PERSBERICHT, 8 NOVEMBER 2021

WERKNEMERS METAALHANDEL EISEN MEER
RESPECT
De sectorale onderhandelingen voor de sector Metaalhandel (PSC 149.04) kennen een
dieptepunt. ACV-CSC METEA, ABVV-metaal, MWB-ABVV en ACLVB stellen vast dat er vanuit de
werkgeverszijde onvoldoende respect is voor de 19.000 arbeiders in deze sector. Een
verdedigbaar ontwerpakkoord voor 2021-2022 dreigt hiermee in gedrang te komen. Een staking
lijkt haast onvermijdelijk.
Doorheen de hele corona-periode zijn het net deze arbeiders die het beste van zichzelf gegeven
hebben en hun werkdruk hebben zien stijgen. Momenteel neemt de werkdruk nog toe door de
exponentiële relance van de sector maar ook van de sectoren waarvan ze de bevoorrading, het
onderhoud en de logistiek verzekeren.
BELEDIGEND EN RESPECTLOOS AANBOD VAN DE WERKGEVERS
De sector heeft op volle toeren gedraaid. De enveloppe die momenteel op tafel ligt om de
inspanningen van werknemers die zich maximaal hebben ingezet tijdens deze periode en onder
zeer zware druk hebben moeten werken, is een ware kaakslag.
De starre houding van de werkgevers is bovendien nadelig voor de aantrekkelijkheid van de
sector. Alle jobs behoren namelijk tot de knelpuntberoepen en dat op een oververhitte
arbeidsmarkt waar weinig instroom is van technische profielen.
Er is bovendien nog te veel onzekerheid over de kwaliteit en het werkbaar werken, zo essentieel
voor werknemers die reeds tot de grens van het aanvaardbare worden geduwd.
Een cruciaal en ijzersterk sectorakkoord lijkt hierdoor onmogelijk, en dat is onaanvaardbaar voor
de vakbonden. Het is respectloos voor de hele sector, die nota bene dringend nood heeft aan
betere arbeidsvoorwaarden om z’n glans terug te winnen.
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