
Beste collega’s,

Tijdens de onderhandelingen over een sectorakkoord 2017-2018, is gebleken dat de werk-
geversfederatie, essencia, de lonen slechts wenst te verhogen als er waterdichte garanties 
komen dat de loonnorm in de ondernemingen strikt wordt nageleefd. Met andere woorden, 
als er in de sector chemie 1 onderneming afwijkt van de loonnorm, dan worden de mini-
mumlonen niet verhoogd, aldus de werkgeversfederatie. Daarbovenop eisen zij een maxi-
male �lexibiliteit door de overurengrens drastisch op te trekken naar 443u en weekgrens 
naar 84 uur. 

Voor ons is dit onaanvaardbaar. 
Ondernemingen geven maar al te graag loonsverhogingen 
aan hun CEO’s en directies. Loonsverhogingen die ver 
boven de loonnorm van 1,1% uitstijgen.

Met een volwaardig sectorakkoord krijgen ook werknemers 
uit ondernemingen zonder collectieve arbeidsovereen-
komsten een verbetering van hun koopkracht. 
Een sectoraal akkoord is dus cruciaal voor werknemers 
in ondernemingen zonder collectieve overeenkomsten. 
Maar ook voor andere werknemers is de sector-cao 
belangrijk omwille van oa. de stelsels voor werkloosheid 
met bedrijfstoeslag, tijdskrediet, landingsbanen, …

Wij wensen een sectoraal akkoord dat de koopkracht 
verbetert van iedereen. Een solidair akkoord zonder 
uitsluiting, daar gaan we voor. 

Daarom zullen wij actievoeren op 

18 april om 17 uur in Brussel
Op die dag zal het jaarlijks essenscia-event “Life Sciences: a journey of discovery in 
a changing society” plaatsvinden in het Square Brussels Meeting Center. 
( in de buurt van het Centraal Station)

Voor de deelnemers aan de actiedag wordt een stakingsvergoeding voorzien. 

Veel werkgevers uit de sector zullen aanwezig zijn. Dit is de gelegenheid om hen vriendelijk 
te onthalen en uit te leggen dat essenscia de sociale vrede in de chemie in het gedrang brengt. 

Wij rekenen op jullie aanwezigheid, verder info kan je krijgen bij je syndicaal afgevaardigden. 
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ABVV-BBTK 

Herman Baele
ABVV-AC 

Erik Decoo
ACLVB

Ter info uit de Tijd, dd 8/04/2017

De topman of -vrouw van een groot 
beursgenoteerd bedrijf in ons 
land verdiende in 2016 gemiddeld 
1,96 miljoen euro. Dat is 2,1 procent 
meer dan in 2015, blijkt zaterdag 
uit het jaarlijkse salarisoverzicht 
van De Tijd. 

Ter vergelijking: het brutojaarloon 
van de gemiddelde werknemer in 
de privésector steeg vorig jaar met 
slechts 0,9 procent.
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