
 

17 september 2015 

 

Fiche 1 
 

Onderhandelen als het kan… 

 

In een aantal federale instanties is het sociaal overleg opnieuw van start gegaan. De dossiers die 

op de onderhandelingstafel liggen zijn van vitaal belang voor alle werknemers en voor de niet-

actieven. 

Als we nu geen druk uitoefenen, als we geen krachtsverhouding opbouwen, zullen de werkgevers 

geen oor hebben naar ons. Meer dan ooit hebben we jou nodig! 

Waar mogelijk moeten we duidelijk maken dat de regering en de werkgevers ons enkel de kruimels 

laten. Als we laten begaan, blijft er weldra niks meer over.  

 

Op de agenda van de Nationale Arbeidsraad 
 

Aanvullende pensioenen (2e pijler) 

Het gaat hier om de aanvullende pensioenen die sommige werkgevers of sectoren voor hun 

personeel voorzien.  

 

Wat willen regering, werkgevers en verzekeringsmaatschappijen? Niets anders dan verlagen van 

het gewaarborgd rendement. De verzekeraars zelfs tot 1,25% - inflatie inbegrepen. 

Momenteel bedraagt het gewaarborgd rendement 3,25%. 

De regering wil ook de opname van het kapitaal koppelen aan het vervroegd pensioen, in het beste 

geval dus op 62 jaar.  

 

Wat het ABVV wil? 

Het ABVV eist een vast gewaarborgd rendement + inflatie. 

Het ABVV eist dat de leeftijd waarop je het kapitaal kan opnemen op 60 blijft. 

 

 

Op de agenda van het Beheerscomité van de RVA 
 

De regering wil een aangepaste beschikbaarheid voor SWT’ers (bruggepensioneerden) en 

oudere werklozen.  

Het ABVV wil dat men terugkeert naar de passieve beschikbaarheid (je moet niet meer solliciteren, 

maar als je een werkaanbieding krijgt moet je erop ingaan) zoals was overeengekomen tussen 

werkgevers en vakbonden. 
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De regering wil ook dat deeltijdse werknemers met een inkomensgarantie-uitkering 

beschikbaar blijven. 

Onaanvaardbaar, zegt het ABVV. Want het gaat om mannen - en vooral vrouwen - die werken en 

bijdragen betalen. Bovendien hebben deeltijdse werknemers vaak al heel flexibele uren zodat het 

niet voor de hand ligt of zelfs onmogelijk is, om deze uren ook nog eens met een andere deeltijdse 

job aan te vullen. Dit komt zeker ook de combinatie beroeps- en privéleven niet ten goede. 

 

De regering heeft de werkloosheidsuitkering verlaagd sinds 1 januari 2015 en wil het aantal dagen 

economische werkloosheid per jaar beperken.  

Het ABVV vindt dit gevaarlijk omdat bij verminderde activiteit mensen ontslagen dreigen te worden 

waar zij nu op economische werkloosheid kunnen worden geplaatst.  

Het ABVV wil ook dat de werkloosheidsuitkering op 70% van het loon blijft. 

 

 

Op de agenda van het Beheerscomité van het RIZIV 

(Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) 

 

De regering wil zieke werknemers na 2 maanden controleren en hun een re-integratieplan, een 

deeltijdse baan of een aangepaste job voorstellen.  

 

Het ABVV is tegen deze pestmaatregel. Bovendien is deze dwangmaatregel sociaal en economisch 

zinloos omdat er onvoldoende banen beschikbaar zijn. Dit is een zuiver budgettaire maatregel die de 

werkgevers bovendien de kans geeft om werknemers wegens overmacht te ontslaan zonder enige 

opzeg te moeten betalen. 

 

De regering wil ook de zieke werknemers - die weigeren mee te werken - bestraffen door hun 

ziektevergoeding met 10% te verminderen.  

