
Het sociaal overleg is vandaag brandend actueel door de 
onderhandelingen die momenteel lopende zijn rond het IPA. 
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IPA is de afkorting van INTERPROFESSIONEEL AKKOORD. Het is 
een akkoord dat om de 2 jaar wordt afgesloten rond het loon 
en de arbeidsvoorwaarden. Dit gebeurt via sociaal overleg 
tussen werkgevers en werknemersorganisaties. 

Het IPA is van toepassing op iedereen die werkt in de 
privésector (dus ongeveer 2,8 miljoen mensen). De mensen 
die werken in de openbare diensten zoals politie, onderwijs, 
vervoersmaatschappijen etc. hebben een ander statuut en 
hebben dus ook aparte onderhandelingen en afspraken.
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We gaan jullie er nu wat meer mee vertrouwd maken! Voor 
we inhoudelijk gaan inzoomen op het IPA leggen we jullie 
eerst, in een light versie, uit hoe het sociaal overleg in België is 
georganiseerd. In de basisvorming gaan we hier dieper op in. 
Maar om te weten hoe zo een IPA tot stand komt, is het wel 
belangrijk dat jullie weten hoe het sociaal overleg in elkaar zit.
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Het sociaal overleg in België, voor iedereen die in de privé 
sector werk, is georganiseerd op 3 niveaus.  
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Jullie hebben net gezien dat er sociaal overleg plaatsvindt op 
verschillende niveaus maar natuurlijk zijn dit geen 
overlegeilandjes op zich. 

De verschillende vertegenwoordigers baseren hun 
standpunten en daaruit voortvloeiende eisen of adviezen op 
basis van informatie die men krijgt vanuit de verschillende 
niveaus.  

Het is dus van groot belang dat deze informatie vlot 
doorstroomt in beide richtingen. 
= constante beweging van overleg tussen de verschillende 
niveaus 

Een zelfde soort overleg is er ook bij de andere vakbonden. 
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Hou in het achterhoofd houden dat een verzameling van info 
uit de verschillende bedrijven en sectoren, omgezet wordt in 
gemeenschappelijke eisenbundels van zowel werkgevers als 
werknemers.
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De meest gekende vorm van sociaal overleg gebeurt binnen 
de muren van jullie bedrijven. Ook daar heb je weer 3 niveaus: 
OR, CPBW, SA. 

De OR en het CPBW krijgen vooral info, controleren of dit 
klopt en geven zelf adviezen.  

OR: Vooral sociaal en bedrijfseconomisch gericht. Opleiding, 
personeelsbeleid, financiële toestand van het bedrijf, 
aanwervingen, investeringen, arbeidsreglement enz.

Beslissingen in mindere mate: o.a. Verlofkalender, 
arbeidsreglement, subsidieaanvragen goed- of afkeuren.

CPBW: Welzijn van de werknemers. Ergonomie, 
arbeidsongevallen, veiligheid op de werkvloer, medische 
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onderzoeken, werken met gevaarlijke producten, psychosociale 
problemen, stress en pesten op het werk. 

Beslissingen in mindere mate: o.a aanstelling of 
verwijdering van preventieadviseur. 

SA: Is het overkoepelend orgaan. Volgt mee de 
werkzaamheden op die in het CPBW en OR gebeuren en zorgt 
dat deze worden uitgevoerd.  Organiseert de syndicale 
werkingen op het bedrijf. 
Onderhandelt over loon en arbeidsvoorwaarden met de 
werkgever en zet die samen met de vakbondssecretaris om in 
“bedrijfs-cao’s” 

De delegees kunnen ook eisen stellen naar de werkgever 
wanneer er bijvoorbeeld ontevredenheid is bij de werknemers 
en kunnen eventueel, wanneer dit noodzakelijk blijkt, overgaan 
tot actie.  
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Het sociaal overleg blijft natuurlijk niet beperkt tot jullie 
bedrijven.

Jullie werken in een bedrijf dat deel uitmaakt van een 
specifieke sector. De meesten van jullie werken in de 
metaalsector. 

Net zoals in de bedrijven is er ook hier sociaal overleg tussen 
werkgevers en werknemers. De werkgevers en werknemers 
nemen niet zelf het woord, maar dit gebeurt door organisaties 
die de verschillende belangengroepen vertegenwoordigen.

Werknemers worden in de sectoren vertegenwoordigd door 
vakcentrales. De vakcentrale voor het ABVV in jullie sector is 
het ABVV-Metaal, maar voor andere vakgebieden zijn er nog 
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andere vakcentrales, zoals de BTB voor de transportsector of 
het BBTK (zij vertegenwoordigen alle bedienden die lid zijn bij 
het ABVV). 

