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maar berekent de Belgische loonkosten volgens de 
vakbonden sterk in het voordeel van de werkgevers. 
Zo mogen ruim 12 miljard euro aan loonsubsidies 
voor bedrijven niet in de berekening worden opge-
nomen, waardoor de loonkosten in vergelijking met 
de buurlanden kunstmatig hoog gehouden worden. 

Bovendien maakte de regering-Michel van de loon-
marge een absoluut maximum, terwijl de werkne-
mersorganisaties een indicatieve marge bepleiten. 
Een beknotting van de vrijheid van onderhandelen 
volgens internationale conventies, vindt Leemans. 
‘Wij bekijken momenteel of we daartegen juridische 
stappen kunnen ondernemen.’

Eenzijdig gelobby
Ondanks die oneerlijke rekenwijze en het te strakke 
keurslijf houden de liberale partijen koppig vast aan 
de erfenis van de vorige rechtse regering. ‘In de re-
gering-Michel heeft een grote lobbygroep van werk-
gevers ingezet op een verstrenging van de loonwet 
om hun eigen positie te verstevigen’, vertelt Marc 
Leemans. ‘Dat eenzijdige gelobby begint zich nu 
te wreken. Als er nu geen structurele oplossingen 
komen, keren dezelfde problemen terug bij de vol-
gende loononderhandelingen binnen twee jaar, vlak 
voor de verkiezingen.’

In het ideologische gebakkelei tussen liberalen en 
socialisten, houdt die andere regeringspartij in de 
Vivaldi-coalitie, CD&V, zich op de vlakte. ‘Dat waar-
deren onze mensen niet echt’, stipt de ACV-voorzit-
ter aan. ‘Ik hoop dat dat niet betekent dat ze onze 
analyse niet delen. Als je wil werken aan een inclu-
sieve samenleving, moet je dat ook doen op vlak van 
de lonen.’

Een aanpassing van de loonwet blijft dus een heikel 
thema. De werkgevers schermen ermee dat de loon-
marge plaatsvindt boven op de automatische loonin-
dexering van 2,8 procent, en dat de totale loonstij-
ging dus 3,2 procent bedraagt. Voor een soepelere 

‘In de regering groeit het besef  
van de perverse effecten van de loonwet’

Al sinds februari zit het loonoverleg in het 
slop. Doorn in het oog van de vakbonden is 
de schamele loonmarge van 0,4 procent 
waarmee de lonen van werknemers de ko-

mende twee jaar maximaal mogen stijgen. In secto-
ren die het ondanks (of net dankzij) de huidige ge-
zondheidscrisis erg goed gedaan hebben, zijn hoge-
re marges volgens hen absoluut mogelijk. De werk-
gevers willen daar niet van weten.

Uiteindelijk moest, aldus berichten in de media, een 
eenmalige coronapremie van 250 euro bruto boven 
op de loonmarge troost bieden — maar, stelden de 
werkgevers voor, enkel in bedrijven die in het cri-
sisjaar 2020 dertig procent meer omzet hadden 
gedraaid dan in 2019. ‘De werkgevers schatten zelf 
dat dat om ongeveer zes procent van alle bedrijven 
gaat’, verduidelijkt ACV-voorzitter Marc Leemans. 
‘Een minimaal bedrag voor een zeer kleine groep 
van werknemers, dan is het sop de kool niet waard.’

Kunstmatig hoge loonkosten
Daardoor is het definitief aan de regering om de 
knoop over de lonen door te hakken. Wat dat zal op-
leveren, is bij het ter perse gaan van Visie (3 mei) 
nog koffiedik kijken. Maar als er geen marge is voor 
betere lonen voor werknemers, verkondigde voor-
zitter van regeringspartij Vooruit Conner Rousseau, 
dan ook niet voor dividenden voor aandeelhouders. 
Een nooit eerder toegepast artikel in de gehekelde 
loonwet laat die optie open.

Daaruit leidt Marc Leemans af dat bij de regering het 
inzicht groeit dat de huidige loonwet, die de regering-
Michel I in 2017 drastisch verstrengde, perverse ef-
fecten heeft: ‘Bij elke onderhandelingsronde wordt 
de loonmarge kleiner. Het is een zelfvernietigend 
mechanisme dat zal leiden tot toenemende onge-
lijkheid, en onrust en instabiliteit in de samenleving.’ 

Die wet legt de berekening vast van hoeveel de lo-
nen mogen stijgen in verhouding tot de buurlanden, 
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Een allerlaatste deadline voor een loonakkoord op de 
Dag van de Arbeid, 1 mei, bracht geen zoden aan de 
dijk. Na maanden onmin over de lonen belandt de dis-
cussie finaal op het bord van de regering, waar evenmin 
alle neuzen in dezelfde richting staan.

Loononderhandelingen

Nadat het loonoverleg mislukte, moet het kernkabinet zich over het dossier buigen. Zal de regering er wel in slagen om  tot een rechtvaardige beslissing over de loonmarge te komen? 
(V.l.n.r.: Karine Lalieux, Frank Vandenbroucke, Pierre-Yves Dermagne, Alexander De Croo, Vincent Van Peteghem, David   Clarinval)
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Week van de Vrije Tijd

Wat met al die nieuwe vrije tijd?
Door de coronacrisis hebben Vlamingen meer vrije tijd, maar we weten niet goed wat 
ermee gedaan. Tijdens de Week van de Vrije Tijd (1-9 mei) zet Pasar daarom in op het 
belang van een waardevolle vrijetijdsbesteding.

