
windt er geen doekjes om: de werk-
gevers zijn niet van plan om daarin
mee te stappen. ‘Het is tegen de wet
en we zijn niet van plan om onwet-
telijke dingen te doen’, zegt hij.

Timmermans besluit dat er voor
de bonden niets anders opzit dan
de regering-De Croo te polsen over
de bereidheid om de loonnormwet
te wijzigen. Die wet bepaalt dat de
loonnorm een dwingend karakter
heeft. Er kan dus niet van worden
afgeweken. Met zowel socialisten
als liberalen in de Vivaldi-regering
is het zeer de vraag of de appetijt
voor een aanpassing van de loon-
normwet groot is.

Wishful thinking
Minister van Werk Pierre-Yves Der-
magne (PS) is niet van plan om zich
te mengen in het loonoverleg,
meldt zijn woordvoerder: ‘Dat er

Vakbonden houden loonoverleg al voor bekeken 
 een beetje spanning zit in de on-

derhandelingen is niet abnor-
maal. We hebben begrip voor de
moeilijke situatie, maar hopen
toch dat de sociale partners snel
weer aan tafel gaan. Het sociaal
overleg is belangrijk, zeker in mo-
menten van crisis. We zullen ons
nog niet mengen.’

Bij de bonden valt nog te horen
dat het afblazen van het loonover-
leg niet betekent dat er niet verder
onderhandeld kan worden over an-
dere dossiers, zoals de verhoging
van de uitkeringen (de welvaarts-
enveloppe) en een betere omkade-
ring van telewerk. Timmermans
noemt dat wishful thinking. Een
afspraak maken over de welvaarts-
enveloppe zonder dat er tegelijk
onderhandeld wordt over de lo-
nen, is volgens hem niet mogelijk.

Pascal Sertyn

Vandaag zouden de sociale part-
ners voor de tweede keer bijeenko-
men in het kader van de tweejaar-
lijkse interprofessionele loonon-
derhandelingen voor de
privésector (IPA). Maar de vakbon-
den zetten voortijdig een punt ach-
ter de gesprekken, en leggen van-
daag op een persconferentie hun
redenen daarvoor uit. Het IPA-
overleg was nochtans pas maan-
dag begonnen. De Groep van Tien,
het overlegplatform met de toplui
van vakbonden en werkgevers,
boog zich toen een eerste keer over
het loonrapport van de Centrale
Raad voor het Bedrijfsleven, en in
het bijzonder over de conclusie dat
de maximaal beschikbare loon-
marge voor dit en volgend jaar 0,4
procent bedraagt. Een tweede ge-
sprek komt er dus niet meer.

‘Nog nooit meegemaakt’ 
Pieter Timmermans, de topman
van de werkgeversorganisatie VBO
en de man met de meeste ervaring
in het interprofessioneel loonover-
leg, zegt dat hij zoiets nog nooit
heeft meegemaakt. Maandag was
afgesproken om vandaag opnieuw
de koppen bijeen te steken over de
grote thema’s van het IPA-overleg,
zegt hij. 

In een gezamenlijke mede-
deling reageren de werkgevers bij-
zonder verbolgen op de beslissing
van de vakbonden om de gesprek-
ken nu al stop te zetten. ‘Onbegrij-
pelijk en onaanvaardbaar’, vinden

ze. De werkgevers spreken van ‘een
slag in het gezicht van de onderne-
mers die dezer dagen vechten voor
het overleven van hun bedrijf en
voor het behoud van de jobs van
hun medewerkers’. Ze hameren er
nog eens op dat de loonmarge van
0,4 procent boven op de indexaan-
passing van 2,8 procent komt. 

Tegen de wet
Het was eind vorige week al duide-
lijk dat die onderhandelingen on-
der een bijzonder moeilijk gestern-
te van start zouden gaan. De drie

grote vakbonden – ACV, ABVV en
ACLVB – lieten toen al weten dat
een loonmarge van 0,4 procent
voor hen volstrekt onaanvaarbaar
was. Ze zien die als een ‘carcan die
het onmogelijk maakt om te on-
derhandelen over goede lonen’.

Voor hen moest integendeel on-
derhandeld worden over een zoge-
naamde indicatieve loonnorm,
wat concreet betekent dat tijdens
loononderhandelingen in de be-
drijfssectoren gepraat kan worden
over een hogere opslag. 

