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Samen 
solidair 
corona het 
hoofd bieden!
De tweede coronagolf teistert in alle 
hevigheid ons land. Besmettingen 
stijgen, opnames in ziekenhuizen stijgen, 
overlijdens stijgen. Koploper in Europa 
zijn is niet iets om fier op te zijn. Terwijl de 
coronacrisis in de eerste jaarhelft vooral 
lelijk huishield in de woonzorgcentra, 
is dat nu anders. We kennen stilaan 
allemaal wel iemand (een familielid, 
een vriend, een collega …) die getroffen 
werd (of erger) door het virus.

De toestand is zeer erg …
Als alle codes op rood springen dan 
weet je het wel. Dan moet er niet meer 
gediscussieerd worden of het huis in 
brand staat dan wel in lichterlaaie. Er 
moet opgetreden worden. De regeringen 
van dit land hebben dit nu ook begrepen. 
De lockdown – met uitzondering van de 
economie -  is een feit. Ondanks alle 
intenties dreigt toch ook de economie 
aangetast te worden. Van de havens 
tot de productiebedrijven beginnen 
de ziekte- en quarantainegevallen 
te wegen. De aan- en afwezigheden 

schommelen dagelijks en moeten 
worden opgevangen. Extra druk voor de 
bedrijven, extra druk voor onze delegees 
die én de mensen moeten geruststellen 
én zorgen dat ze veilig werken.

… maar niet hopeloos
Het is niet altijd evident om enerzijds te 
moeten gaan werken (en met vele anderen 
in contact te komen) maar anderzijds voor 
de rest geen contacten te mogen hebben. 
Hoe moeilijk dat ook is om uit te leggen, 
we gaan het toch doen.  

Want als we ons aan de voorschriften en 
bubbels houden, de hygiëneregels volgen, 
hier en nu afstand houden en onze mond-
maskers dragen, dan komen we een 
heel eind om het virus terug in zijn kot te 
krijgen.

We laten elkaar niet los
Als de eerste coronacrisis ons één grote les 
geleerd heeft, dan wel dat, naast een vaccin, 
er slechts één remedie is: Samen Solidair.

Zoals onze sociale zekerheid, die zorgt 
dat we het hoofd boven water kunnen  
houden. Zoals onze gezondheidszorg, 
die levens redt. Zoals in de zorg, die we 
met zijn allen voor elkaar moeten blijven 
dragen. Zoals onze delegees, die zorgen 
dat zij die moeten werken dat in veilige en 
gezonde omstandigheden kunnen doen.

Daarom stem 3
Van 16 tot 29 november zijn het sociale 
verkiezingen. Verkiezingen (met potlood, 
per brief of elektronisch) in bijzondere 
omstandigheden. Gedesinfecteerd en hier 
en daar een beetje onwennig misschien.

Maar wel belangrijke verkiezingen die 
ervoor moeten zorgen dat er respect is 
voor de veiligheid en gezondheid van de 
werknemers.

Verkiezingen die ervoor moeten zorgen 
dat er opgestaan wordt voor de rechten 
van de werknemers. Verkiezingen die 
solidariteit in het vaandel dragen. Nu meer 
dan ooit.

Zorg er daarom samen met ons voor dat 
het ABVV de sterkste fractie is in jullie 
bedrijf en stem 3. En overtuig je collega’s 
om hetzelfde te doen.

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

WOORD VAN DE VOORZITTERS

“Als de eerste corona-
crisis ons één grote les 
geleerd heeft, dan wel 
dat, naast een vaccin,  
er slechts één remedie is: 
Samen Solidair.”
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Geen contract 
maar wel 
een stem!
Uitzendkrachten mogen vanaf deze 
sociale verkiezingen ook stemmen, 
onder bepaalde voorwaarden. 
BTB en ABVV-Metaal ontwikkelden 
daarom gemeenschappelijk een 
sensibiliseringscampagne om onze 
uitzendkrachten erop te wijzen dat hun 
stem ook telt. In onze bedrijven ijveren 
onze delegees niet alleen voor de rechten 
van de arbeiders, ook de uitzendkrachten 

verdienen die ondersteuning. Stem 
daarom zeker op lijst 3 om ook de stem 
van de interimmers te laten horen.

Download de affi checampagne via 
abvvmetaal.be of btb-abvv.be

abvvmetaal.be

Campagne 
interim

Herfstvakantie 
verlengd? 
Recht op 
tijdelijke 
werkloosheid!
Opvangproblemen door de (gedeeltelijke) 
sluiting van de school, crèche of 
opvanginstelling van je kind? Als deze 
sluiting te maken heeft met de bestrijding 
van het coronavirus, dan kun je een 
beroep doen op het stelsel van tijdelijke 
werkloosheid wegens overmacht. Deze 
regeling geldt vanaf 1 oktober tot en met 
31 december 2020 én geldt ook voor de 
extra week herfstvakantie.

