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nationaal 
woordvoerder
PVDA

facebook.com/raoul.hedebouw.pvda

instagram.com/raoulhedebouw

twitter.com/RaoulHedebouw



● quiz 
● chat



Quiz-test 

Kan iedereen 
op “ja” klikken
voor de quiz-test?  



Inhoud presentatie

1. Wat is een interprofessioneel akkoord (IPA)? 
2. 4 redenen om onze lonen te verhogen 
3. Hoeveel marge is er voor loonsverhoging? 
4. Weg met het keurslijf van de wet van ’96
5. De (tegen)argumenten
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Overeenkomst tussen 
werkgeversorganisaties en 
vakbonden 

In de Groep van 10.
10 zetels: 5 voor de bazen, 
5 voor de vakbonden. 

Vergadering voorgezeten door de 
voorzitter van het VBO.

8

IPA = InterProfessioneel Akkoord 

Dit akkoord is van toepassing op 
alle sectoren van de privésector 
(van de dienstencheques tot de 
bankbedienden, de chemie, het 
schoonmaakpersoneel en de 
buschauffeurs) 
⇒ interprofessioneel

Het IPA heeft rechtstreekse en 
onrechtstreekse gevolgen voor 
de publieke sector.



Quiz  Nr. 1 

Om de hoeveel jaar 
wordt een IPA onderhandeld?  



De interprofessionele akkoorden 
worden om de twee jaar onderhandeld 
door de sociale gesprekspartners 
(vakbonden en werkgevers) 



Quiz  Nr. 2 

Wat zijn de belangrijkste thema’s van het 
IPA? 

(= wat zit er in een IPA?)   



● loonsverhoging
● verhoging van het minimumloon
● vervroegd pensioen, tijdskrediet
● collectieve arbeidsduurvermindering
● opleiding, mobiliteit ...



Webinar 1
● loonsverhoging

● verhoging van 
het 
minimumloon

13

Webinar 2
● eindeloopbaan 

(in het bijzonder 
het 
brugpensioen)

Webinar 3
● collectieve 

arbeidsduurver
mindering



Inhoud presentatie

1. Wat is een interprofessionele overeenkomst (IPA)? 
2. 4 redenen om onze lonen te verhogen
3. Hoeveel marge is er voor loonsverhoging? 
4. Weg met het keurslijf van de wet van ’96 
5. De (tegen)argumenten
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Syndicalisten van de Franse vakbond CGT 
geven ons enkele redenen om de lonen 
te verhogen:

(video)
https://youtu.be/yupgaxKJD14 

https://youtu.be/yupgaxKJD14
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http://www.youtube.com/watch?v=yupgaxKJD14


Antwoord in de chat 

Om welke redenen 
moeten de lonen stijgen, 
volgens de CGT?



1. De 40,2 miljard terugpakken die onder de regering 
Michel van de werkende klasse werd afgenomen

2. De economie doen draaien

3. Het was de werkende klasse die het land tijdens de 
pandemie deed draaien

4. Ongelijkheid verminderen en armoede bestrijden
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die van de werkende klasse werd 
afgenomen onder de regering-Michel



Een deel van deze 
rijkdom gaat naar  
arbeid en een deel 
naar kapitaal

Rijkdom geproduceerd in België, in miljarden euro



in 2014 ging 
51,2% van het BBP 
naar het inkomen van de 
werknemers

in 2019 was 
dat nog maar 49,3% 

Maar de verdeling van de rijkdom is veranderd



Op vijf jaar tijd is  
40,2 miljard 
weggevloeid  
van de werkende klasse 
naar de bedrijven

Maar de verdeling van de rijkdom is veranderd



Het kapitaal wordt 
steeds rijker

De werkende mensen 
worden armer

Een 
gemiddeld 
verlies 
van € 1.442 
bruto per jaar, 
over 5 jaar*. 

