
 

KOM MEE BETOGEN OP 24 SEPTEMBER OM 10U30 IN BRUSSEL.

Parallel met het nieuws uit onze sector, wordt 
een intersectorale strijd gevoerd: die tegen de 
Wet van 1996. Waar gaat het over? Waarom? Je 
vindt een antwoord op deze vragen op de 
achterkant van deze flyer. 

Kort samengevat: deze wet verhindert 
dat er vrij over loonsverhogingen kan 
worden onderhandeld. Zonder deze wet 
te veranderen, is er geen sociale rechtvaar-
digheid. Als deze niet veranderd wordt, is 
er geen respect voor de werknemers.

Jullie hebben onze enquête over de arbeidsom-
standigheden massaal ingevuld. DANK JE WEL!
Nog geen kans gehad om deze in te vullen? 
Geen zorgen, ze is nog steeds beschikbaar op 
www.abvvscheikunde.be (of scan de QR-code). 
Binnenkort publiceren we de resultaten van deze 
brede enquête over je arbeidsomstandigheden in 
de kmo’s.

Je mening is belangrijk voor ons, gezien de 
sectoronderhandelingen met de werkgeversver-
tegenwoordigers op 21 september starten. 
Aarzel niet om het nieuws van je sector te volgen 
op www.abvvscheikunde.be of door je afdeling 
ABVV Scheikunde te contacteren.

Wil je deelnemen? Heb je meer info nodig? 
Contacteer je afdeling ABVV Scheikunde of mail naar info@abvvscheikunde.be 
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DE LOONNORMWET
VERPLETTERT ONZE LONEN

VERANDER DE WET IN HET VOORDEEL VAN DE WERKNEMERS

24/09 – afspraak om 10u30, Station Brussel-Noord, start betoging om 11u

NATIONALE BETOGING
VRIJDAG 24 SEPTEMBER - BRUSSEL

De loonnormwet (de fameuze Wet van ’96) verhindert 
de vakbonden om te onderhandelen over een eerlijke 
verloning voor de werknemers. 

Deze wet blokkeert elke loonsverhoging die naam 
waardig en dat onder het mom de competitiviteit van 
de ondernemingen te bewaren. Maar als het op 
aandeelhouders aankomt, winnen blijkbaar andere 
inzichten. In volle coronatijd werden immers 
miljarden aan dividenden uitbetaald. 

Nochtans zijn het de lonen die de echte winsten creëren: 
voor de werknemers, de samenleving, de sociale 
zekerheid, de openbare diensten, de economie…
Zij zorgen voor de broodnodige bijdragen.

Deze wet is oneerlijk, onrechtvaardig en onverantwoord. 

Als de loonnormwet – die in niets nog beantwoordt aan de 
sociaaleconomische realiteit – niet  verandert in het voordeel 
van de werknemers, zullen volgende loonsverhogingen 
blijven flirten met de 0%. In wiens voordeel?

Het ABVV wil dat de loonnormwet grondig wijzigt 
zodanig dat er terug sprake kan zijn van echt 
loonoverleg en echte loonsverhogingen.

Zonder grondige wijziging van de loonnormwet, kan er 
geen sprake meer zijn van een Interprofessioneel 
Akkoord (IPA), noch sociale vrede.