We spreken hier natuurlijk alleen over het ABVV, maar ook de 
andere vakbonden zijn hierin vertegenwoordigd. 

Langs werkgeverszijde gebeurt dat op dezelfde manier. 

AGORIA = werkgeversorganisatie van de technologie en 
maakindustrie

Deze organisaties sluiten dus cao’s af en geven adviezen die 
betrekking hebben op iedere werknemer en werkgever die 
aangesloten is in die specifieke sector. Ook als daar geen 
vakbondsvertegenwoordiging aanwezig is, dan nog gelden de 
afspraken en akkoorden die er werden gemaakt. 
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Het hoogste niveau van het sociaal overleg is het NATIONAAL 
niveau of anders genoemd het INTERPROFFESIONEEL niveau.

Dit overleg heeft betrekking op de hele economie. M.a.w. 
afspraken die hier gemaakt worden hebben betrekking op 
iedereen die tewerkgesteld is in de privé-sectoren in België. 

Op het hoogste niveau van het sociaal overleg zitten ook de 
hoogste vertegenwoordigers van zowel de werkgevers als de 
werknemers. Zij spreken respectievelijk voor hun volledige 
achterban. 

Bij werkgevers zijn er verschillende organisaties:
• Boerenbond: land en tuinbouw, voeding, agriculture (ook 

Franstalige vleugel)
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• Unizo: Unie voor zelfstandige ondernemers (kleine kmo’s)
• VBO: Verbond voor Belgische ondernemingen (meestal 

grotere ondernemingen
• UCM: Union Classes Moyennes (Franstalige ondernemers)

Voor de werknemers onderhandelen hier natuurlijk ook de 
hoogste onderhandelaars van de 3 vakbonden van beide 
landsdelen. 

Het overleg op het hoogste niveau gebeurt binnen de Groep 
van 10 maar hier verder meer over. Zij werken op hun beurt 
dan weer samen met de Nationale Arbeidsraad (NAR) en de 
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB). 
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Solidariteit tussen:
• Kleine en grote sectoren
• Kleine en grote bedrijven
• Actieven en inactieven
• Bedrijven waar er geen vakbondsvertegenwoordiging is
• Werklozen, zieken, jongeren, ouderen, …
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Het IPA is een akkoord dat elke 2 jaar wordt afgesloten tussen 
werkgevers en vakbonden. 

We kijken enerzijds achterom om te zien hoe de afspraken die 
al gemaakt zijn in het verleden, bij vorige akkoorden, 
verbeterd of aangepast kunnen worden.  

Anderzijds maken we nieuwe afspraken over:
• Koopkracht: bovenop de index 
• Eindeloopbaan: mogelijkheden om het wat rustiger aan te 

doen als je je hele leven hard gewerkt hebt.  4/5 , SWT, 
loopbaanverlof voor 50+

• Werkbaar werk: maatregelen om de kwaliteit van het werk 
te verbeteren

• Flexibiliteit: hier zijn de werkgevers altijd vragende partij 
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meer overuren, meer onregelmatige werkuren, 
uitbreiding van nachtwerk, … 

• Opleiding: werksituaties veranderen voortdurend 
mogelijkheden voorzien dat iedereen recht heeft om 
opleiding te kunnen volgen. 

12



13



Zoals eerder gezegd, start men eerst op het hoogste niveau 
van het sociaal overleg met onderhandelingen om tot een 
akkoord te komen. 

Als basis gebruikt men hiervoor een rapport van de CRB 
(Centrale Raad voor het Bedrijfsleven).  
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Sinds 2017 is er minder loonmarge:

Sindsdien moet er altijd 1% van een mogelijke verhoging van 
de lonen afgetrokken worden om zogezegd te kunnen 
corrigeren wanneer de voorspellingen te positief waren. 
Volgens de toenmalige regering Michel kregen we in het 
verleden te veel loonverhoging in vergelijking met de ons 
omringende buurlanden.   
M.a.w. men heeft er voor gezorgd dat er nog minder ruimte 
overblijft om te onderhandelen.  
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Als je dit bekijkt dan zie je over de jaren heen een serieuze 
kentering. 

De loonmarges van de laatste 10 jaar samen, liggen lager dan 
de loonmarge die werd afgesproken in het akkoord van 2007-
2008. 

Toeval of niet? Vanaf 2009 waren er vooral centrumrechtse en 
liberale partijen die regeringen hebben gevormd. 