Lees alle info op: bit.ly/TWsluitingschool

Tax-alert!  –  Tax-alert!  –  Tax-alert!
Tijdelijk werkloos tussen 
1 mei 2020 en 31 december 
2020? 
De bedrijfsvoorheffi ng op je uitkering 
is verlaagd van 26,75 % tot 15 %. 
Dat geeft dan wel wat tijdelijke 
ademruimte, maar vergeet niet: deze 
‘korting’ wordt achteraf verrekend met je 
inkomensbelasting. Uiteindelijk moet je 
dus misschien bijbetalen of krijg je minder 
terug dan de voorbije jaren! 

Vanaf het voorjaar 2021 kun je dit zelf 
berekenen via bit.ly/Tax-calc.

Krijg jij een sinterklaas-, 
kerst- of eindejaarscadeau 
van de baas? 
In principe maken deze geschenken deel 
uit van je loon. Toch betaal je er geen 
RSZ op in bepaalde gevallen. Zo mag 
de waarde van het geschenk niet hoger 
zijn dan 40 euro. Heb je kinderen? Dan 

mag je baas je per kind ten laste ook een 
geschenk geven ter waarde van hoogstens 
40 euro. Deze bedragen worden berekend 
op jaarbasis. Ligt de waarde hoger? Dan 
wordt de RSZ berekend op de totale 
waarde van het geschenk. Op deze 
geschenken moet je ook geen belastingen 
betalen. Daarvoor ligt de grens op 50 euro. 

 btb-abvv.be
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Of beter, is er een dokter op de vloer in 
jouw bedrijf? Want hoe ga je nu om met 
corona op de werkvloer en wat is de rol 
van de bedrijfsarts?

De bedrijfsarts heeft een belangrijke rol 
tijdens deze langdurige crisis. Meer en meer 
komen onze bedrijven in de problemen 
met hun productie door vele werknemers 
in quarantaine en  zieke  medewerkers. 
Daarom vragen  Agoria, de grootste 
werkgeversorganisatie binnen de metaal- 
en technologiesector, en vele bedrijven om 
goed kopere sneltesten voor werknemers. 
Dat zou onnodige quarantaines alvast 
vermijden. Bedrijven zoals Audi of de 
 Vlaamse havens rollen eigen systemen uit 
om deze uitdagingen het hoofd te bieden. 

Als vakbond vroegen we een kader 
‘voor de rol van de arbeidsarts bij het 
opsporen, het testen en het uitreiken 
van quarantainecertifi caten’. Want 
naar aanleiding van de zeer hoge 
stijging van de positieve gevallen, met 
de huisartsen en de testcentra op de 
rand van verzadiging of instorting, kan 
de arbeidsgeneesheer bij de interne 
of externe dienst een essentiële 
rol spelen bij test-, opsporings- en 
quarantaineprocedures. 

Federaal minister van Volksgezondheid 
Frank Vandenbroucke kwam op 28 oktober 
ook aan die vraag tegemoet: zo zal een 
bedrijfsarts zelf een attest kunnen opstellen 
om een werknemer een coronatest te laten 
afnemen, in de plaats van de huisarts. 

Of als een werknemer in quarantaine 
moet na een hoogrisicocontact (bijv. 
na een melding via de corona-app), 
dan kan dat attest ook verkregen worden 
van de bedrijfsarts zonder tussenkomst van 
de huisarts. 

Die vernieuwingen gaan in vanaf 
maandag 2 november. Goed nieuws 
voor onze bedrijven om sneller op situaties 
in te spelen.

Sinds 2 november zijn er ook twee 
nieuwe tools in gebruik genomen. Ten 
eerste is dat de voorschrijftool waarmee 
ook bedrijfsartsen (en schoolartsen) 
coronatesten en quarantaine-attesten 
kunnen voorschrijven, én ook de resultaten 
raadplegen van die coronatesten. Ten 
tweede is dat de reservatietool waarmee je 
als patiënt zelf digitaal kunt reserveren bij 
een testcentrum, waardoor aanschuiven 
vermeden wordt. 

Karine Moykens van het Interfederaal 
Comité Testing en Tracing zegt daarover op 
Radio1: “Dit alles heeft eenzelfde doel: de 
zorgsector ontlasten en bedrijven de kans 
geven om korter op de bal te spelen.” 

