ONZE MENSEN OVER DE MAGERE
LOONMARGE EN DE NATIONALE
STAKING VAN 13 FEBRUARI

ON S DE E L VAN DE KOE K
WORDT STE E DS M IN DE R .
E N DAT IS ON RECHT VA ARDIG!
Op woensdag 13 februari is er een nationale staking. Voornaamste oorzaak?
De ridicuul lage loonmarge van 0,8 procent voor de periode 2019-2020. Het voorbije
jaar werden we voortdurend om de oren geslagen met berichten over economische
groei, stijgende winsten en krapte op de arbeidsmarkt. Maar de loonwet - die in
2016 nog werd verstrengd - houdt daar allemaal geen rekening mee. Het is deze wet
die doodleuk bepaalt dat onze lonen de komende twee jaar slechts met 0,8 procent
mogen stijgen. Ondertussen is wel het tarief van de vennootschapsbelasting verlaagd,
net zoals de werkgeversbijdragen op onze brutolonen. Opnieuw wordt pijnlijk
duidelijk voor wiens rekening deze - ondertussen gevallen - rechtse regering rijdt.
Met dit nieuws in de hand trokken we naar onze mensen. We spraken met Jimmy
Crispeyn (militant op Terumo), Caroline Segers (hoofddelegee op Daikin) en
Peter Vleeschouwer (hoofddelegee ROB Bilfingfer). We laten ook twee van onze
vakbondsecretarissen aan het woord: Johnny Frans (secretaris in Limburg) en
Marc Staelens (secretaris in Oost-Vlaanderen). Wat vinden zij van dit bedroevend
schouwspel? Met welke argumenten vegen ze de absurde loonwet van tafel? En hoe
kijken ze naar de nationale staking van 13 februari? U leest het allemaal hieronder.
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De eerste vraag spreekt voor zich:
wat vinden jullie van de loonsstijging
van 0,8 procent?

Op die loonwet - ingevoerd in 1996
en verstrengd in 2016 - komt de
laatste tijd veel kritiek.

PETER: Veel te weinig natuurlijk. De druk
op de gewone werknemers wordt steeds
groter. Alles wordt duurder, de energiefac
turen blijven maar stijgen. En dan hebben
we nog niet gesproken over werkbaar werk,
pensioenen en de zware beroepen. Het
wordt tijd dat we eens kunnen meeprofite
ren van de goede economische conjunctuur.

MARC: En terecht! Die loonwet is niet eer
lijk. RSZ-verminderingen voor werkgevers
tellen niet mee en met de productiviteit
wordt ook geen rekening gehouden. Vooral
arbeiders zijn daar de dupe van, want
sommige bedienden krijgen nog baremieke
verhogingen. Ik stel ook vast dat er geen
belemmeringen zijn op de toplonen van
CEO’s en managers. Daar moeten de on
derhandelingen vrij zijn, want dat is de ‘vrije
markt’. Maar voor een gewone arbeider telt
dat blijkbaar niet.

CAROLINE: Weet je wat ik erg vind? Door de
strengere loonwet kan er gewoonweg niet
meer onderhandeld worden over de loon
norm. De Centrale Raad voor het Bedrijfs
leven zegt in haar rapport dat het 0,8 pro
cent is en daar moeten we het dan mee
doen. Maar voor ons is dat veel te weinig.

JOHNNY: Die wetgeving is ons inderdaad
een doorn in het oog. In de eerste plaats
willen we terug vrije onderhandelingen,

maar dat pad is al jarenlang niet meer haal
baar. Zonder de verstrenging van de loon
wet in 2016 zou de loonmarge ongeveer 1,8
procent bedragen. Als we dan ook nog eens
zouden rekening houden met de lastenver
lagingen voor werkgevers, de verlaging van
de venootschapsbelasting en de goede eco
nomische conjunctuur zou de loonmarge
rond de 2,5 procent kunnen bedragen. Dat
zou een rechtvaardigde verdeling zijn van de
winsten die hier worden gemaakt.
Gelukkig is er nog de index,
waardoor de lonen automatisch
aangepast worden aan de inflatie.
JIMMY: En een paar dagen terug lees ik
dat de N-VA die automatische indexering
wil afschaffen! De index is zeer belangrijk,
maar vandaag dekt ze ook niet alles meer.
De index is uitgehold. Er is nu sprake van
een afgevlakte gezondheidsindex, waar
bijvoorbeeld de prijs van diesel niet meer
inzit. Heel veel basisproducten zijn meer
gestegen dan het percentage van de index.
Kijk ook naar elektriciteit, die prijzen zijn op
enkele jaren tijd bijna verdubbeld. En dan
zwijg ik nog over de indexsprong van een
paar jaar terug.
Hoe reageren jullie collega’s op de
werkvloer op dat nieuws? Zorgt dat
voor frustatie en ongenoegen of
liggen ze er niet van wakker?
JOHNNY: De mensen zijn boos. Ze reageren
vol ongeloof op die 0,8 procent. Ik krijg
heel veel reacties, vanuit alle bedrijven die
ik opvolg. Dat thema ligt heel gevoelig bij
onze mensen. De cijfers over de stijgende
armoede onder de werkenden, bewijzen ook
dat de koopkracht onvoldoende meestijgt
met de voortgebrachte rijkdom.
CAROLINE: Steeds vaker stellen we vast dat
collega’s het moeilijker hebben om rond
te komen. Uit de cijfers van ons sociaal
secretariaat blijkt duidelijk een stijging van
het aantal werknemers met loonbeslag. En
als ze nu horen dat de loonmarge nog geen
1 procent bedraagt, hebben ze niet het
gevoel dat er verbetering zit aan te komen.
MARC: Wat mij opvalt: vooral onze gevorm
de militanten en onze bewuste leden zijn
boos. Zij weten dan ook heel goed hoe ons
systeem van sociaal overleg werkt. Maar
de laatste jaren zijn de werknemers in onze
maakbedrijven een stuk diverser geworden.
Velen onder hen zijn al lang blij dat ze werk
hebben. Ze kennen ook ons systeem van

En die actie komt er op 13 februari.
Zijn jullie al bezig met de mensen te
informeren over het mislukken van
het loonoverleg?
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collectieve loononderhandelingen
niet. Aan die bewustwording moeten
wij nog werken.
JIMMY: Ik was nog maar net het bedrijf
binnengestapt en ik kreeg al boze
reacties van collega’s. Ze vinden dat de
vakbond dit niet kan aanvaarden en dat
er dringend actie moet worden onder
nomen. Zeer veel bedrijven boeken hoge
winsten, maar ons deel van de koek wordt
steeds minder. Dat is onrechtvaardig. De
mensen beseffen dat maar al te goed.

PETER: Natuurlijk informeren wij onze
mensen. Maar het is nog een beetje af
wachten hoe we het gaan aanpakken. Voor
een bedrijf zoals het onze - met tewerkstel
ling op veel verschillende locaties - is het
niet evident. Wij hopen alvast dat de chemie
massaal meedoet, zodat onze collega’s die
daar tewerkgesteld zijn ook zeker kunnen
meedoen.
MARC: Wij zijn volop aan het mobiliseren!
Alle afgevaardigden werden op de hoogte
gebracht en de stakingslijsten worden
verstuurd.
JIMMY: Op Terumo leggen de militanten
mondeling uit wat er aan de hand is. Wij
informeren de mensen persoonlijk over het
mislukken van het overleg. Dat er op
13 februari zal gestaakt worden, ging rond
als een lopend vuurtje. Onze mensen zijn
strijdvaardig. En ze beseffen dat het nodig is.

