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Beste wensen voor 2019!
Wij wensen al onze collega’s, ook de vele medewerkers van de
partner- en contractorfirma’s op de site, een gezond, zorgeloos
en welvarend 2019!
Wat bracht 2018 op de site? De nieuwe bedrijfs-cao werd na een
tweede referendum goedgekeurd, hier en daar waren er op enkele
bedrijven en diensten plaatselijke of individuele problemen, er waren
opmerkingen over een aantal ondernemingsthema’s (o.a. het
personeelsvervoer), enkele BASF-medewerkers van techniek zijn
overgegaan naar Inovyn, … maar gelukkig waren er geen drastische
herstructureringen of afbouw van personeel.
We kwamen in 2018 wél verschillende keren op straat: tegen de
pensioenmaatregelen van de regering, voor het behoud van de
landingsbanen vanaf 55 jaar, voor vrije loononderhandelingen. We
willen iedereen die deelnam aan de acties van het voorbije jaar
hartelijk bedanken! Jullie aantal groeit en dat stemt ons optimistisch,
want we zullen jullie ook in 2019 nodig hebben om onze stem te
laten horen.
Met enige trots kunnen we ook melden dat onze petitie voor
werkbaar werk, een menselijk eindeloopbaanbeleid en respect voor
zware beroepen gevolg kent in de hele sector. Meer dan 25.000
collega’s uit de scheikunde ondertekenden intussen de petitie. De
handtekeningen werden bezorgd aan het kabinet van Kris Peeters,
die heeft bevestigd om met de chemie-vakbonden te spreken in
februari 2019.
We moeten waakzaam zijn voor het komende jaar. De aangekondigde besparingen van de BASF-groep zouden ook gevolgen kunnen
hebben voor Antwerpen. We willen nu al duidelijk zijn: afbouw van
tewerkstelling zullen wij nooit aanvaarden! Integendeel moet de
opbouw van medewerkers in ploegen en diensten in het kader van
tijdige vervanging oudere medewerkers worden verdergezet .
We zijn eveneens benieuwd met welk voorstel de werkgevers zullen
komen wanneer zij enkele maanden geleden spraken over ‘een
nieuwe organisatie voor productie’.
2019 wordt ook een overgangsjaar voor INEOS Styrolution/Inovyn.
Als ABVV staat onze nieuwe ploeg gemandateerden al enkele
maanden klaar om overgangsmodaliteiten te bespreken zodat in
2020 de definitieve afsplitsing kan verlopen zonder afbreuk van de
huidige arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden.
In april volgt de uitspraak in het proces tegen onze secretaris Bruno
Verlaeckt, die in beroep ging tegen zijn veroordeling voor
’kwaadwillige belemmering van het verkeer’. En in mei zijn het weer
federale, Vlaamse en Europese verkiezingen. Het belooft een
spannend jaar te worden voor onze syndicale en democratische
rechten.
Heb je nog vragen of opmerkingen? Heb je nood aan een
gesprek, syndicale hulp of info? Dan ben je steeds welkom bij
het ABVV!

2019: ABVV bij INEOS
Na de sociale verkiezingen van 2020 zullen de INEOS-bedrijven op
de site een aparte TBE (technische bedrijfseenheid) vormen. Vanaf
dat moment zullen Ethylbenzeen/Styreen, ABS, Polystyreen, Styrolux
en DCE een eigen koers kunnen varen, met eigen arbeidsvoorwaarden, een eigen arbeidsreglement en een eigen sociaal overleg. Dat
betekent dus dat er ook een eigen vakbondswerking zal worden
opgericht. Om de overgang op een vlotte manier te laten verlopen, is
een protocolakkoord onderhandeld tussen de vakbonden en de
werkgevers van INEOS Styrolution en Inovyn. Dit akkoord bepaalt dat
vanaf januari 2019 een ‘ad-hoc-delegatie’ zal worden opgericht, die
zal werken tot aan de sociale verkiezingen van 2020. We zijn
verheugd dat het ABVV erin is geslaagd om voor deze tijdelijke
delegatie nieuwe collega’s te kunnen engageren. Jarryd Stoop
(Ethylbenzeen/Styreen) en Sven Baevegems (Polystyreen) zullen
samen met Carl Vosters (Ethylbenzeen/Styreen, CPB-lid) en Michel
Fooy (Styrolux, OR-lid) zorgen voor de opbouw van de syndicale
werking voor de werknemers op de INEOS-bedrijven. Peter Vanhove
(Polystyreen) behoudt zijn mandaat van syndicaal afgevaardigde voor
de TBE, maar zal zich uiteraard mee ontfermen over de syndicale
werking bij INEOS. Voor de bedienden worden Peter Meyntjens en
Werner Vanhuffelen de ad-hoc-afgevaardigden. De volgende
bedrijfs-cao 2020-2021 zal nog onderhandeld worden voor alle
werknemers van de INEOS-bedrijven, BASF en EuroChem.

