Pc 130: geen struisvogels maar ook geen
angsthazen

We willen een akkoord, punt!
De laatste gesprekken om tot een sectorakkoord te komen in het pc 130 zijn met een
sisser afgelopen. Nadat we eerder al geprotesteerd hadden tegen de respectloze kritiek
van de werkgeversfederatie op het sociaal overleg hebben we uiteindelijk zelfs een
actie- en stakingsaanzegging ingediend. Als vakorganisatie willen we er ronduit alles aan
doen om een degelijk sociaal akkoord in de sector te bereiken. We hebben echter onze
verantwoordelijkheid genomen en een nieuwe ontmoeting met de bestuurder van
Febelgra, Philippe Van Ongevalle, afgedwongen op vrijdag 13/10. We hopen dat een
zoveelste poging tot dialoog eindelijk zijn vruchten zal afwerpen.

Al van bij het begin richt Febelgra haar pijlen op de problematiek van de nachttoeslagen die volgens
haar in België te hoog liggen. Concreet zou ze het bedrag van de nachtpremies via dit
sectorakkoord willen herzien (hetzij bevriezen, hetzij verlagen). De BBTK pikt het niet dat een
dergelijke maatregel zou worden doorgevoerd zonder dat daar eerst grondig vooraf is over
nagedacht. Zo zou er bijvoorbeeld eerst een werkgroep kunnen worden opgericht die omtrent de
nachttoeslagen een oplossing tracht uit te werken waar beide partijen zich in kunnen vinden, met
het volgende sectorakkoord als deadline.
Al onze voorstellen om tot een deelakkoord te komen rond andere punten (verhoging van de
baremieke en reële lonen, verlenging van de cao’s rond SWT, opleiding van de werknemers,
akkoord over de indexering van de lonen op de 1ste dag van de maand) werden tot nog toe van
tafel geveegd. Meer nog, ondanks onze herhaalde vragen hebben we geen enkel antwoord
gekregen op essentiële punten waarmee nochtans rekening moet worden gehouden in de
bespreking. We blijven een verhoging van de koopkracht van de werknemers eisen via een
verhoging van de reële lonen.
We steken onze kop niet in het zand – zoals Febelgra ons graag
afschildert – maar we zullen evenmin voor de werkgevers
terugdeinzen. Voor ons primeert de verdediging van de collectieve
belangen en de arbeidsvoorwaarden van een hele sector. BBTK
blijft bovenal voorstander van een voortzetting van het sociaal
overleg. We gaan die nieuwe ontmoeting met een positieve
ingesteldheid tegemoet en we hopen dat vrijdag de dertiende alle
kansen mag bieden voor het sociaal overleg in de grafische
nijverheid.
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