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Vooraan

‘Totaal wereldvreemd’, 
noemde Pieter Timmer-
mans, de topman van het 
Verbond van Belgische 
 Ondernemingen (VBO), 
woensdag de beslissing 

van de christelijke vakbond ACV en het 
 socialistische ABVV om op maandag 
29 maart acties en stakingen te organiseren 
in de bedrijven. De bonden willen dat in de 
privésector dit en volgend jaar een loons-
verhoging kan worden gegeven van meer 
dan de 0,4 procent boven op de index die 
we� elijk mogelijk is. Door de wet van 1996 
zijn de loononderhandelingen strikt gere-
geld: om te vermijden dat onze lonen snel-
ler stijgen dan die in de buurlanden is 
meer opslag niet mogelijk. 

De aangekondigde staking schoot in 
het verkeerde keelgat bij de doorgaans 
bedaarde Timmermans, die met het VBO 
de belangrijkste werkgeversorganisatie van 
het land leidt. ‘Ik heb lang geaarzeld of ik 
zou reageren, omdat ik vind dat de kapi-
tein van het werkgeversschip het hoofd 
koel moet houden. Maar ik kreeg zo veel 
verbouwereerde reacties dat ik wel iets 
moest zeggen. Door de coronacrisis is de 
economie vorig jaar met meer dan 6 pro-
cent gekrompen. Veel bedrijven vechten 
voor hun overleven. Dan staken is totaal 
wereldvreemd. Een beter woord kan ik er 
niet voor verzinnen.’

Een maximale loonsverhoging van 
0,4 procent noemen de vakbonden een 
aalmoes, zeker in sectoren die ondanks 
corona goed hebben geboerd. Waarom 
is maatwerk niet mogelijk? 
Pieter Timmermans: ‘Ik erger me aan het 
beeld dat alleen een loonsverhoging van 
0,4 procent mogelijk is. Daarbovenop kun-
nen werknemers dit en volgend jaar ook 
nog eens rekenen op een indexverhoging 
van vermoedelijk 2,8 procent. Die wordt in 
tegenstelling tot in andere landen automa-
tisch toegekend, maar bedrijven moeten 
dat geld wel eerst ergens vandaan halen. In 
het buitenland zouden vakbonden binnen 
het uur hun akkoord geven voor een loons-
verhoging van 3,2 procent. Want voor de 
meeste bedrijven is dat in de huidige con-
text al te veel.’ 

De vakbonden zeggen begrip te hebben 
voor bedrijven die het moeilijk hebben. 
Maar ze willen meer kunnen vragen in 
bedrijven en sectoren die goed hebben 
geboerd. 
Timmermans: ‘Er is geen enkele sector die 
het nu beter doet dan voor de crisis, blijkt 
uit statistieken van de ERMG (de econo-uit statistieken van de ERMG (de econo-uit statistieken van de ERMG
mische adviesgroep door de coronacrisis, red.). 
Dat geldt alleen voor enkele bedrijven. Het 
gaat om ongeveer 6 procent van de bedrij-
ven, een cijfer dat komt van het hoofd van 
de studiedienst van het ABVV. De regering 
heeft ons gevraagd voor dat beperkt aantal 
bedrijven een eenmalige oplossing te vin-
den. We willen dat graag doen, maar blijk-
baar volstaat dat niet voor de vakbonden. ‘

De bonden hopen nog altijd de wet van 
1996 omver te duwen, zodat de lonen 
met meer dan 0,4 procent kunnen stij-
gen. Maken ze een kans?
Timmermans: ‘Als dat hun bedoeling is 
met deze staking, spelen ze hoog spel. Ze 
hebben de regering-Michel verfoeid omdat 
die zogezegd het sociaal overleg onvol-
doende respecteerde, maar onder die rege-
ring en in de contouren van de wet van 
1996 hebben ze wel twee loonakkoorden 
afgesloten. En dan duwen ze de Vivaldi- 
regering, de coalitie die in haar regeer-
akkoord meer dan 40 keer hamert op het 
belang van sociaal overleg, nu in de hoek? 
Ze dwingen de progressieve partijen te kie-
zen tussen het regeerakkoord en de vak-
bond. Dat gaat als een boemerang in hun 
gezicht terugkeren, want de Vivaldi-partij-
en zijn not amused.’

De vakbonden staan niet alleen met hun 
kritiek op de wet van 1996. Ook econo-
men als Ive Marx, Gert Peersman en 
Paul De Grauwe hebben serieuze beden-
kingen.
Timmermans: ‘Wat is het alternatief?’

Vrije loononderhandelingen.
Timmermans: ‘Wie daarvoor pleit, moet 
ook durven te zeggen dat de automatische 
indexering van de lonen op de schop gaat. 
In Nederland schafte Wim Kok, een voor-
malige vakbondsleider, als premier die 
 automatische indexering af, want hij besef-
te maar al te goed dat die echt vrije onder-
handelingen in de weg stond. Hier willen 

de vakbonden én een automatische loon-
index, én een minimale loonsverhoging 
maar geen maximum. Zo krijg je binnen 
de kortste keren ontsporingen, zoals we 
die in het verleden ook hebben gezien, met 
alle gevolgen van dien voor onze econo-
mie.’

Wat is dan wel mogelijk?
Timmermans: ‘We moeten vermijden dat 
onze competitiviteit structureel verslech-
tert. Maar eenmalig zijn we bereid iets te 
doen voor de 6 procent bedrijven die rela-
tief goed door de crisis zijn gekomen. 