* mediaan 
brutoloon: 
€ 3.361 (statbel, 
10/2020)
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Quiz Nr. 3

Welke maatregel is prioritair
om de economie te doen draaien?   



Peter Mertens,
voorzitter van de 
PVDA 

Ze zijn ons vergeten 
(2020 - EPO)



Overheden Grote 
bedrijven

Gezinnen



Antwoord in de chat 

Wat zouden de rijken 
kopen met meer geld? 
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Poetste in de 
ziekenhuizen

Maakte 
alcoholgel

Vulde winkel-
rekken aan

Verzorgde 
mensen 
thuis

Ontwikkelde 
apps

Maatschap-
pelijk werker 
in een OCMW

Werkte in de 
kinderopvang



Christine 
werkt 10 jaar 
bij Colruyt 
€ 14 bruto / uur 

180 miljoen aan 
dividenden voor 
aandeelhouders 
in 2020

5% loonsverhoging 
voor Christine en haar 
collega’s kost maar 
64 miljoen € 



Jef
werkt 4  jaar bij DHL 
€ 2.300 bruto / 
maand 
(werkt ‘s nachts)

+ 30% pakjes in 
2020 (Zaventem)
+ 34% winst 
wereldwijd

En Jef moet het 
stellen met een 
loonsverhoging 
van 0,4%? 
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Peter Mertens,
voorzitter van de 
PVDA 

Ze zijn ons vergeten 
(2020 - EPO)

“Als we iets geleerd hebben, dan wel wie 
vandaag werkelijk de samenleving doet 
draaien. Dat zijn niet de overbetaalde CEO’s, 
de magnaten of de fiscale engineers. (...) 
Het is de werkende klasse die de boel gaande 
houdt. (...). 
Hoe meer het nut van de werkende klasse 
duidelijk wordt, hoe meer ook de nutteloosheid 
van de kletsende klasse. Mensen met een 
status, een dik loon, publieke erkenning en 
tv-aandacht missen nu één ding: 
maatschappelijk nut.”



35



Het is 2021, en steeds meer mensen met 
een job moeten aankloppen bij de 
voedselbank.



Wereldwijd: Covid-19 vergroot de ongelijkheid 

“De crisis heeft de laagbetaalde 
werknemers onevenredig zwaar 
getroffen, waardoor de 
loonongelijkheid nog groter is 
geworden.”

Global Wage Report 2020-21: 
Lonen en minimumloon in tijden van COVID-19 
(Internationale Arbeidsorganisatie)



Mensen die het 
minst verdienen, 
lijden het 
grootste 
inkomensverlies.

(bron: sociaal-economisch 
barometer ABVV)

In België: Covid-19 vergroot de ongelijkheid 



Wie zijn de laagbetaalde werknemers? 



Covid-19 vergroot de ongelijkheid 
en treft vrouwen harder 

“De crisis had niet dezelfde gevolgen 
voor mannen als voor vrouwen. 
De laatstgenoemden zijn onevenredig 
zwaar getroffen.”

Global Wage Report 2020-21: 
Lonen en minimumloon in tijden van COVID-19 
(Internationale Arbeidsorganisatie)



Covid-19 vergroot de ongelijkheid 
en treft vrouwen harder



1. De 40,2 miljard terugpakken die onder de regering-
Michel van de werkende klasse werd afgenomen

2.  De economie doen draaien

3. Het was de werkende klasse die het land tijdens de 
pandemie deed draaien

4. Ongelijkheid verminderen en armoede bestrijden



Inhoud presentatie

1. Wat is een interprofessionele overeenkomst (IPA)? 
2. 4 redenen om onze lonen te verhogen
3. Hoeveel marge is er voor loonsverhoging?
4. Weg met het keurslijf van de wet van ’96 
5. De (tegen)argumenten
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In België verloor de werkende klasse op 5 jaar tijd 40,2 miljard. Als 
we die nu eens in de komende vijf jaar terugpakken...