Het ABVV-team is diep bedroefd voor het
verlies van onze kameraad Raf Tobback.
Raf was sterkhouder in het CPBW, een
harde werker en een fantastische collega.
Vaarwel Raf, we zullen je missen!

AC-congres: Durven!
Van 22 tot 24 november namen Ivo, Danny en Wim deel aan het
Statutair Congres van de Algemene Centrale. Het vierjaarlijkse
congres is een belangrijk moment van vakbondsdemocratie waarop
700 vakbondsafgevaardigden de leiding van de centrale verkiezen,
de voorbije vier jaar evalueren en discussiëren over belangrijke
thema’s en uitdagingen voor de komende jaren. De Algemene
Centrale is de grootste centrale van het ABVV en definieert zichzelf
als een strijdbare en linkse centrale, onafhankelijk van politieke
partijen en gericht op internationale samenwerking. Belangrijke
thema’s voor de volgende jaren zijn de strijd voor loonsverhoging en
arbeidsduurvermindering, voor een menselijk eindeloopbaanbeleid,
voor gendergelijkheid en voor het behoud en de versterking van onze
syndicale rechten. Ook Willy Mermans, op dat moment nog
woordvoerder voor BBTK op onze site, was te gast. Vanaf 1 januari
verwelkomen we immers de bedienden en kaderleden van de
scheikunde bij de Algemene Centrale. Een belangrijke stap naar
sectorsyndicalisme, waarbij één centrale onderhandelt voor één
sector.
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Actiedag wordt stakingsgolf
De jongste stakingsoproep van onze delegatie werd goed opgevolgd:
130 ABVV-leden vroegen een stakingsvergoeding aan. Op 14
december was er opvallend weinig bedrijvigheid op de site. Het leek
wel een weekenddag. Bij verschillende bedrijven was er grote
zenuwachtigheid om de minimumbezettingen rond te krijgen.
Geplande werken werden uitgesteld of vervroegd. De actie was een
stevig schot voor de boeg. Eentje die bij onze directies nog wel even
zal nazinderen. In overleg met de delegaties van ACV en ACLVB
besloten we om aan de stakingsoproep een sensibiliseringsactie te
koppelen. We deelden 's morgens aan de nacht en vroege ploeg en
de dagmedewerkers (en nadien de opkomende late) een pamflet uit
waar de vakbondseisen duidelijk in naar voor werden gebracht. Ook
boden we de collega's "zure appels" aan, met als boodschap dat door te zorgen. Dat verontrust ons, gezien het overleg op de BASF TBE
de maatregelen uit het Zomerakkoord onze loopbaan wel heel zuur rond deze thema's zéér moeizaam verloopt door de starre houding
dreigt te worden.
van de werkgevers.
Zullen de acties effect hebben? Het VBO (Verbond van Belgische
Ondernemingen) reageerde alvast een pak voorzichtiger dan wat we
gewoon zijn van hen. Ze stelden "begrip te hebben voor de acties".
Uiteraard vanuit een besef dat er onvrede broeit op vele werkplaatsen. Extra olie op het vuur zou de "gele hesjes sfeer", waar de VRT
het over had in haar commentaar op de actiedag, alleen maar
aanwakkeren.

In het pamflet pleitten we voor het behoud van landingsbanen op 55
jaar, de mogelijkheid voor brugpensioen (SWT) op 58 jaar, een
pensioenregeling voor zware beroepen zonder impact op het
pensioenbedrag, het vrijwaren van onze anciënniteitsbarema's én vrije
loononderhandelingen opdat we tot CAO's met volwaardige koopkrachtstijgingen kunnen komen. Tussendoor bezochten we een reeks
bedrijven op de site om aldaar de werkwilligen verder te sensibiliseren. Aan de bedrijfsleidingen gaven we de boodschap mee dat hun
medewerkers een werkbare loopbaan verdienen. Het jarenlang
inhakken op onze pensioenregelingen en het beknotten van het
loonoverleg, geruggensteund door de werkgevers, heeft immers net Tegelijk wil het VBO wel de uitvoering van het Zomerakkoord. Het
ABVV kondigde bij monde van enkele vakbondsleiders aan dat
het omgekeerde tot gevolg.
verdere acties onvermijdelijk zijn als het beleid niet wordt bijgestuurd.
Intussen groeit internationaal het verzet van de Gele Hesjes, die er
alvast in Frankrijk in zijn geslaagd om toegevingen af te dwingen. We
kijken met argwaan naar de regering in lopende zaken en zijn
benieuwd naar het overleg tussen werkgevers en vakbonden rond het
Interprofessioneel Akkoord (IPA). We houden je op de hoogte!

