
Dossier ‘wet van 1996’

Inleiding: loonoverleg zit in dwangbuis

Men zegt van 2020 dat het het jaar was waarin alles veranderde. Er is een voor, en een na. 
Werknemers uit de zorg werden helden, poetshulpen, vuilnisophalers, kinderverzorgsters, 
kassier(ster)s, treinbegeleid(st)ers, vrachtwagenchauffeurs, postbodes, winkeliers, 
schoonmakers, mensen in de voedingsindustrie en nog zovele andere wisten: wij zijn 
essentieel. Dat waren ze voordien ook al, maar Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat iedereen 
het kon zien. 

De vakbonden eisen terecht een loonsverhoging. Er is ruimte voor loonsverhogingen. Het 
extreem lage plafond van 0,4% voor loonstijgingen de komende twee jaren wordt steeds 
minder houdbaar nu een aantal bedrijven schitterende resultaten publiceert. 

Werkgeversorganisaties van hun kant weigeren elke toegeving. Ze vinden het 
onverantwoord en verschuilen zich vooral achter de wet. De wet die het loonoverleg aan 
banden legt is de ‘wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot 
preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen’, kortweg: de loonnormwet. Die 
bepaalt de maximale marge waarover gesproken kan worden. Voor 2021-2022 ligt de grens 
op 0,4%. Peanuts voor de vakbonden, het maximaal haalbare volgens de werkgevers.

De PVDA werkte samen met Marc Goblet aan een wetsvoorstel dat voorrang geeft aan een 
sterke interprofessionele solidariteit en de ruimte biedt voor vrije loononderhandelingen. 
Het Kamerlid en voormalig ABVV-voorzitter trekt mee het voorstel vanuit zijn 
socialistische en syndicale overtuiging.

Jaren van loonmatiging

Het Belgische loonoverleg is op dit moment niet vrij. 

Met het oog op de invoering van de euro, beslist de roomsrode regering in 1996 dat er een 
wet moet komen die de lonen onder controle houdt. Onder controle van wie? Van de 
regering. Volgens de nieuwe wet wordt de loonevolutie in België vergeleken met die in 
onze buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland. En als de sociale partners niet tot een 
akkoord komen over een loonmatiging, de zogenaamde loonmarge, dan beslist de regering. 

Vanaf dat moment is de loonevolutie in onze buurlanden de basis voor de maximale 
loonstijging in België. De loonconcurrentie is de basis van de tweejaarlijkse 
loononderhandelingen en niet hoe we de welvaart eerlijker kunnen verdelen, hoe goed of 
slecht onze economie het doet, noch hoeveel winsten de bedrijven en aandeelhouders 
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binnenhalen. Met de wet van 1996 kunnen de regeringen de lonen blokkeren en dat hebben 
ze ook gedaan. 

Onder de regering-Leterme: een marge van 0,0% in 2011 en een marge van 0,3% in 2012. 
Regering-Di Rupo: een marge van 0,0% in 2013 en in 2014 (een loonstop dus). De 
regering-Michel : 0,3% plus 0,5% in 2015-2016. Pas na een algemene staking klom de 
marge in 2019 tot 1,1%. Op enkele kruimels na werden de lonen dus jarenlang geblokkeerd 
als gevolg van de wet van 1996.

Ons voorstel 

In een rechtvaardige economie hebben de werknemers recht op hun deel van de koek in de 
vorm van een loonsverhoging. De huidige loonnormwet laat dit niet toe. Daarom dienen wij 
samen met voormalig ABVV-voorzitter Marc Goblet een wetsvoorstel in die de 
voornaamste blokkeringsmechanismen (ACV-voorzitter Marc Leemans sprak over 
‘sjoemelsoftware’) uit de wet haalt en een indicatieve loonnorm mogelijk maakt. 

Ten eerste. We spreken niet langer van een ‘maximale marge’. In de huidige loonnormwet 
is de marge van 0,4% nog niet eens gegarandeerd. Het is het maximum waar over te 
onderhandelen valt. Minder kan dus ook. Denk maar aan de poetshulpen die recent nog 
moesten knokken om 1,1% opslag te bekomen, maar waar de patroons niet verder wilden 
gaan dan 0,8%. In ons wetsvoorstel spreken we niet langer van maximale marge, maar 
nemen we de beschikbare marge als uitgangspunt. De sectoren en bedrijven worden 
toegestaan om afspraken te maken die boven deze marge liggen.  

