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ACV wil dat tijdens het debat 
volgende punten de revue passeren:

Meer vrijheid voor 
loononderhandelingen
Door de loonnorm van 0,4 procent 
zijn Belgische bedrijven en vakbonden 
erg beperkt om over loon te 
onderhandelen. Bedrijven die hun 
werknemers willen belonen voor het 
harde werk tijdens de pandemie, 
hangen vast aan die 0,4 procent. De 
loonnorm moet indicatief worden en 
niet werken met een maximumtarief.

Afschaffen van de loonnormwet
Voor ACV moet die loonnormwet 
verdwijnen. De wet wilde beletten dat 
de lonen niet sneller stijgen dan in de 
buurlanden, maar de berekening klopt 
niet. De wet verhindert vooral een 
eerlijke stijging van lonen. Het leven 
wordt duurder en de lonen stijgen 
niet mee. Privébedrijven mogen 

dit jaar niet meer dan 0,4 procent 
opslag geven bovenop de normale 
indexatie. Voor loontrekkenden 
gelden dus grote beperkingen. Je mag 
bijvoorbeeld geen rekening houden 
met loonsubsidies van de overheid 
en met de taxshifts van de regering. 
Bovendien zijn Belgen productiever 
dan onze buurlanden. Ze verzetten 
meer werk en leveren meer op. 
Ook daar mag je geen rekening mee 
houden volgens de loonnormwet.

Slot
Naar de uitkomst van het debat kijkt 
ook ACV Openbare Diensten uit. Want 
de loonnormwet mag dan wel enkel 
gelden voor de privésector, toch is 
er een link met openbare diensten. 
De overheid volgt namelijk de 
loonevolutie van de privésector. De 
komende maanden blijven we dus stevig 
actievoeren rond dit thema. En op 
20 juni volgt een nationale betoging. 

Zoveel keer zeiden mensen ‘nee’ tegen de loonnormwet via de 

petitie die ACV samen met het ABVV en ACLVB lanceerde. De 

petitie vraagt om de loonnormwet af te schaffen en pleit voor 

meer loon. Dankzij deze massale respons moet het Belgisch 

parlement debatteren over de omstreden wet. 
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