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Sociale partners eisen verandering bij AMAB Halle 
 

Voor het gemeenschappelijk vakbondsfront (ACV bouw - industrie & energie, AC ABVV, LBC-NVK en 
ACLVB) is de situatie bij AMAB in Halle niet langer houdbaar. De groep, bestaande uit drie beschutte 
werkplaatsen in de Brusselse rand, komt immers meerdere gemaakte afspraken niet na. De sociale 
partners eisen dan ook dringend verandering. 
 
De groep AMAB vzw is een groep van beschutte werkplaatsen (maatwerkbedrijven) met ongeveer  
800 werknemers verspreid over drie locaties nabij Brussel, namelijk Halle (hoofdzetel), Asse en 
Zaventem. 
 
Langs de ene kant doet men bij AMAB grote inspanningen in de zoektocht naar nieuwe klanten, wat 
door de sociale partners sterk toegejuicht wordt. Langs de andere kant worden er jammer genoeg ook 
een aantal afspraken niet nagekomen, zoals: 
  

 Het sectoraal akkoord wordt niet gerespecteerd: AMAB staat de sociale partners niet toe om 
hun leden/collega-werknemers binnen de beschutte werkplaats via een 
personeelsvergadering te informeren. 

 Bestaande afspraken in het arbeidsreglement betreffende de verschillende uurregelingen 
worden niet nagekomen. 

 De betaling van een ploegenpremie wordt ontdoken: de tweede ploeg van een enclave wordt 
uitgevoerd door een andere beschutte werkplaats uit Waals-Brabant. 

 Er worden onvoldoende inspanningen geleverd voor rolstoelgebruikers: in geen enkele 
enclave kunnen rolstoelgebruikers te werk worden gesteld. 

 Werknemers uit de verschillende sites worden gediscrimineerd: de verschillen in verloning 
werden recentelijk zelfs nog groter gemaakt door AMAB. 

 Er wordt steeds meer flexibiliteit van de monitoren en doelgroepwerknemers geëist. 
 
Voor het gemeenschappelijk vakbondsfront is de maat meer dan vol. Er werd dan ook een 
aangetekend schrijven met een vooropzeg tot acties (met eventuele stakingen tot gevolg) naar AMAB 
verstuurd. Er werd eveneens een verzoening aangevraagd bij het bevoegd Paritair Comité. 
 
Meer informatie: 

 

 Frank Borloo, secretaris ACV bouw - industrie & energie, 0478/54.39.80. 

 Martine Ouderits, secretaris Algemene Centrale ABVV, 0476/42.36.03. 

 Sophie Crombain, secretaris ACLVB, 0472/20.39.56. 

 Sofie Ostyn, secretaris LBC-NVK, 0473/56.18.35. 


