SECTORONDERHANDELINGEN BANKEN:
TIJD VOOR LOONSVERHOGING EN JOBS!
Begin januari sloten vakbonden en werkgevers een
interprofessioneel akkoord (IPA) af. Dat geldt voor alle werknemers
in de privé. Eén van de belangrijkste punten hierin is de mogelijkheid van een maximale verhoging
van de lonen met 1,1% (bovenop indexeringen en baremieke verhogingen). Een trendbreuk: de
laatste keer dat de lonen met meer dan 1% mochten stijgen dateert immers van 2006.
Deze akkoorden hebben maar een uitwerking als er in de sectoren een vervolg aan gegeven wordt.
De onderhandelingen hierover in de banksector zijn opgestart. Zowel bij werkgevers als vakbonden
bestaat de wil om voor eind juni een akkoord te bereiken.
Ondanks de druk op tewerkstelling boeren de financiële
instellingen goed. De Nationale Bank zegt zelfs dat het
rendement op eigen vermogen van de Belgische banken
gemiddeld twee keer zo hoog is als het Europees gemiddelde. KBC maakte in 2016 3,09 miljard €
winst (+ 22%), ING 1,21 miljard € (+10%), Belfius 780 miljoen € (+14%) en BNP Paribas Fortis 920
miljoen € (-1,2%, wat nog behoorlijk is, gezien de hoge herstructureringskosten). Een akkoord moet
dus mogelijk zijn.
In onze eisenbundel zijn we tegemoet gekomen aan de
belangrijkste verzuchtingen van de werknemers in de
banksector: de koopkracht en het behoud van jobs.
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Koopkracht: de loonmarge van 1,1% omzetten in een transparante vaste brutoloonsverhoging zoals voorzien in het IPA
Vorming: een individueel recht voor elke werknemer
Een kader voor telewerk
Mobiliteit: terugbetalen parkeren aan treinstations en een sectorale fietsvergoeding
Burn-outs: degelijk onderbouwd kader om psychosociaal welzijn werknemers te verbeteren
Werkzekerheid: koppeling digitalisering en tewerkstellingsgarantie
Het recht op ‘onbereikbaarheid’

Over bepaalde punten kon tijdens een eerste ontmoeting met de werkgevers al een akkoord
gevonden worden, zoals het maximaliseren van de rechten op SWT (vroeger brugpensioen) en
tijdskrediet. Op bovenstaande belangrijke punten is dat er echter nog niet.
Op 23 mei onderhandelen vakbonden en
werkgevers opnieuw. Het is duidelijk dat het
gemeenschappelijk vakbondsfront zal eisen dat
de werknemers, na 10 moeilijke jaren, opnieuw een sociale stap vooruit mogen beleven die naam
waardig. Zo niet zal de stap naar vakbondsacties gezet worden. We houden u op de hoogte!
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