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Waarom het ABVV het voorstel tot verhoging 
van het minimumloon met 10 cent afwees.
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een aanzienlijke verhoging 

 van het minimumloon

1 Verwerping van het IPA
Na maandenlange onderhandelingen —  tijdens dewelke het ABVV zijn eis voor een 
aanzienlijke verhoging van het minimumloon keer op keer verdedigde  — lag er een 
ontwerp van Interprofessioneel Akkoord (IPA) op de onderhandelingstafel van de 
sociale gesprekspartners. Dit ontwerp werd aan alle geledingen van het ABVV bezorgd. 
Als resultaat van de discussies met onze militanten, werd het ontwerp uiteindelijk met 
een meerderheid van 56% verworpen. Die meerderheid van ABVV-vertegenwoordigers 
was immers van mening dat een koopkrachtverhoging met 1,1% onvoldoende was,  
en dat een verhoging van het interprofessioneel minimumloon met amper 1,1% (hetzij 
10 cent/per uur) niet minder dan een regelrechte belediging inhield. 

Daarop verwierp het ABVV, consequent en trouw aan zijn engagementen, het ontwerp 
van IPA. Van haar kant gaf de minderheidsregering, aangespoord door de rechterzijde, 
de werkgeversorganisaties gelijk en haastte ze zich om een loonnorm van maximum 1,1% 
loonsverhoging goed te keuren. 

Een ontwerp van IPA omvat verschillende punten (zoals in dit geval over SWT en 
landingsbanen). Om die in werking te doen treden moeten die afzonderlijk in cao’s 
worden omgezet. Elke cao dient in de Nationale Arbeidsraad ondertekend te 
worden door alle werkgevers- en werknemersorganisaties. Met de cao over het 
minimumloon konden we niet akkoord gaan. Daarentegen hebben we 
wel de positieve voorstellen van cao’s ondertekend. Daar willen 
we duidelijk de nadruk op leggen. 

2 De wil om het minimumloon 
aanzienlijk te verhogen

Op 14 mei dit jaar voerde het ABVV zowat overal in het land 
actie met een duidelijke eis: een verhoging van het minimumloon 
richting 14 euro per uur of 2.300 euro per maand. De IPA-
onderhandelingen voor 2019-2020 moesten daarin een eerste etappe zijn. 



3 Het antwoord van het patronaat:  
een verhoging van 10 cent 

Na het verwerpen van het ontwerp van IPA stelde het ABVV alles in het werk om de 
onderhandelingen verder te zetten met de bedoeling een hoger minimumloon te bekomen. 
Mede dankzij jullie steun kregen we de andere sociale gesprekspartners opnieuw rond de 
tafel. 

Ons voorstel was duidelijk: een gevoelige verhoging van het interprofessioneel 
minimumloon in de loop van deze onderhandelingsperiode, bijv. vanaf 1 januari 2020, als 
een eerste stap in de richting van 14 euro.

Het antwoord? Een nieuwe kaakslag. 

Meer dan 60.000 werknemers moet het met dat minimumloon stellen. Bovendien 
heeft een kwart miljoen Belgen wel een job, maar is toch arm en steeg de afgelopen 
10 jaar het aantal werkende armen met meer dan 16%. Werknemers die maar net 
rondkomen of er eenvoudigweg niet in slagen om de eindjes aan elkaar te knopen… 
De werkgeversorganisaties hebben geen enkele inspanning gedaan om meer te geven 
dan de 1,1% verhoging van het minimumloon. Wat neerkomt op amper 10 cent per uur. 

Na wekenlange onderhandelingen waren ze gewoonweg niet bereid om serieuze 
engagementen op te nemen om het interprofessioneel minimumloon, bijv. vanaf 1 januari 
2020 —  los van de voorziene 1,1%  — nog te verhogen. Meer nog, zij wilden dat de 
maatschappij, dus wij allemaal, de door ons gevraagde verhoging zouden bekostigen 
met middelen van de sociale zekerheid. Een verhoging? Alleen als de werknemers en de 
maatschappij hiervoor zouden betalen! 

Voor het ABVV was en is die 10 cent ruim onvoldoende. Wij bleven consequent en 
weigerden onze handtekening te zetten onder de ontwerp-cao. 

4 Doelstelling: het minimumloon naar 14 euro/uur  
(of 2.300 euro/maand) optrekken

Vandaag bedraagt het minimumloon in België slechts 9,68 euro 
bruto per uur, of 1.592 euro bruto per maand voor een 
alleenstaande, voltijds werkende. Dit loon volstaat misschien 
net voor de dagelijkse uitgaven zoals huisvesting, voeding, 
energie, transport, medische kosten, communicatie enz. 

Maar wij vinden dat werk niet enkel dient om te overleven, maar wel om waardig te 
kunnen leven. Met het huidige minimumloon is dat niet mogelijk en dus eisen wij hogere 

minimumlonen. Met 14 euro per uur of 2.300 per maand komen we al een eind verder. 

5 Wie belangt dit aan? 
Werknemers uit de sectoren van de zelfstandige kleinhandel, de taxibedrijven, de 

beschutte werkplaatsen en de landbouw zijn de eerste belanghebbenden. Maar 
eigenlijk belangt het ons allemaal aan. Zoals gezegd kan een pak werknemers amper 
het hoofd boven water houden en balanceren zij op de rand van de armoede. Dat is 
een onhoudbare situatie die we als socialistische vakbond niet kunnen aanvaarden. 
Die niemand zou mogen aanvaarden. 



Alle fiscale en parafiscale maatregelen ten spijt, moet in de eerste plaats het loon van 
de werknemers worden verhoogd. Daarnaast speelt de opmars van precaire contracten 
(zoals uitzendwerk, bepaalde duur, dagwerk) en deeltijds werk, zeer zeker een rol als we 
het hebben over slechte lonen. 

Dringend werk maken van duurzaam werk en goede jobs, moet bovenaan elke politiek en 
sociaal-economische agenda staan. de hele samenleving zal er wel bij varen. Want meer 
loon, betekent meer koopkracht. Meer consumptie, meer werk en meer middelen voor de 
sociale zekerheid en onze openbare diensten. 

6 Is de strijd gestreden? 
Absoluut niet. 

De eerste doorbraken in de sectoren. 

Meteen na het einde van de interprofessionele onderhandelingen hebben jullie 
vertegenwoordigers zich in veel sectoren aan de onderhandelingstafel gezet. Onze 
standpunten zijn niet veranderd. Overal werd een aanzienlijke verhoging van het sectoraal 
minimumloon gevraagd. In sommige sectoren werden de eerste akkoorden getekend. 

Op interprofessioneel niveau willen we dat de onderhandelingen in de komende weken 
en maanden heropstarten, en dat de werkgeversorganisaties hun verantwoordelijkheden 
opnemen. 

Alle informatie over jullie koopkracht  
en over het verloop van de onderhandelingen 

is beschikbaar op www.abvv.be 

Samen zetten we  
de strijd voort! 
Samen sterk!
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