In 2019-2020 heeft het ABVV bijvoorbeeld niet getekend 
omdat er niets werd gedaan rond het optrekken van de 
minimumlonen. 
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Op het hoogste niveau onderhandelen vertegenwoordigers 
van werkgevers en vakbonden in de zogenoemde Groep van 
10. 
Ze zijn echter met 11, want er neemt ook iemand de rol van 
voorzitter op zich (Bart de Smet - VBO).

Voor het ABVV zitten Miranda Ulens (Vlaanderen) en Thierry 
Bodson (Wallonië) in de Groep van 10. 
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Binnen deze groep wordt er vaak op het scherp van de snee 
onderhandeld maar beseffen de gesprekpartners ‘meestal’ 
wel dat men best tot een akkoord komt. Sociale vrede / rust 
binnen de ondernemingen is voor alle partijen belangrijk. 

Als ze tot akkoorden komen worden deze omgezet in 
wetgevingen en cao’s die op hun beurt dan weer verder 
onderhandeld en/of toegepast worden binnen de 
verschillende niveaus van het sociaal overleg.  

Als met NIET tot een akkoord komt, kan de regering 
bemiddelen en maatregelen uitvaardigen om alsnog tot een 
akkoord te komen. Lukt dat ook niet, dan kan de hoogste 
macht in het land (de regering) éénzijdig maatregelen 
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opleggen of beslissingen doorvoeren.   

Wat men in de volksmond vaak zegt: “politieke partijen zijn 
allemaal hetzelfde”, klopt hier niet. Partijen die de werkgevers 
goed gezind zijn, zullen hier klakkeloos het standpunt van de 
werkgever volgen. Progressievere partijen houden toch meer 
rekening met belangen van de werknemers.
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Als we dan gaan kijken naar het IPA-overleg van dit jaar, zien 
we dat de CRB een advies gaf om de lonen de volgende 2 jaar 
maximaal 0,4% te laten stijgen (buiten de index).
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Op welk niveau het sociaal overleg ook plaatsvindt, er zal altijd 
een spanningsveld zijn omdat er tegenstrijdige belangen 
spelen. 

• De werkgevers zeggen: het is corona  bedrijven zien af 
 0,4% is meer dan genoeg

• Vakbonden zeggen: koopkracht is het beste vaccin tegen 
de coronacrisis  heel wat werknemers zijn blijven werken 
 soms in zeer moeilijke omstandigheden  0,4% is een 
aalmoes 
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De IPA-onderhandelingen zijn vandaag heel actueel. 
Momenteel staan vakbonden en werkgevers recht tegenover 
mekaar en verlopen de onderhandelingen bijzonder moeilijk.

Het spanningsveld waarover we zonet spraken, speelt meer 
dan ooit. Wij vinden dat datgene wat er op de 
onderhandelingstafel is gelegd door de werkgevers zeer 
onrechtvaardig. 

Omdat werkgevers zich blijven verschuilen achter het advies 
van de CRB en nergens willen op toegegeven, hebben de 
vakbonden beslist om het overleg ‘on hold’ te zetten en over 
te gaan tot actie d.m.v. een sensibiliseringscampagne. 
• Pamfletten  verdeeld in de bedrijven
• Prikacties in de bedrijven  aan de poort verdeling 

22



pamflet of via personeelsvergaderingen
• Informeren via internet, kranten en social media 

Indien er geen corona was, waren we misschien al overgegaan 
tot hardere actie. Denk maar aan 2 jaar geleden. Toen hielden 
we een algemene stakingsdag omdat de CRB 0,8% loonmarge 
had voorgesteld. Door deze staking was er plots toch ruimte en 
werd het CRB-rapport aangepast naar 1,1%.
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Werkgevers schreeuwen moord en brand dat vakbonden de 
onderhandelingstafel hebben verlaten. 
Vanuit hun belangen (winst maken) spreken ze van 
onbegrijpelijk en onverantwoordelijk gedrag.

Hun argumenten?
• De grootste economische crisis ooit
• Slag in het gezicht van de “ondernemers” die vechten om 

te overleven

Maar klopt deze redenering? 
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Corona heeft zonder twijfel een stevige impact gehad op de 
samenleving, maar…

De overheid heeft zwaar ingezet op steunmaatregelen voor 
bedrijven en zelfstandigen. De cijfers in deze slide zijn van de 
periode tot net voor de 2e coronagolf. In het totaal werden er 
meer dan 180 coronamaatregelen genomen, waarvan het 
grootste deel naar de bedrijven is gegaan, namelijk 11,7 
miljard euro.

Daarenboven is er voor 50 miljard bankgarantie voor bedrijven 
en zelfstandigen (betalingsuitstel van kredieten).