Denk aan een winstdeelname, een collec-
tieve  bonus via de CAO90 of aan consump-
tiecheques. Op een bepaald moment lieten 
de vakbonden zelf denksporen over zulke 
maatregelen doorschemeren. Maar op een 
volgende vergadering moesten ze daarop 
terugkomen. Waarom? Omdat een aantal 
sectorale bonzen hun macht willen mis-
bruiken.’

Zegt u nu dat een paar mensen het land 
gijzelen?
Timmermans: ‘Ja, omdat ze per se vinden 
dat in bepaalde sectoren fors meer moet 

Als je al zes maanden loopt 
te roepen dat 0,4 procent 
een aalmoes is, dan creëer 
je verwachtingen die 
je niet kan inlossen. 

Pieter Timmermans
VBO-topman
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 > Is 56.
 > Werd na zijn studies handels-

ingenieur assistent aan de KU 
Leuven en later adviseur op de 
studiedienst van het ministerie 
van Financiën.

 > Werkte vijf jaar als adviseur op 
het kabinet van de toenmalige 
minister van Begroting Her-
man Van Rompuy (CD&V).

 > Begon in 1998 bij het VBO als 
directeur-generaal, zeg maar 
de nummer twee.

 > Sinds 2012 topman van het 
VBO.

‘Bij elke grote crisis 
kijken de vakbonden 
de andere kant op’
‘Met hun aangekondigde staking kiezen de vakbon-
den voor het hic et nunc en après nous le déluge’, 
foetert Pieter Timmermans van het Verbond van 
Belgische Ondernemingen. ‘Dat is pla� e onverant-
woordelijkheid.’

Pieter Timmermans: ‘Een paar mensen voelen zich nu heel belangrijk, maar de grote massa verliest.’ © KATRIJN VAN GIEL 

worden gegeven ten nadele van het over-
grote deel van de andere sectoren. Al was 
het maar om tactische redenen, zodat die 
marge later kan worden ingeruild voor 
 andere toegevingen zoals meer soepelheid 
rond landingsbanen of brugpensioen. Die 
paar mensen voelen zich nu heel belang-
rijk, maar de keerzijde is dat de grote mas-
sa uiteindelijk verliest.’

De bonden willen geen eenmalige maat-
regelen, maar brutoloonsverhogingen. 
Die blijven doorwerken op de lange ter-
mijn en helpen de sociale zekerheid te 
fi nancieren.
Timmermans: ‘Een structurele loonsver-
hoging is natuurlijk leuk. Maar het getuigt 
van een kortetermijnvisie daar nu op in te 
ze� en, wetende dat mensen door de eco-
nomische context binnen een paar maan-
den werkloos kunnen zijn. De bonden kie-
zen voor het hic et nunc en après nous le 
déluge. Ik mis een visie op de middellange 
en lange termijn. Als je al zes maanden 
loopt te roepen dat 0,4 procent een aal-
moes is, dan creëer je verwachtingen die je 
niet kan inlossen. Dat is misschien ook het 
gemakkelijkste voor de vakbonden. Geen 
akkoord maken, actievoeren in de straat en 
de regering het vuile werk laten opknap-
pen. Maar dat is de pla� e onverantwoorde-
lijkheid.’

‘Bij elk groot crisismoment in de voor-
bije vijftig jaar keken de vakbonden de 
 andere kant op. Ze deden dat bij de olie-
crisis, bij de devaluatie van de Belgische 
frank, bij het Globaal Plan en na de fi nan-
ciële crisis. En nu doen ze het opnieuw. Ze 
zijn overal tegen en willen geen akkoorden 
sluiten. Ze willen de taart niet helpen bak-
ken, maar willen wel op de eerste rij staan 
als ze wordt verdeeld.’

Vakbondslui beroepen zich op hun ach-
terban, wiens kwaadheid ze zeggen te 
vertolken.  
Timmermans: ‘Leiderschap is ook draag-
vlak proberen te creëren en verantwoorde-
lijkheid opnemen op de moeilijke momen-
ten. Als je dat niet wilt doen, moet je ook 
niet komen klagen dat het sociaal overleg 
minder au sérieux wordt genomen. Een 
leider staat voor zijn troepen, niet erachter. 
Ik kan ook van de daken schreeuwen dat ik 
een lastenverlaging van 10 procent wil. Ik 
ga er applaus voor krijgen bij mijn achter-
ban, maar wat ga ik ermee bereiken? Juist 
niks. Zo creëer je zelf het probleem en dat 
is wat de vakbonden hebben gedaan. Ze 
stappen naar het bos met de fanfare op 
kop en willen dan toch nog konijnen 
schieten. Ja, jongens.’    

‘Ik moet altijd denken aan de uitspraak 
van de liberale politicus Willy De Clercq: 
‘Wie geen compromissen kan maken, 
moet niet in de politiek gaan.’ Voor het 
 sociaal overleg is dat hetzelfde. Als leider 
van een organisatie sta je in de last mile 
naar een akkoord eenzaam en alleen. Je 
moet die fi nale stap durven te ze� en. Als je 
dat niet kan, moet je niet om een onder-
handelingstafel komen zi� en.’

Heeft dat sociaal overleg eigenlijk nog 
zin? 
Timmermans: ‘Dat is een terechte vraag, 
maar je moet ze niet richten aan de werk-
gevers. De samenleving verandert en je ziet 
dat extremen in opmars zijn. Dat maakt 
het overleg moeilijker, maar daarom moet 
je niet stoppen met oplossingen te zoeken. 
Het is heel gemakkelijk om de lont aan het 
kruitvat aan te steken, wat de vakbonden 
nu aan het doen zijn. Vermijden dat de 
boel ontploft, is veel moeilijker. Elke keer 
dat je niet tot een oplossing komt, doe je 
het sociaal overleg aan relevantie verlie-
zen.’

JASPER D’HOORE