Voor het ABVV is dit onaanvaardbaar. 
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Fiche 2 
 

Onderhandelen als het kan… 

 

In een aantal federale instanties is het sociaal overleg opnieuw van start gegaan. De dossiers die 

op de onderhandelingstafel liggen zijn van vitaal belang voor alle werknemers en voor de niet-

actieven. 

Als we nu geen druk uitoefenen, als we geen krachtsverhouding opbouwen, zullen de werkgevers 

geen oor hebben naar ons. Meer dan ooit hebben we jou nodig! 

Waar mogelijk moeten we duidelijk maken dat de regering en de werkgevers ons enkel de kruimels 

laten. Als we laten begaan, blijft er weldra niks meer over.  

 

De herziening van de wet van 1996 betreffende de bevordering van de 

werkgelegenheid en de preventieve vrijwaring van de concurrentiekracht 

(loonnormwet)  

Deze wet schept de mogelijkheid om de evolutie van de loonkosten ‘preventief’ aan te passen aan 

de evolutie van de loonkosten bij onze belangrijkste handelspartners (Duitsland, Nederland en 

Frankrijk). De loonnorm dient dus eigenlijk als een keurslijf voor het loonoverleg dat om de twee jaar 

plaatsvindt.  

De loonnormwet bepaalt dat de indexering en de baremaverhogingen behouden blijven. 

 

Wat de regering wil  

Door het wetsontwerp van de regering zal het preventieve karakter verdwijnen. Het is de bedoeling 

een schatting te maken van de loonontwikkeling in Duitsland, Frankrijk en Nederland voor de 

volgende twee jaren en bovendien de loonkloof in de voorgaande jaren te verifiëren.  

Het gevaar is groot dat de indexering en de baremaverhogingen niet langer behouden blijven.  

Bovendien wil de regering een imperatieve loonmarge zodat we niet meer vrij over de lonen 

kunnen onderhandelen. 

 

Wat het ABVV wil 

Het ABVV eist echt overleg over het concurrentievermogen waarbij rekening gehouden wordt met 

de energiekosten, innovatie, onderzoek & ontwikkeling, vorming/opleiding en sociale en fiscale 

bijdrageverlagingen.  

Het ABVV vraagt een echt werkgelegenheidsbeleid via onder meer een collectieve 

werktijdverkorting met loonbehoud en compenserende aanwervingen.  

Tot slot moeten volgens het ABVV de baremaverhogingen gewaarborgd worden. De loonnorm 

moet indicatief zijn zodat er in de sectoren en de bedrijven vrij onderhandeld kan worden. 
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Fiche 3 
 

Onderhandelen als het kan… 

 

In een aantal federale instanties is het sociaal overleg opnieuw van start gegaan. De dossiers die 

op de onderhandelingstafel liggen zijn van vitaal belang voor alle werknemers en voor de niet-

actieven. 

Als we nu geen druk uitoefenen, als we geen krachtsverhouding opbouwen, zullen de werkgevers 

geen oor hebben naar ons. Meer dan ooit hebben we jou nodig! 

Waar mogelijk moeten we duidelijk maken dat de regering en de werkgevers ons enkel de kruimels 

laten. Als we laten begaan, blijft er weldra niks meer over.  

 

Werkbaar Werk 

 

Op 9 juni 2015 kondigde de minister van Werk overleg over werkbaar werk aan. Hij vroeg de sociale 

gesprekspartners voorstellen te doen.  

 

Essentiële thema’s en standpunten van het ABVV 

Cao 104 voor werknemers van 45 jaar en ouder voorziet dat de werkgevers een 

werkgelegenheidsplan opstellen voor oudere werknemers. Het ABVV eist dat die plannen effectief 

worden opgemaakt én uitgevoerd. De cao moet ook uitgebreid worden naar de openbare sector.  

 

Wat betreft psychosociale belasting, stress, burn-out en welzijn op het werk eist het ABVV dat burn-

out wordt erkend als beroepsziekte. Er kan niet worden geraakt aan de reglementering over de 

preventie van psychosociale risico's. Integendeel: het ABVV eist dat de sectoren actieplannen 

opstellen om werkdruk en werkstress te voorkomen. 