Ook dr. Tielens, huisarts in Heusden-Zolder, 
is de nieuwe aanpak gunstig gezind. Niet 
alleen omdat de werkdruk van de huisartsen 

op deze manier enigszins wordt verlicht, 
maar ook omdat deze werkwijze effi ciënter 
is in de strijd tegen het virus. “Iedere 
werknemer heeft zijn of haar eigen huisarts, 
wat het voor huisartsen heel moeilijk maakt 
om clusters op het werk op te sporen. Veel 
hangt af van de werkomstandigheden en 
daarop hebben bedrijfsartsen veel beter 
zicht.” De huisartsen moesten zich voor 
adviezen voorheen voornamelijk baseren op 
het verhaal van de werknemer-patiënt. Het 
verschil tussen quarantaine en verhoogde 
waakzaamheid zit ‘m dan soms in de kleinste 
nuances, met soms scheefgetrokken 
situaties tot gevolg. Denk aan een afdeling 
waarbij de ene collega wel in quarantaine 
moest en de andere niet, ondanks dezelfde 
blootstelling aan besmettingsgevaar. 
“Die duidelijke afbakening is een 
vooruitgang. De bedrijfsarts schat nu 
voor alle werknemers het risico in en 
bepaalt wat er moet gebeuren”, besluit 
dr. Tielens. Goed nieuws dus!

Download de gids ‘Covid op het werk’: 
bit.ly/gidscovidopwerk

abvvmetaal.be

Is er een dokter 
in de zaal?

Coronalert: blijf veilig. 
Bescherm elkaar. 

Alle dagen proberen onze delegees om 
de werkvloer mee veilig te houden. Ook 
jij kunt daar je steentje toe bijdragen 
door de Coronalert-app te installeren. 
Coronalert maakt gebruik van techno-
logie om de contactopsporing in België 
te versnellen, privacy-proof.

Download deze gratis app via de ge ken-
de stores of surf naar coronalert.be

 btb-abvv.be
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Pak je kortingen 
voor Sinterklaas & 
de kerstman nu al!
Dankzij ons kortingsprogramma kun je 
nu al je sinterklaascadeaus kopen en – 
nog straffer zelfs – al jouw cadeautjes 
voor onder de kerstboom shoppen. 

Ontdek welke door de Sint en kerstman 
goedgekeurde winkels er allemaal deel-
nemen aan onze november-actie: HEMA, 
Fun en Dreamland. Shop ook met kortingen 
bij onze vaste partners zoals Carrefour, 
A.S. Adventure, Bol.com of Paris XL.

Nog geen lid? 

Ontdek hier alle voordelen:
myadvantage.btbubt.be 
myadvantage.abvvmetaal.be

MyAdvantage
Haal alles uit je lidmaatschap

abvvmetaal.be

BTB-ABVV
ABVV-METAAL
MYADVANTAGE

MyAdvantage 
pakt nu al uit 

met kortingen

 btb-abvv.be

ONTDEK DE ONLINE PROMO’S BIJ:

Te vroeg voor 
sinterklaascadeaus? No way!

BTB schopt 
XPO graag een 
geweten
BTB neemt actief deel aan de inter-
nationale XPO-campagne, gerund 
door de International Transport 
Workers’ Federation (ITF). 

XPO is een reusachtige, logistieke 
multinational, die zijn basis heeft in de 
Verenigde Staten, maar die de laatste 
jaren in de VS en over gans Europa 
transport- en logistieke bedrijven heeft 
opgekocht. Vooral in de VS blijft de fi rma 
zich echter halsstarrig verzetten tegen 
syndicale ‘inmenging’. De werk gever 
huurt union busters in, heeft lak aan 

medische zorgen bij ziekte of ongeval en 
neemt het niet nauw met discriminatie.

Ook in België is XPO in zelfde bedje 
ziek: veiligheid, werkcomfort, respect 
voor elkaar … allemaal niet belangrijk. 
Productiviteit wordt alsmaar opgedreven 
en de werknemers moeten steeds 
verregaandere fl exibel zijn. 

Als BTB hebben we ons geëngageerd 
binnen de XPO Global Union Family, 
om samen met een aantal Europese 
vakbonden, de Teamsters-vakbond uit 
de VS en ETF./ITF de strijd te blijven 
aangaan met deze bullebakken. Om 
multinationals als XPO aan te pakken 
is immers een gecoördineerde, 
internationale samenwerking nodig.

Het volledige rapport vind je hier: 
www.xpoexposed.org/the-report


