pc 130 – grafische industrie:

Wij zijn geen struisvogels maar ook geen
uilskuikens
Op 14 september zijn de gesprekken tussen de vakbonden en Febelgra (de federatie van
de werkgevers van de grafische industrie) op een mislukking uitgedraaid. Het sociaal
overleg ligt volledig stil. Het gemeenschappelijk vakbondsfront hekelt de houding van
Febelgra omdat de federatie via de sectoronderhandelingen een herziening van de
nachttoeslagen tracht op te dringen en een totaal gebrek aan respect tegenover de
vakorganisaties aan de dag legt. Er is een stakings- en actieaanzegging ingediend.

Herziening nachttoeslagen is struikelblok
Op de vergadering van 7 september hebben we – voor de
zoveelste keer – herhaald dat wij niet willen praten over de
nachttoeslagen
in
het
kader
van
de
sectoronderhandelingen. Febelgra probeert dit er sinds het
begin van de besprekingen door te drukken omdat ze vindt
dat de nachtpremies te hoog zijn in België. Concreet zou ze
dit bedrag willen herzien (via een bevriezing of een
verlaging). Voor het gemeenschappelijk vakbondsfront kan
er uiteraard geen sprake van zijn dat een herziening van de
nachttoeslag wordt opgelegd. Naargelang van de
loonklasse van de werknemer zou een dergelijke maatregel tot een verlies van 20 tot 29%
van zijn huidige loon kunnen leiden.

Sociaal overleg moet vooruit
Ondanks de onenigheid over dit punt hebben wij geprobeerd om schot te krijgen in de
onderhandelingen en hebben wij zelfs een mini-akkoord voorgesteld. Dit omvatte een
verhoging van de baremieke en reële lonen (met een kleine reserve voor de pensioenkas).
Ook de verlenging van de cao’s rond SWT (die momenteel geldig zijn tot 31 december
2017) was hierin voorzien, net als van de cao’s over opleiding van de werknemers
(risicogroepen) en van het akkoord over de indexering van de lonen op de 1ste dag van
de maand (in plaats van de 2de maandag van de maand).
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Vakbonden belachelijk gemaakt!
Febelgra geeft geen duimbreed toe en heeft al onze voorstellen afgewezen. In de pas
verschenen maandelijkse nieuwsbrief gaat Philippe Van Ongevalle (de bestuurder van
Febelgra) zelfs zo ver dat hij de vakbonden bestempelt als « struisvogels » en letterlijk het
volgende aan de werkgevers van de grafische industrie schrijft: « Koop een drukkerij in
Nederland en krijg onmiddellijk 29% korting op de nachtpremies! ». De boodschap is
duidelijk: als bedrijven delokaliseren, is dat de schuld van de vakbonden die geen water
bij de wijn willen doen omtrent de nachtpremies.
De recente internationale actualiteit had ons al gewend gemaakt aan machtsvertoningen
en explosieve uitspraken à la Trump of Kim Jong-Un. Maar in de huidige context zijn we
onthutst door de uitlatingen van Febelgra, haar nauwelijks verholen dreigementen en
haar allesbehalve constructieve houding.

Geen forcing maar een constructieve sociale dialoog
Wij zullen niet zwichten voor de druk. Ondanks onze vragen hebben we nog steeds geen
antwoord gekregen op een hele rist andere aspecten die ook een impact hebben op de
portemonnee van de bedrijven van de grafische sector: er zijn hoegenaamd géén
mathematische bewijzen van de positieve invloed van de taxshift, van de kortingen voor export, van de flexibiliteit binnen
bedrijven of groepen, enz. Met al deze elementen moet
rekening worden gehouden in de bespreking.

Gezien de huidige patstelling zullen de
vakorganisaties een stakings- en actieaanzegging
indienen.

Wij vragen dat het sociaal overleg hervat zou worden in een
constructieve geest en met respect voor alle betrokken partijen.