De staking was dus ook duidelijk tegen de werkgevers gericht. Ze
lobbyen bij de ministers voor het type maatregelen uit het Zomerakkoord, en vervolgens verstoppen ze zich achter de politici als we
hen erover interpelleren. Toen we Wouter De Geest (CEO BASF en
voorzitter van werkgeversorganisatie VOKA) onze petitie rond
eindeloopbaan en pensioenen (met 1.200 handtekeningen van BASFTBE-medewerkers) overhandigden, wees hij op de noodzaak om
binnen het bedrijf naar oplossingen voor een werkbare eindeloopbaan
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Onrust bij Air Liquide
De werknemers van Air Liquide op onze site werden recent geconfronteerd met verontrustend nieuws. Een aanzienlijk deel van het
personeelsbestand zijn medewerkers die bij de verkoop van de BASF
-installatie werden ’overgenomen’ door Air Liquide. We nodigden de
ABVV-delegatie uit voor een gastbijdrage in Over De Rooie. Je kan
de situatie bij Air Liquide volgen op www.nattelucht.be.

Industrie 4.0
In de filosofie van doorgedreven automatisatie wil Air Liquide in
haar vestiging in Antwerpen tegen 2021 de 37 bestaande
arbeidsplaatsen in het volcontinu-systeem reduceren tot 20.
Momenteel weet niemand hoe die overige 17 mensen een uitkomst
zullen krijgen. Een garantie voor de toekomst is er niet. Ook niet voor
de blijvers. Voor die 20 blijvers zal het uiteindelijk neerkomen op
harder werken voor hetzelfde loon. Ze zullen met minder mensen
meer en flexibeler werk moeten verzetten, want polyvalentie is een
voorwaarde om in volcontinu-shift te mogen blijven. Het worden ook
"multi-skill" operatoren die eveneens kleine onderhoudstaken in hun
takenpakket zullen krijgen. Dat zet dus ook de deur open voor een
herstructurering bij het onderhoudspersoneel.
Air Liquide draagt nog de pamper maar wil al wel de marathon gaan
lopen. De nodige automatisatie is er nog niet en tijd voor opleidingen
om mensen in een andere job te begeleiden al helemaal niet. Air
Liquide wil van start gaan met de transitie begin 2019 en dit afronden
in 2021. Daarbij worden verschillende bestaande cao's met de voeten
getreden. De betrokkenen hebben echter het krachtig signaal
gegeven dat ze geen individuele afspraken willen en dat bestaande
collectieve afspraken nageleefd dienen te worden. In de tweede helft
van januari gaan de vakbonden in gesprek met de directie van Air
Liquide. Het belooft een woelig voorjaar te worden bij Air Liquide.

Uitbuiting 4.0
Technologische vooruitgang kunnen we niet tegenhouden, en dat
willen we ook niet. Ze kan de arbeid verlichten en tot arbeidsduurvermindering leiden. Maar diezelfde vooruitgang mag niet misbruikt
worden om arbeidsplaatsen af te bouwen en mensen flexibeler te
laten werken om enkel de winst van het bedrijf te verhogen. De
invoering van automatisatie moet op een realistische en sociale
manier gebeuren, met respect voor de medewerkers en de
bestaande collectieve afspraken.

BASF bespaart
Op vrijdag 7 december 2018 stuurde de BASF-groep een winstwaarschuwing de wereld in. Men vreest een winstdaling van 15% tot 20%
voor het jaar 2018. T.o.v. 2016 realiseerde BASF in 2017 weliswaar
een stijging van de winst met 32% tot 8,3 miljard euro, maar aan die
groei lijkt dus nu een einde te komen. Voor 2019 is er nog geen
verbetering in zicht.
Er worden uiteenlopende redenen aangehaald. De crisis in de
automobielsector, de handelsoorlog tussen hoofdzakelijk de VS en
China, gedaalde crackermarges, de lage stand van de Rijn met
gevolgen voor de productiecijfers van de BASF-site in Ludwigshafen,
de gevolgen van een mogelijke “harde BREXIT” en algemene
economische vooruitzichten die verslechteren. En dus gaat het
management op zoek naar geld, aangezien de nervositeit onder de
aandeelhouders omtrent hun jaarlijkse dividendverhoging toeneemt.
Hoewel de cijfers van BASF Antwerpen in 2018 nog vergelijkbaar zijn
met het recordjaar 2017, deelt de vestiging in Antwerpen in de
klappen: er zal worden gesnoeid in de vaste kosten. Aanwervingen
zullen tot het strikte minimum worden beperkt, net als het aantal
opleidingsuren en jobstudenten (halvering tot 55 in 2019). Geplande
projecten zullen mogelijk verlengd worden in de tijd. Bijkomende
kosten zoals de opendeurdag in 2019 en bepaalde dienstreizen
worden in vraag gesteld.
Het ABVV neemt akte van de geplande besparingen. We zullen er
evenwel op toezien dat de gemaakte sociale afspraken worden
gerespecteerd (wat overigens door CEO De Geest werd toegezegd op
de ondernemingsraad). We zullen eveneens aan de alarmbel trekken
als de werkdruk op bepaalde diensten en bedrijven stijgt a.g.v.
voornoemde maatregelen.

ABVV-BASF-TBE
Syndicaal bureel B340
tel 03 561 3356 /4680
www.abvv-basf-tbe.be
abvv@basf.com
facebook.com/abvvbasftbe
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