
 

 

 

 

 

STAKINGSAANZEGGING TOT EIND 2016!  

 

Sinds meer dan twee jaar wordt 
België geleid door een regering die 
samengesteld is uit rechtse partijen. 
Het is geleden sinds de laatste oorlog 
dat de regering nog zo’n frontale 
aanval heeft gevoerd op de fundamenten 
van onze maatschappij. 
De arbeidswereld in het algemeen, 
de werknemers, maar ook de sociale 
uitkeringsgerechtigden, de werklozen, 
de zieken en de gepensioneerden 
zijn systematisch het doelwit van 
deze regering. Het collectieve 
belang, de dienstverlening naar de 
bevolking toe zijn noties die ontbreken 
in het denken en in de woordenschat 
van onze ministers. De enige 
politieke overtuigingen waarmee we 
geconfronteerd worden zijn besparingen, 
concurrentievermogen en 
alle noties die daarvan een afgeleide 
zijn… in het voordeel van de meest 
welgestelden. 
 
De voedingsnijverheid is over het 
algemeen een rustige sector, waar 
werkgevers standpunten innemen 
die eerder neigen naar compromissen 
in plaats van naar provocaties. 
Maar tijden veranderen! Het patronaat 
is er zeker van dat ze gehoord 
worden door de regering en daardoor 
zijn ze tot de vaststelling 
gekomen dat het niet meer onontbeerlijk 
is om te onderhandelen met 
de vakorganisaties om tot een 
akkoord te komen. Het volstaat om 
naar Michel te bellen, niet naar Louis 
maar wel naar Charles of één van zijn 
discipelen, om een luisterend oor te 
krijgen. Daarmee maakt men een 
einde aan het Belgische model van 
sociaal overleg en het zoeken naar 
een consensus onder de sociale 
partners. 
 
De werknemersvertegenwoordigers, 
die spelbrekers, worden een obstakel 
en sommigen vinden dat je je geldbeugel 

maar moet opentrekken om 
er van af te raken. Vandaag zegt 
ABVV HORVAL: “trop is te veel!” 
 
 
De recente aanvallen op de 
werknemersvertegenwoordigers 
en de inname van standpunten van 
invloedrijke werkgevers uit de sector 
waarbij men nog meer flexibiliteit en 
verdere loonblokkeringen eist, 
hebben er ons toe gebracht om een 
aanzegging in te dienen die de 
periode van 13 oktober tot 
31 december dekt. Het patronaat uit 
de voeding heeft agressief gereageerd 
op deze aanzegging. 
ABVV HORVAL vindt dat men er 
geamuseerd door zou kunnen zijn als 
het niet zou aantonen welke kloof er 
vandaag bestaat tussen de patronale 
wereld die de regering voor zich laat 
werken en de arbeidswereld die de 
aanvallen ondergaat. 
 
Wij blijven herhalen dat, als men aan 
een delegee raakt, dit beschouwd 
wordt als een aanval op de hele organisatie. 
De vertegenwoordigers van 
het personeel oefenen een moeilijk 
mandaat uit de dag van vandaag. Dit 
mandaat en de delegee die het uitvoert, 
moeten gerespecteerd en 
beschermd worden. 
Sommigen denken - we hebben het 
gezien bij INBEV en in andere ondernemingen 
- dat ze zich zonder meer 
kunnen ontdoen van die “lastige” 
delegees door te betalen. 
 

Voor ons is het genoeg geweest! 