 

Voor het ABVV moeten oudere werknemers aan de slag kunnen blijven in het kader van een 

collectieve werktijdverkorting met loonbehoud en compenserende aanwervingen. 

 

Het ABVV zal zich verzetten tegen mogelijke flexibiliteitsmaatregelen en de afbouw van de barema’s, 

zoals de werkgevers vragen. Voor het ABVV kan er niet worden geraakt aan loonafspraken en 

barema's die rekening houden met ervaring en anciënniteit. 
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Fiche 4 
 

Onderhandelen als het kan… 

 

In een aantal federale instanties is het sociaal overleg opnieuw van start gegaan. De dossiers die 

op de onderhandelingstafel liggen zijn van vitaal belang voor alle werknemers en voor de niet-

actieven. 

Als we nu geen druk uitoefenen, als we geen krachtsverhouding opbouwen, zullen de werkgevers 

geen oor hebben naar ons. Meer dan ooit hebben we jou nodig! 

Waar mogelijk moeten we duidelijk maken dat de regering en de werkgevers ons enkel de kruimels 

laten. Als we laten begaan, blijft er weldra niks meer over.  

 

Arbeiders/bedienden: vervolg 

 

Wat de werkgevers willen  

De werkgevers willen opnieuw een proefperiode invoeren en zo het in de wet voorziene evenwicht 

in gevaar brengen. 

 

Wat het ABVV wil 

Het ABVV eist in dat geval een verlenging van de opzegtermijnen en de toepassing van een 

opzegtermijn die gelijk is voor alle paritaire comités en integraal betaald door de werkgever. 

 

Het vakantiegeld van de bedienden moet geharmoniseerd worden met dat van de arbeiders. 

M.a.w. het vakantiegeld moet dus voor alle werknemers berekend worden op het jaarloon (met 

inbegrip van alle premies) van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin men vakantie neemt. 

 

Het gewaarborgd loon voor arbeiders (enkel de eerste twee weken betaald door de werkgever, de 

rest door het ziekenfonds) moet geharmoniseerd worden met dat van de bedienden (de 

werkgever betaalt het loon door tijdens de eerste maand ziekte). 
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Fiche 5 
 

Onderhandelen als het kan… 

 

In een aantal federale instanties is het sociaal overleg opnieuw van start gegaan. De dossiers die 

op de onderhandelingstafel liggen zijn van vitaal belang voor alle werknemers en voor de niet-

actieven. 

Als we nu geen druk uitoefenen, als we geen krachtsverhouding opbouwen, zullen de werkgevers 

geen oor hebben naar ons. Meer dan ooit hebben we jou nodig! 

Waar mogelijk moeten we duidelijk maken dat de regering en de werkgevers ons enkel de kruimels 

laten. Als we laten begaan, blijft er weldra niks meer over. 

 

Vereenvoudiging van de wet van 1971 op de arbeidsduur: modernisering van het 

arbeidsrecht 

 

Die wet legt de grenzen van de arbeidsduur vast, evenals de toepassingsprocedures als een 

werkgever van de normale arbeidsregeling wil afwijken. 

 

Het ABVV is niet tegen het herschrijven van de wet van 1971 om die begrijpelijker te maken. 

 

Het ABVV zal zich wel tegen elke poging van de werkgevers verzetten om nog meer flexibiliteit op te 

dringen zoals de 'annualisering van de arbeidstijd' (zodat het respecteren van de grenzen inzake 

arbeidsduur enkel op jaarbasis bekeken wordt, waardoor werknemers verplicht worden om bepaalde 

periodes langer dan gewoonlijk te werken).  
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Fiche 6 
 

Onderhandelen als het kan…  

 

In een aantal federale instanties is het sociaal overleg opnieuw van start gegaan. De dossiers die 

op de onderhandelingstafel liggen zijn van vitaal belang voor alle werknemers en voor de niet-

actieven. 