Bron: de nationale bank (NBB)
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Wat bedrijven en ook veel gewone mensen vaak vergeten is 
dat er ook voor corona veel subsidies werden gegeven aan 
bedrijven. Vaak blijven deze bedrijfssubsidies doorlopen. 

Tussen 1996 en 2018 zijn deze steunmaatregelen 
vervijfvoudigd! 

Van 2,1 miljard in 1996 naar 10,4 miljard in 2018!
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Werkgever en regeringen pleiten voor de loonnorm van 1996 
omdat de lonen bij ons niet sneller mogen stijgen dan in de 
ons omringende landen. Hier zien we dat deze redenering niet 
klopt. 

Als we rekening houden met het feit dat we steeds meer 
produceren (m.a.w. de werknemers zijn productiever), 
brengen we steeds meer op voor de baas of de onderneming. 

Onze lonen zijn niet toegenomen, terwijl dit in de buurlanden 
wel het geval is!

Bronnen:
ETUI = European Trade Union Institute
OESO = Organisatie voor Economische samenwerking en ontwikkeling 
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Werkgevers vergeten blijkbaar heel snel!

Tijdens corona bleek nog maar eens dat de werkende klasse 
essentieel is voor onze samenleving. Denk maar aan:
• de pakjes die we massaal aan onze deur lieten leveren
• het applaus voor alle mensen in de zorgsectoren
• de werknemers van de supermarkten
• de poetshulpen
• jullie allemaal in de bedrijven  jullie zijn op een aantal 

uitzonderingen na bijna volledig blijven doorwerken vaak 
in zeer moeilijke omstandigheden

In sommige bedrijven is er veel meer winst gemaakt dan ooit 
tevoren. Het is dus hoog tijd dat jullie het deel van de koek 
krijgen waar jullie recht op hebben via een degelijk IPA. 
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De cijfers van de federale overheid tonen aan dat bijna al de 
werknemers die ‘essentieel zijn’ in deze pandemie een loon 
hebben dat onder de €14 ligt. Een applaus krijgen omdat je zo 
hard hebt gewerkt in tijden van corona is mooi en terecht, 
maar de werknemers verdienen ook een echte appreciatie op 
hun loonbriefje.  

ABVV heeft het voorstel gelanceerd om de minimumlonen op 
te trekken tot €14. De financiering zou er komen via echte 
solidariteit met een fonds waar alle werkgevers aan bijdragen.
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• Informeer je collega’s over het IPA: in principe zijn onze 
pamfletten verdeeld in de bedrijven en kan je vanaf 
vandaag zelf al uitleggen waarom zo’n IPA belangrijk is. 
Ook op de website van ABVV-Metaal kan je het pamflet 
downloaden of vraag aan je secretaris of hij/zij je wat extra 
pamfletten kan bezorgen.  

• Luister naar hun bedenkingen en noteer ze.
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Bespreek de bemerkingen vanop de werkvloer op je 
militantenkern en neem een standpunt in. 

Jouw delegee heeft een zitje in het provinciaal bestuur en 
kan daar meedelen wat het standpunt is van jullie bedrijf. 
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Als jullie je verantwoordelijkheid opnemen in de bedrijven, is 
er een pak informatie dat naar de secretarissen vloeit, die het 
op hun beurt doorgeven aan de hogere niveaus van het sociaal 
overleg.  

Op die manier speelt de democratie binnen onze organisatie 
haar rol, en heb je ook daadwerkelijk inspraak. Van de 
werkvloer tot bij Miranda en omgekeerd.
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Noteer voor jezelf met welke syndicale uitdaging jij aan de slag 
gaat na deze
webinar.
Waarin je wil groeien als individu? Wat wil je bespreken in 
team?

Ga de uitdaging aan! Succes!
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Het IPA overleg is brandend actueel en dat zal de volgende 2 
maanden niet anders zijn. 

Daarom gaan we jullie aan het werk zetten: we dagen jullie uit 
met een thuisopdracht!

Tussen nu en eind april zal het IPA-overleg regelmatig in het 
nieuws, de kranten of op social media komen. 
Als je iets leest of ziet, noteer dan beknopt over wat dat ging 
en vermeld ook je infobron erbij. 
Afhankelijk vanuit welke ‘belangengroep’ je deze info krijgt, 
noteer je dit in één van de tabellen

Wij verzamelen de informatie om hiermee aan de slag te gaan 
op de eerste online vormingsdag van deel 2.
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Hoe doe je dat?  

Klik op jouw profiel
Ga naar thuisopdracht

Hier kan je het invuldocument terugvinden en ook 
onmiddellijk invullen. 

Je hoeft niets te downloaden: elke keer als je iets 
tegenkomt over het IPA, kan je het hier invullen.  
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