Bedienden en arbeiders van
petroleum en chemie samen in één
vakbond
In steeds meer ondernemingen en sectoren werken arbeiders en bedienden goed samen voor de
syndicale werking. Zo ook in de petroleum- en chemische sector. Sinds 1 januari 2018 organiseert
ACV bouw - industrie & energie de vakbondswerking voor de arbeiders en de bedienden van beide
sectoren.
Talrijke bedrijven binnen de sectoren petroleum en chemie sluiten al jaren gemeenschappelijke cao’s
af, over de statuten heen. Dat bevestigen afgevaardigden Johnny Wauters (arbeiders BP), Kris Cornelis
(bedienden Total Raffinaderij Antwerpen), Luc Van der Schoot (bedienden Janssen Pharmaceutica) en
Jochen De Greef (arbeiders Cappelle pigments). ‘Dat resulteerde in sterke akkoorden voor alle
werknemers’, zegt Jochen. ‘Want als we aan één zeel trekken, geraken we verder’, vertelt Johnny. ‘Ik
ben er trots op dat het binnen BP zo goed werkt. De kloof tussen arbeiders, bedienden en kaderleden
wordt steeds kleiner.’ ‘Ook bij Janssens Pharmaceutica zijn we allemaal werknemers’, sluit Luc aan. ‘In
het slechtste geval, als er ontslagen vallen, kunnen ook arbeiders rekenen op de opzegtermijn en
voorwaarden van bedienden en kaderleden.’
Dat de bedienden en kaderleden voortaan bij ACVBIE terecht kunnen, is volgens Kris een logische en
goede stap. ‘Omdat die traditie om samen te werken bij ons al lang bestaat, is het geen verrassing dat
wij een van de eerste sectoren zijn die dat ook in de syndicale werking realiseren. Onze leden hoeven
zich dan ook geen zorgen te maken. Binnen ACVBIE is nu alle kennis en ervaring verzameld over zowel
arbeiders als bedienden. Enkele personeelsleden van LBC-NVK zijn daarom naar ACVBIE verhuisd. De
opvolging is dus verzekerd.’ ‘En in de bedrijven waar de verschillen tussen arbeiders, bedienden en
kaderleden nog groot zijn, zullen we de komende jaren hard ons best doen om die weg te werken’,
besluit Luc.
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