
Beste collega’s, 

 

Zoals jullie ongetwijfeld al hebben vernomen via de pers, roept het gemeenschappelijk vakbondsfront 

van ACV en ABVV op tot een nationale staking op maandag 29 maart. Het nationaal overleg tussen 

werkgevers en vakbonden rond het Interprofessioneel Akkoord (IPA) zit al geruime tijd muurvast, 

omdat de werkgevers halsstarrig vasthouden aan de loonnorm van 0,4%. De vakbonden verzetten 

zich tegen de bindende loonnorm, die een hogere loonsopslag de komende twee jaar onmogelijk 

maakt in alle sectoren in de privé. 

Niet enkel een eerlijke loonsopslag, maar ook onze eindeloopbaanstelsels liggen onder vuur. De 

instapvoorwaarden voor landingsbanen (deeltijds werken vanaf 55 jaar) en SWT (brugpensioen vanaf 

59 jaar) worden mogelijk verder verstrengd, terwijl we de vraag enkel zien stijgen en de nood voor veel 

collega’s hoog is. Bovendien is het momenteel onmogelijk om in een landingsbaan met een bijpassing 

van de RVA te stappen, zolang er geen nieuwe nationale CAO rond de uitkeringen wordt afgesloten. 

Vandaag ligt de bal in het kamp van de regering, maar onze heren en dames politici zijn verdeeld over 

de kwestie. Een duidelijk signaal van de werkvloer om te tonen dat we hiermee niet akkoord kunnen 

gaan is dus zeker op z’n plaats.  

Na een eerste actiedag op 11 februari en de beleefde overhandiging van onze open brief aan de 

directies tijdens de actiedag van 25 februari, is het nu tijd voor verdere acties. In de open brief 

brachten we de directies op de hoogte van onze intentie om ons protest verder te zetten als er geen 

tegemoetkoming zou komen aan onze eisen: 

 

• Een indicatieve loonnorm die vrije loononderhandelingen mogelijk maakt. 

• Eindeloopbaanregelingen met SWT vanaf 58 en landingsbanen vanaf 55 jaar. 

• Een aanzienlijke verhoging van de minimumlonen, ook in de chemiesector. 

• Arbeidsduurvermindering voor jobs en werkbaar werk. 

 

We houden dus ons woord en roepen jullie op om massaal het werk neer te leggen op 29 maart. 

Licht je directe chef in over je deelname en breng ons op de hoogte voor je stakersvergoeding 

(€30). Een korte handleiding ‘Staken voor beginners’ vind je in bijlage. Door jullie massale 

deelname kunnen we samen laten voelen dat het onze arbeid is die voor de winst zorgt en eisen we 

respect voor alle inspanningen die de werkende bevolking tijdens het moeilijke pandemiejaar heeft 

geleverd.  

Over de activiteiten op de dag zelf volgt later meer informatie, maar weet dat je kan rekenen op de 

delegees en militanten van ABVV en ACV om er een zichtbare en coronaconforme actie van te maken. 

Op naar een geslaagde actiedag op 29 maart!  

 

Vriendelijke groeten, 

 

Uw ABVV- en ACV -team 

 