TEKST  SIMON BELLENS

Hoewel bijna een derde van de Vlamingen meer 
vrije tijd zegt te hebben sinds het begin van de 
coronapandemie, weet nauwelijks negen procent 
daar ook meer van te genieten. Dat blijkt uit een 
enquête die onderzoeksbureau iVOX, in opdracht 
van vrijetijdsorganisatie Pasar, afnam bij duizend 
Vlamingen. Vanaf februari 2020, net voor het begin 
van de gezondheidscrisis, peilde iVOX op terugke-
rende tijdstippen naar onze vrijetijdsbeleving en 
-invulling.

De lockdownmaatregelen hebben veel Vlamingen 
een rustiger levensritme opgelegd en (soms ver-
velende) sociale verplichtingen gekortwiekt, maar 
erg plezierig voelt al die gewonnen vrije tijd blijk-
baar niet. Dat wijten we vooral aan een gebrek aan 
sociaal contact en buitenactiviteiten; de Vlaming 
heeft zijn drukke terrasje gemist. In april 2020 vond 
37 procent van de ondervraagden de relatieve soci-
ale isolatie problematisch, een jaar later gold dat al 
voor ruim driekwart.

Nochtans was net een gebrek aan (vrije) tijd lang 
een veelgehoorde verzuchting. ‘Er zijn momenteel 
heel wat beperkingen op onze vrije tijd’, licht tijds-
bestedingssocioloog aan de VUB Ignace Glorieux 
toe. ‘In onderzoek hebben we gezien dat mensen 
gemiddeld een uurtje per dag minder werken dan 
voor de pandemie, maar het contrast tussen werk 
en niet-werk is kleiner. Je komt zelden uit je vaste 
omgeving en bubbel, alle dagen zijn vrij vlak. Zon-
der een echt kerstfeest voelde zelfs de kerstvakan-
tie niet echt als een vakantie. Vooral dat sociale 
aspect missen de mensen.’ 

Volgens Glorieux is het een uitgelezen moment om 
meer na te denken over onze tijd en hoe we die wil-

len besteden. Van de ondervraagden blijkt zeker de 
helft meer stil te staan bij zijn vrije tijd. ‘Veel men-
sen proberen daardoor nieuwe hobby’s, of pakken 
oude weer op’, zegt hij. ‘Als je al lang gitaar wil 
leren spelen, is nu het moment. Op YouTube vind 
je overal lessen waarmee je zelf aan de slag kan. 
Maar die honger om onder de mensen te zijn, los je 
daarmee niet op.’

Wandelen in het bijzonder blijkt de weggevallen 
vrijetijdsmogelijkheden te compenseren. De helft 
van de Vlamingen wandelt meer dan voor de pan-
demie en een vierde wil daar ook na de crisis een 
gewoonte van maken. Daarnaast lijkt fietsen een 
uitgesproken onderdeel van dat ‘nieuwe normaal’, 
24 procent fietst meer dan voorheen. 

>>> Niet elke wandelaar of fietser verlangt het-
zelfde, maar de coronapandemie maakt het niet 
eenvoudig om een de Grote Wandel-, Fiets- en 
Kampeertest op maat te vinden. In het kader van 
de Week van de Vrije tijd - van 1 tot 9 mei - 
ontwikkelde vrijetijdsorganisatie Pasar daarom de 
vrijetijdstest. 
Ontdekken welk type wandelaar of fietser jij bent? 
Neem een kijkje op: www.pakjetijd.be. 

loonwet, dreigen zij, moet de index op de schop. Maar 
waar de loonmarge gaat over de verdeling van de ge-
creëerde meerwaarde, gaat de index over het behoud 
van loonkracht. ‘Van de index word je niet rijker. Je 
blijft alleen even arm’, vat Leemans samen. ‘De index 
zorgt er enkel voor dat de hogere prijzen die bedrijven 
aanrekenen achteraf deels worden gecompenseerd in 
je loon. De indexering van de lonen brengt dus het ver-
schil tussen je loon en de stijgende levensduurte weer 
op nul, maar wat je daarvoor aan koopkracht verloor, 
ben je kwijt. De index komt niet uit een wet, maar uit 
afspraken tussen werkgevers en werknemers in sec-
torale cao’s die je niet zomaar opzij kan schuiven. De 
index en de loonmarge zijn twee totaal verschillende 
discussies.’

Behalve over de loonmarge besloten de sociale part-
ners wel weer rond de tafel te gaan over andere hete 
hangijzers, zoals de eindeloopbaanbegeleiding, de 
minimumlonen en een kwalitatieve combinatie van 
werk en privé — denk bijvoorbeeld aan het toegeno-
men thuiswerk of duurzame mobiliteitsvergoedingen. 
‘Eigenlijk omvat dat nog het grootste deel van een In-
terprofessioneel Akkoord’, besluit Marc Leemans. 

‘In de regering groeit het besef  
van de perverse effecten van de loonwet’
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Enkele opvallende cijfers

31%   PROCENT HEEFT MEER VRIJE TIJD   

 SINDS HET BEGIN VAN DE CORONACRISIS

 9%

 

   ERVAART ZIJN VRIJE TIJD SINDSDIEN  

  AANGENAMER

77%    GEEFT DAARVOOR EEN GEBREK AAN  

  SOCIAAL CONTACT ALS OORZAAK

38%   VINDT DE CORONACRISIS IDEAAL OM  

 NIEUWE HOBBY’S UIT TE PROBEREN

49%  WANDELT MEER DAN VOOR DE CRISIS,  

 24 PROCENT FIETST VAKER;  

 69 PROCENT WANDELT WEKELIJKS
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