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Eind juli sloot de regering-Michel haar zomerakkoord. 
Hierin staan maatregelen die werken in de handel op-
nieuw flexibeler en onzekerder zullen maken. Ze lijken de 
werknemers van de sector te verwarren met een circus-
gezelschap: acrobaten die oneindig rekbaar zijn, jongleurs 
die behendig goochelen met een onstabiel beroepsleven 
en een goed uitgebouwd gezinsleven, koorddansers die 
zorgen dat ze niet in onzekerheid te pletter vallen…

FLEXI-CLOWNESKE TOESTANDEN
In de grote show die onze regering wilt opvoeren zullen de werkne-
mers, die al erg flexibel zijn, dat in de toekomst nóg meer moeten 
worden. Ze zullen ook nog wat slechter bij kas komen te zitten en (op 
verzoek) opgetrommeld kunnen worden, dat alles voor een armtierig, 
onvolwaardig werknemersstatuut. En de vaste werknemers zullen hun 
hoop op een voltijdse job zien vervliegen. Dát is het systeem dat de 
regering «flexi-job» noemt en wil uitbreiden naar de handelssector. 

Hoe dit principe in zijn werk gaat? Een werknemer (die minstens 4/5de 
werkt bij één of meerdere werkgevers) sluit met een andere werkgever 
een kaderovereenkomst die minimaal een flexi-loon, een functie en de 
wijze van oproeping vastlegt. De werkgever is geenszins verplicht om 
de geldende minima in de sector te volgen noch om een arbeidsduur 
(zelfs geen minimale) vast te leggen. De flexi-jobbers worden ingescha-
keld wanneer men ze nodig heeft (want ze zijn goedkoper en er moeten 
slechts beperkte RSZ-bijdragen voor worden betaald). Wij weten hoe 
moeilijk vaste deeltijdse werknemers het in de handel hebben om ex-
tra uren te verkrijgen in de winkels. De laatste jaren wordt hun situatie 
alsmaar erger doordat steeds meer jobstudenten worden ingeschakeld. 
Een nieuw aanpasbaar statuut op de arbeidsmarkt zou voor hen een 
ramp zijn en naar nóg meer onzekerheid voor iedereen leiden.

OPVOERING IN HET DONKER, ZONDER VANGNET,  
IN DE E-COMMERCE
De regering voegt er voor de werkgevers nog de mogelijkheid aan toe 
om nachtarbeid heel gemakkelijk uit te breiden, zonder inspraak voor 
de vakorganisaties. 

Nachtarbeid in de handel is al lang mogelijk, op voorwaarde dat de ver-
tegenwoordigers van alle vakbonden binnen het bedrijf hun akkoord 
geven. Maar ondanks die mogelijkheid stonden de werkgevers de laat-
ste jaren niet te springen om hierover gesprekken aan te vatten. De 
regering heeft nochtans besloten om de regels verder te versoepelen. 
Gedurende een periode van 2 jaar zal nacht- en zondagswerk in de 
sector van de e-commerce kunnen worden ingevoerd via een een-
voudige aanpassing van het arbeidsreglement of via een cao waar-
voor de goedkeuring van... slechts één vakorganisatie zal volstaan. 
Na die 2 jaar zal dit definitief kunnen worden ingevoerd via een cao 
of het arbeidsreglement. Ook hiervoor zal maar één vakorganisatie 
haar akkoord moeten geven...

GEMEENSCHAPPELIJK VAKBONDSFRONT 
LAAT HET DOEK NEER
Applaus! De werkgevers verheugen zich ongetwijfeld over dit aanlok-
kelijke programma. Voor het gemeenschappelijk vakbondsfront kan 
hiervan evenwel geen sprake zijn. Het wordt tijd dat dit circus op-
houdt. Wij zullen ons hevig verzetten tegen de invoering van elk sta-
tuut van flexi-jobber in de bedrijven. De werknemers van de handel 
moeten kunnen blijven evolueren naar voltijds werk van onbepaalde 
duur, met naleving van de barema’s. Wij hekelen ook de al te sim-
plistische en onaanvaardbare versoepeling van de regels voor nacht-
arbeid. De basisbeginselen van het sociaal overleg (nl. dat nachtarbeid 
enkel kan worden ingevoerd met het akkoord van alle in het bedrijf 
vertegenwoordigde vakbonden) moeten worden gerespecteerd, en 
wij zullen er alles aan doen om dit te bereiken. 

DE WERKNEMERS IN DE HANDEL VERDIENEN 
RESPECT EN VOLWAARDIGE JOBS!