+ 16,5% / 5 jaar

+ 3,1% / jaar 

 + 6% gemiddeld 
voor het IPA 
2021-2022 

Inhaalbeweging voor lonen



“6% ... maar dat is veel.”
● “Ja, en het betekent vooral dat we veel hebben verloren in de 

afgelopen vijf jaar.”

● In België bekwam de federale zorgsector voor 2021 een 
gemiddelde loonsverhoging van 6%.

● In Oostenrijk kreeg het personeel van Lidl een 
loonsverhoging van 14% sinds 1 januari 2021. 

● De vakbonden in de buurlanden (Nederland, Duitsland) eisen 
soortgelijke loonsverhogingen.



6% ... is een algemene beschikbare marge
● De verdeling daarvan kan op meerdere manieren gebeuren.  

Meer geld voor de minimumlonen, bijvoorbeeld, of voor de 
sectoren die het beter doen.

● Maar we zullen het niet in de schoot geworpen krijgen...

(video)
https://youtu.be/Wfge_ELYnME 

https://youtu.be/Wfge_ELYnME
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http://www.youtube.com/watch?v=Wfge_ELYnME


Inhoud presentatie

1. Wat is een interprofessionele overeenkomst (IPA)? 
2. 4 redenen om onze lonen te verhogen
3. Hoeveel marge is er voor loonsverhoging? 
4. Weg met het keurslijf van de wet van ’96 
5. De (tegen)argumenten
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Momenteel staat de loonblokkeringswet* 
slechts een maximale verhoging toe. 
Dat is een plafond dat je niet mag 
overschrijden.
Voor 2019-2020 bedroeg het maximum 1,1%  (maar een aantal 
sectoren zaten daar ver onder). Deze keer willen werkgevers en 
regering een plafond van … 0,4% voor 2021-2022! 

* Wet van 1996 (goedgekeurd door een meerderheid van sp.a-CD&V-PS-cdH), verstrengd in 2017 
(door de regering-Michel met de steun van het Vlaams Belang). De PVDA wil de wet van 1996 weg.



We moeten ...

● breken met de logica van een maximumplafond voor 
loonsverhogingen

● breken met de logica van overheidsingrijpen wanneer de 
sociale partners het niet eens zijn (en de regering in het 
voordeel van de werkgevers beslist)



Het keurslijf van de wet van 1996 
verwerpen, betekent niet dat er 
geen IPA kan komen! 

Integendeel, als we uit dat keurslijf 
stappen, kan er een beter IPA komen.

We willen de logica omdraaien 



Interprofessioneel,
omdat

●

●

Minimum, omdat

●

●

= Een interprofessionele 
minimumverhoging



bijvoorbeeld, een 
marge 
van 4 tot 6% 
over de periode 
2021-2022

betekent tussen 918 
en 1.354 € per jaar 
extra voor een 
mediaan brutoloon 
van € 3.361

Een minimale interprofessionele 
verhoging



Inhoud presentatie

1. Wat is een interprofessionele overeenkomst (IPA)? 
2. 4 redenen om onze lonen te verhogen
3. Hoeveel marge is er voor loonsverhoging? 
4. Weg met het keurslijf van de wet van ’96 
5. De (tegen)argumenten
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De bedrijven zeggen: “Als de lonen stijgen, dan 
riskeren wij failliet te gaan.”

Wat is jouw antwoord? 

Noteer je ideeën in de chat.



De bedrijven zeggen: “Als de lonen stijgen, dan 
riskeren wij failliet te gaan.”



De bedrijven zeggen: “Als de lonen stijgen, dan 
riskeren wij failliet te gaan.”



Inhoud presentatie

1. Wat is een interprofessioneel akkoord (IPA)? 
2. 4 redenen om onze lonen te verhogen 
3. Hoeveel marge is er voor loonsverhoging? 
4. Weg met het keurslijf van de wet van ’96
5. De (tegen)argumenten
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Bedankt
en tot gauw