Dat is nodig en mogelijk. De coronacrisis laat zeker z’n sporen na, maar bepaalde bedrijven 
of sectoren deden het ondanks, of net dankzij corona heel goed. Ahold Delhaize geeft zijn 
aandeelhouders 18% opslag. ArcelorMittal België deed 300 miljoen euro cadeau aan zijn 
moedermaatschappij eind 2019 (meest recente cijfers). Wij rekenden uit dat een 
loonsverhoging van 5% 30 miljoen euro kost. Tien keer minder dus. Umicore maakte een 
recordwinst van 362 miljoen euro in 2020, vooral dankzij de vestiging in Hoboken. Ze 
zouden de werknemers kunnen belonen met een opslag van 5% voor minder dan 15 miljoen 
euro. (zie ook: Gevonden: ruimte voor loonsverhogingen)

Ten tweede. We schrappen een van de grofste inbreuken op de vrijheid van onderhandelen: 
de boetes die opgelegd worden aan bedrijven en sectoren die boven de toegestane 
loonmarge gaan. Dat is een voorwaarde voor een indicatieve marge met vrije 
loononderhandelingen. 

Ten derde. Ons wetsvoorstel voegt nog een principe toe dat een eerlijker verdeling van de 
welvaart moet garanderen. Het kan niet de bedoeling zijn dat de verhoging van het 
minimumloon tot 14 euro kwalijke gevolgen heeft voor de andere werknemers. Daarom 
nemen we een bepaling op dat bij de berekening van de beschikbare loonmarge geen 
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rekening mag worden gehouden met de verhoging van het minimumuurloon tot 14 euro. Zo 
komen we de laagste lonen tegemoet, zonder dat de marge voor loonsverhoging hierdoor 
‘opgesoupeerd’ wordt.

Ten slotte. De ‘sjoemelsoftware’. In 2017 stemde de regering-Michel met de steun van het 
Vlaams Belang voor een verstrenging van de loonnormwet. Resultaat: patronale kortingen 
tellen niet mee in de berekening van de loonnorm. Dat gaat over miljarden euro kortingen, 
maar men doet alsof die er niet zijn. De nieuwe loonwet vergelijkt alleen de bruto kosten 
met de buurlanden, ook al liggen de reële kosten voor de Belgische werkgever in realiteit 
een heel stuk lager. 

De wet van 2017 voert ook een “veiligheidsmarge” in van 0,5%. De regering mag de 
loonnorm zonder enige reden met zoveel naar beneden trekken. Dit zijn de mechanismen 
die ervoor zorgen dat onze lonen niet stijgen en dat de aandeelhouders kunnen blijven 
rekenen op stijgende winsten en dividenden. Een steeds groter deel van de koek gaat naar 
het kapitaal, een steeds kleiner deel naar de werkende mensen.

We herprogrammeren dus de wet van 1996 om een betere loonmarge voor iedereen 
mogelijk te maken. Ook voor sectoren waar de organisatiegraad niet zo hoog is en 
vakbonden minder sterk staan.

Relance

In de huidige context moeten we de klik durven te maken. De lonen zijn niet het probleem, 
ze zijn een deel van de oplossing. De logica van druk op de lonen wordt niet enkel in ons 
land, maar in alle westerse landen toegepast. Die logica leidt ons regelrecht naar de recessie.

Minder loon betekent minder koopkracht. Minder koopkracht betekent minder productie. 
Minder productie betekent minder jobs. Minder jobs betekent minder koopkracht. En zo 
verder. Het biedt allesbehalve een oplossing voor de economische crisis. De gevolgen laten 
zich trouwens niet enkel voelen voor de werknemers, De dalende koopkracht heeft ook 
zware gevolgen voor de kleine zelfstandigen. Het loon dat werknemers uitgeven, is voor 
hen hun bron van inkomsten. 

PVDA-voorzitter Peter Mertens stelt het zo: “We hebben de koopkracht van velen nodig om
uit de crisis te komen. De werknemers hebben daar recht op. Op vijf jaar tijd is er 40 miljard
euro verschoven van de werknemers naar de aandeelhouders. Nochtans zijn het de 
werknemers die de rijkdom produceren, niet de aandeelhouders. Het is tijd voor een 
serieuze loonsverhoging van vijf, zes procent, zoals ook de vakbonden in Nederland en 
Duitsland vragen. Dat is na deze pandemie niet meer dan logisch.”
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