
HOGERE LONEN

COMPLEXE LOONBRIEF

FOUT LOON

Uit wetenschappelijk onderzoek en loonstatistieken blijkt dat bedrijven waar vakbonden aanwezig zijn, 
hogere lonen uitbetalen. Dit komt omdat je collectief veel sterker kan samenwerken dan als individu.

De berekening van je loon wordt steeds complexer. Bekijk je loonbrief eens: die is heel verwarrend en 
wordt elk jaar ingewikkelder. De syndicale afgevaardigden helpen je je loonbrief te begrijpen.

De uitbetaling van je loon loopt soms mis: je krijgt een lager loon dan waar je recht op 
hebt, overuren worden niet betaald, je hebt niet al je premies gekregen, aan het einde van 
je contract krijg je geen juiste afrekening. Een beschermde afgevaardigde van de vakbond 
kan in dit geval opkomen voor je rechten. 

Een vakbond: beter voor je loon? 
Als we werken, willen we dat ons loon correct wordt betaald. 

En dat er geen andere problemen opduiken. Spijtig genoeg is dat niet altijd het geval.
Geen nood, er is een oplossing: een vakbond in je bedrijf. 
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Heb je een vraag? Neem dan contact op met  



SPECIALE ARBEIDSVORMEN

COLLECTIEVE ACTIE

Er zijn heel wat speciale arbeidsvormen die veel goedkoper zijn voor de werkgever. Denk maar aan jobstu-
denten, startersjobs, flexi-jobs, onbetaalde of laagbetaalde stage. Hierdoor komt de gewone tewerkstelling 
onder druk te staan. Een vakbond in je bedrijf kan er op toezien dat dit onder controle blijft.

Een vakbond in je bedrijf maakt het gemakkelijker collectief voor je rechten op te komen. Dit gebeurt via 
collectieve actie op bedrijfsvlak of door deelname aan nationale acties voor betere centrale cao’s.  Ook dat 
is essentieel voor hogere lonen. 

Neem bijvoorbeeld de actie van 13 februari 2019 tegen de loonnorm. Door een nationale staking wisten we 
38% meer marge te creëren, goed voor 500 miljoen euro extra loon. En dat zal ook een positief 
effect hebben op jouw loon.

LOONPROBLEMEN

Als je een probleem hebt met je werkgever over je loon, dan is het goed te kunnen rekenen op een syndicale 
afgevaardigde. Die kan bemiddelen en voor je opkomen.

Een vakbond: beter voor je loon? 


