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Sectorale onderhandelingen arbeiders chemie zijn opgeschort
omwille van gebrek aan respect voor de loonnorm
essenscia roept op om het sociaal overleg binnen de spelregels te laten verlopen
Brussel, 15 mei 2013 – essenscia, de federatie van de chemische industrie en life sciences,
stelt vast dat er bij de vakbonden geen bereidheid bestaat om een sectorale collectieve
arbeidsovereenkomst (cao) te sluiten die de wettelijke loonnorm respecteert. De
onderhandelingen over het sectorakkoord arbeiders voor de periode 2013-2014 werden
vandaag dan ook opgeschort. Het respecteren van de nul loonmarge zowel op sector- als op
bedrijfsniveau blijkt voor de vakbonden het grote struikelblok te zijn. Voor de sector van
chemie, kunststoffen en life sciences is het aanvaarden van de wetgeving op de loonnorm
een fundamenteel element van het sociaal overleg. De sector heeft bovendien te kampen
met een aanzienlijke loonkostenhandicap en kan zich geen verzwaring van deze handicap
bovenop de index veroorloven. Op het moment dat de competitiviteit van de chemische
industrie in België onder druk staat, is de houding van de sociale partners volkomen
onbegrijpelijk. Door de loonnorm niet te aanvaarden speelt men met de toekomst van de
hele sector en haar 90.000 medewerkers, waarschuwt essenscia.
Sinds enkele weken onderhandelen vertegenwoordigers van werkgevers en
arbeidersvakbonden als eerste sector over een sectorale cao voor de medewerkers in de
chemische industrie, kunststoffen en life sciences. Het sociaal overleg zit geblokkeerd door
de weigering van de vakbonden om het KB van 28 april 2013 over de loonnorm na te leven.
Voor essenscia en haar leden-bedrijven was het van bij de start van het overleg evident dat
een sociaal akkoord zich volledig zou inschrijven in een wezenlijk onderdeel van het
relancebeleid van de federale regering, namelijk een nul loonmarge voor de periode 20132014 met behoud van de index en barema’s. “Het respecteren van deze wetgeving is een
fundamenteel beginsel van ons sociaal overleg. Door de loonnorm niet te willen aanvaarden,
plaatsen de vakbonden zich de facto buiten de wet. Indien dit zo blijft, vragen we dat de
regering optreedt en haar beslissingen doet naleven”, zegt Yves Verschueren, gedelegeerd
bestuurder van essenscia.
De sector hecht al decennialang het grootste belang aan een duurzaam sociaal klimaat en
kiest er bewust voor om dit ook de komende jaren verder te zetten samen met de
vakbonden. “Laat er geen twijfel over bestaan, wij willen een sectorakkoord, met respect
voor het wettelijk kader. Thema’s zoals opleiding, employability, langer werken, einde
loopbaan verdienen daarin een prominente plaats. We breken de onderhandelingen voor
een sectorakkoord daarom geenszins af, maar schorten ze op”, aldus Yves Verschueren.
‘’Geen enkel hoofdkwartier van een van onze bedrijven begrijpt dat in België in het kader van
het sociaal overleg aan ondernemingen wordt gevraagd de wetgeving niet na te leven”,
besluit Yves Verschueren.
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