Als we nu geen druk uitoefenen, als we geen krachtsverhouding opbouwen, zullen de werkgevers 

geen oor hebben naar ons. Meer dan ooit hebben we jou nodig! 

Waar mogelijk moeten we duidelijk maken dat de regering en de werkgevers ons enkel de kruimels 

laten. Als we laten begaan, blijft er weldra niks meer over. 

 

Loopbaanrekening  

 

Wat de werkgevers willen 

Werkgevers en regering schuiven de idee van loopbaan(spaar)rekening naar voor. Dit komt erop neer 

dat werknemers verondersteld worden om bepaalde periodes veel meer te werken dan voorzien en 

dus zelf tijd moeten opsparen om op een later tijdstip minder te werken. Ze zien dit vaak als een 

alternatief voor tijdskrediet en SWT.  

 

Wat het ABVV wil 

Het ABVV is geen voorstander van de loopbaanrekening omdat zij de werknemers niet de nodige 

garanties qua loonbescherming biedt (bijv. in geval van verandering van werk) en ook omdat zij een 

individuele flexibiliteit inhoudt. 

 

Het ABVV weigert mee te stappen in een individuele logica die werknemers verplicht om zich op 

korte tijd nog meer kapot te werken met het oog op het later kunnen inlassen van een adempauze. 

 

Het ABVV pleit voor collectieve arbeidsduurvermindering met loonbehoud en compenserende 

aanwervingen. 

 

Het ABVV pleit er ook voor om loopbaanplanning te voorzien voor elke werknemer door elke 

werknemer recht te geven op voldoende vormingsdagen (minstens 5 dagen per jaar), op betaald 

educatief verlof en op loopbaanbegeleiding.  

 

Het ABVV wil ook een versterking van de mogelijkheden op het vlak van tijdskrediet. Zeker voor de 

werknemers uit de KMO’s. 
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Fiche 7 
 

Onderhandelen als het kan… 

 

In een aantal federale instanties is het sociaal overleg opnieuw van start gegaan. De dossiers die 

op de onderhandelingstafel liggen zijn van vitaal belang voor alle werknemers en voor de niet-

actieven. 

Als we nu geen druk uitoefenen, als we geen krachtsverhouding opbouwen, zullen de werkgevers 

geen oor hebben naar ons. Meer dan ooit hebben we jou nodig! 

Waar mogelijk moeten we duidelijk maken dat de regering en de werkgevers ons enkel de kruimels 

laten. Als we laten begaan, blijft er weldra niks meer over.  

 

 

Nationale pensioencommissie – Hervorming van de pensioenen  

 

Het ABVV blijft gekant tegen het optrekken van de pensioenleeftijd tot 67 jaar, en van het vervroegd 

pensioen tot 63 jaar. 

 

Het ABVV is tegen de harmonisering van de pensioenstelsels en eist het behoud van het stelsel dat 

van toepassing is in de openbare sector (met inbegrip van gelijkstelling van studiejaren, 

tewerkstellingsperiodes als contractueel en de berekening van de hoogte van het 

ambtenarenpensioen op basis van de laatste jaren...). 

 

Het ABVV geeft de voorkeur aan de 1e pijler en eist dat het wettelijke minimumpensioen op 1.500 

euro/maand gebracht wordt. 

 

Het ABVV eist een bijzondere regeling voor de zware beroepen/zwaar werk en stelt 

werktijdverkorting met behoud van loon en bijkomende aanwervingen voor. Collectieve 

werktijdverkorting is qua kosten neutraal voor de ondernemingen en laat toe oudere werknemers in 

aanvaardbare omstandigheden aan het werk te houden, waardoor zij hun kennis kunnen delen met 

de jongere werknemers om het voortbestaan van het bedrijf te garanderen. 

 

Het ABVV is tegen een puntensysteem waardoor de gelijkgestelde jaren in vraag gesteld worden en 

het pensioen van deeltijdse en onregelmatige loopbanen verminderd zal worden. 

 
 