VBO-topman Timmermans

Mario Coppens (ACLVB) in gesprek met Marie-Hélène Ska (ACV) tijdens een vergadering van de Groep van Tien in september vorig jaar. © belga

De vakbonden hebben de loononderhandelingen in de 
Groep van Tien opgeblazen nog voor ze goed en wel waren 
begonnen. Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) voelt 
zich niet geroepen om zich nu al te moeien. 

WERK

‘Dit is een slag in 
het gezicht van de 
ondernemers die 
vechten voor het 
overleven van 
hun bedrijf’
Mededeling van 
de werkgevers 

Francken deed 
aangifte tegen het 
lekken van verhoren
en telefoontaps uit 
het strafdossier. 
Het parket opende 
een onderzoek

‘vriendjespolitiek van de bovenste
plank’, Ben Segers (SP.A) over ‘een
open toegangspoort voor wie de
juiste connecties of de grootste
bankbiljetten had’. 

Vorige week werd Melikan Ku-
cam, die van het kabinet-Francken
humanitaire visa mocht uitreiken
maar dat tegen betaling bleek te
doen, veroordeeld voor mensen-
smokkel en omkoping. Afgelopen
weekend berichtte De Standaard
dat Francken veel meer van de af-
faire afwist dan hij tot nu toe had
verklaard en dat hij het parlement
daarover onwaarheden had verteld
(DS 16 januari).

Opvallende afwezige tijdens het
actualiteitsdebat was de N-VA. De
jongste dagen viel de stilte van de

Matthias Verbergt, 
Mark Eeckhaut

ties noch door het kabinet gecon-
troleerd, in tegenstelling tot wat
Francken in de Kamer tijdens zijn
hoorzitting in 2019 had laten uit-
schijnen. 

Mahdi had het over ‘mensen-
smokkel gefaciliteerd door de
staatssecretaris’ en voegde daar-
aan toe dat Francken het onder-
zoek ‘bemoeilijkt’ had toen hij zijn
kabinetsmedewerkster van een na-
kende inval bij Kucam op de hoog-
te bracht. Mahdi beloofde meer
transparantie en controle. ‘Wij zul-
len niet samenwerken met malafi-
de tussenpersonen of tussenper-
sonen die wij via via kennen’, zei de
staatssecretaris.

Francken bij het Antwerpse parket
aangifte heeft gedaan tegen het lek-
ken van verhoren en telefoontaps
uit het strafdossier in deze krant.
Het parket opende een onderzoek
naar de mogelijke bronnen. Som-
mige instanties die betrokken zijn
bij gerechtelijke dossiers zijn aan
geheimhoudingsplicht gebonden.
Die plicht geldt niet voor derden,
zoals journalisten.

Band met België 
In de commissie bevestigde Mah-
di dat er bij de personen die Ku-
cam aandroeg behalve een identi-
teitscontrole alleen een veilig-
heidscheck gebeurde. Een band
met ons land en kwetsbaarheid
werden door de bevoegde instan-

‘Als hij in deze commissie nog eens
over asiel en migratie komt toete-
ren, dan zal ik hem alvast niet meer
geloven’, zei Tim Vandenput (Open
VLD). ‘Sinds vorige week is Theo
Francken zijn moreel gezag in de-
zen voor altijd kwijt.’ 

In de bevoegde Kamercommis-
sie waren de meerderheidspartijen
snoeihard voor de voormalige
staatssecretaris voor Asiel en Mi-
gratie Theo Francken (N-VA). Wou-
ter De Vriendt (Groen) had het over

De N-VA bleef
in de Kamer stil tijdens het debat 
over de affaire-Kucam, ook al 
kreeg ex-staatssecretaris Theo 
Francken de volle laag van de 
Vivaldi-partijen.

MENSENSMOKKEL

‘Theo Francken is moreel gezag over migratie voor altijd kwijt’
N-VA’ers, die elkaar doorgaans
graag vocaal steunen, over de zaak
op. Francken zelf daagde even later
wel op om een vraag te stellen aan
Sammy Mahdi (CD&V), de huidige
staatssecretaris voor Asiel en Mi-
gratie.

Gisteren raakte ook bekend dat
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