
  
 

MOTIE 

BTB en ABVV-Metaal stellen tot hun genoegen vast dat de diverse interprofessionele 
vakbondsacties van de afgelopen periode ervoor gezorgd hebben dat het dossier van de 
welvaartsvastheid opnieuw bespreekbaar werd gemaakt en uiteindelijk hebben geleid tot 
een politiek akkoord hierrond. De werkgevers, die dit dossier koppelden aan de IPA-
onderhandelingen, haalden bakzeil. Dit betekent dat diverse sociale uitkeringen zoals de 
werkloosheidsuitkeringen en de minimumpensioenen opgetrokken worden.  

 

De besprekingen rond het Interprofessioneel Akkoord werden echter steeds opnieuw 
geblokkeerd door de steevast negatieve houding van de werkgevers, die elke echte sociale 
dialoog weigeren. Dat betreuren wij. ABVV-Metaal en BTB blijven ijveren voor een sterk en 
inhoudelijk interprofessioneel akkoord en sectorale akkoorden. 

Naar aanleiding van het bemiddelingsvoorstel van de regering liggen de prioriteiten voor 
ons bij: 

 De maximale verhoging van koopkracht voor iedereen. Onze beroepscentrales zien 
dit enerzijds onder de vorm van een substantiële verhoging van de minimumlonen 
met een duidelijk tijdspad. In de sectoren moet het anderzijds mogelijk zijn om verder 
te gaan dan de 0,4% die nu door de regering naar voor wordt geschoven. Daar waar 
mogelijk moeten wij in de sectoren de vrijheid krijgen om verder te onderhandelen 
om de koopkracht van de werknemers te verhogen, al dan niet door de invoering of 
de verhoging van premies. 

 Het interprofessioneel vastleggen van eindeloopbaanregelingen, landingsbanen en 
SWT. Een status quo rond de eindeloopbaanregelingen zal voor ons ook automatisch 
leiden tot een status quo wat betreft de flexibiliteit.  

Wij willen een duidelijk perspectief op het aanpassen van de Wet van ’96 (loonwet), die 
fundamenteel onrechtvaardig is, zodat ernstig sociaal overleg in de toekomst opnieuw 
mogelijk wordt gemaakt, zodat een dergelijke patstelling in de toekomst niet langer 
mogelijk is. 

 

BTB en ABVV-Metaal willen dat er zo snel als mogelijk een akkoord rond deze prioriteiten 
wordt bereikt. Beide centrales zijn klaar om vervolgens de sectorale onderhandelingen op te 
starten. Indien er rond deze prioriteiten geen doorbraak kan worden gerealiseerd, staan 
beide centrales klaar om op niveau van de sector de nodige actie te ondernemen. 
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