Europese regels over vrijheid van 
vestiging enerzijds en het vrij verkeer van 
werknemers anderzijds. Helaas wachten 
we nog steeds op een verdict.

Wil je meer lezen over deze 
rechtszaken en de lange 
geschiedenis van de wet-Major?

Werk-
zekerheid 
Deze bedrijven 
stappen het nieuwe 
jaar in met een knal!
Terwijl de coronapandemie nog 
niet voorbij is en onze economie 
betere tijden heeft gekend, 
is het niet allemaal kommer 
en kwel. Met de start van het 
nieuwe jaar zijn er diverse ondernemingen 
die het momenteel goed tot zeer goed doen. 
Zo ook enkele van onze grote metaal- en 
logistiekbedrijven. 

Zowel logistieker Kuehne+Nagel, als 
transportbedrijf H. Essers hebben een 
cruciale rol toebedeeld gekregen in 
de verdeling van covid 19-vaccins in 
Europa. Mochten er nog sceptici zijn die 
de essentiële rol van chauffeurs in deze 
pandemie niet inzien, lees vooral voort en 
wees overtuigd. Ook op Bombardier Brugge, 
Volvo Cars Gent en Vandewiele in Marke 
wordt momenteel volop geïnvesteerd, groeit 
de tewerkstelling en zijn de vooruitzichten 
rooskleurig. 

Lees het verhaal van deze bedrijven. 
Want deze voorbeelden zijn een signaal 
van hoop. Ze illustreren de veerkracht 
van onze industrie, die zelfs in tijden van 
corona kan groeien en sterker worden. 
Stuk voor stuk tonen ze aan dat de metaal- 
en transportbedrijven in ons land nog een 
mooie toekomst hebben.

Lees het hele artikel via  
bit.ly/startenmetknal

Download dan 
onze speciale 

folder via 
bit.ly/wetmajorpdf

http://abvvmetaal.be/
https://www.btb-abvv.be/
bit.ly/wetmajorpdf
bit.ly/startenmetknal
bit.ly/startenmetknal
bit.ly/wetmajorpdf


M
et

aa
l /

 T
ra

ns
po

rt

abvvmetaal.be btb-abvv.be

Ken jij www.abvv-experten.be al?
Op dit blogplatform vind je uiteenlopende 
uiteenzettingen over de arbeidsmarkt, 
onderwijs, staatshervorming, milieubeleid, 
fiscaliteit, sociale bescherming of 
armoede … Het Vlaams ABVV onder 
leiding van Caroline Copers werkt 
dagelijks aan het continu opbouwen 
van kennis. De bedoeling? Onze leden, 
militanten, delegees en alle ABVV-
medewerkers van extra slagkracht te 

voorzien. Want kennis is macht en helpt 
ons om op te komen voor een warmere, 
duurzamere en socialere maatschappij. 

We raden je zeker aan eens een kijkje te 
nemen op de website of hen te volgen via 
Twitter.

Wij bevelen je al zeker twee recente 
artikels aan!

ABVV-experten

Uber: een wolf-app in 
schaapsvacht
Frank Moreels schreef begin 
december zijn ergernissen neer over 
de opmars van Uber in België. Huidig 
Vlaams minister van Mobiliteit Lydia 
Peeters (Open-VLD) schrapte recent 
zelfs het laatste stukje bescherming 
voor de reguliere taxisector uit het 
taxidecreet van Ben Weyts. Hiermee 
start ze een race to the bottom. 

Lees het volledige artikel via  
bit.ly/abvvexpertenuber

De corona-shift op 
onze arbeidsmarkt
Steven Genbrugge legt als 
adviseur Arbeidsmarkt op de 
studiedienst van het Vlaams ABVV 
de vinger op de wonde: Covid19 duwt 
nu al de vraag naar arbeidskrachten 
fors naar beneden met een jobaanbod 
dat zo’n 18 % lager ligt dan in 
dezelfde maand van het vorig jaar. 
Voor de arbeidsmarkt betekent dit 
een shift in het denken. Waar we voor 
de crisis vooral het mantra van de 
krapte op de arbeidsmarkt moesten 
aanhoren, benadrukt het geslonken 
aanbod en een groeiend aantal 
werkzoekenden de nood aan een 
krachtig herstelbeleid en het creëren 
van kwalitatieve jobopportuniteiten. 
Alleen, is de arbeidsmarkt daar ook 
mee bezig?

Lees het volledige artikel via  
bit.ly/abvvexpertenarbeidsmarkt

1/7

Steven Genbrugge November 30, 2020

ABVV-Experten
abvv-experten.be/covid-19/de-corona-shift-op-onze-arbeidsmarkt/

Maar ook voor de arbeidsmarkt betekent dit een shift in het denken. Waar we voor de

crisis vooral het mantra van de krapte op de arbeidsmarkt moesten aanhoren, benadrukt

het geslonken aanbod en een groeiend aantal werkzoekenden de nood aan een krachtig

herstelbeleid en het creëren van kwalitatieve jobopportuniteiten. Alleen, is de

arbeidsmarkt daar ook mee bezig? Voorlopig zien we dat te weinig.

Onderlinge concurrentie

Vanuit het oogpunt van de werkzoekende is het in deze vacatureluwere tijd essentieel om

een goed jobdoelwit te definiëren als uitgangspunt voor die sollicitatiestrijd. Want zelfs in

virusvrije tijden is het vinden van een passende job een echte struggle voor veel

werkzoekenden onderaan de arbeidsladder. Getuige de lagere werkzaamheidsgraden bij

onder andere de kortgeschoolden, personen met migratieachtergrond, personen met een

handicap en oudere werkzoekenden. Een belangrijke opponent in die zoektocht is de

onderlinge concurrentie.

Vooraleerst is er de dominante positie van werknemers bij aanwervingen. Bijna zes op

tien van alle aanwervingen wordt ingevuld door personen die reeds aan de slag zijn.

Werkzoekenden moeten zich dus uiterst concurrentieel gedragen om hun jobaspiratie

ingevuld te zien. (Goesaert, T., Vandekerkhove, T., Struyven, L., leerstoel

arbeidsmarktdynamiek, verdiepingspakket loopbaantransities, HIVA, 2019).

Zo’n 40% van de vrouwen duiden enkel jobs aan uit die top twintig en brengen zichzelf
daardoor in een zeer concurrentiële sollicitatiepositie.

http://abvvmetaal.be/
https://www.btb-abvv.be/
https://abvv-experten.be/
https://twitter.com/abvvexperten
bit.ly/abvvexpertenuber
bit.ly/abvvexpertenarbeidsmarkt

