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ONDERHANDELINGEN IN
DE PETROLEUMSECTOR
LOPEN VAST
ALS ER AAN PATRONALE ZIJDE EEN
SECTORAAL AKKOORD GEWENST IS,
ZAL ER OP 13 OKTOBER 2021 MET
EEN ANDER MANDAAT MOETEN
ONDERHANDELD WORDEN

Willen de werkgevers van de petroleumsector een sectoraal akkoord?
Op 30 september 2021 zijn de onderhandelingen voor de petroleumsector
aangevat. Na een eerste uitwisseling is gebleken dat we voor een aantal
punten al in een patsituatie zijn terechtgekomen. Gezien deze situatie willen de vakbondsvertegenwoordigers de militanten van de sector informeren en hen reeds mobiliseren.

Wat is er gebeurd?
Tijdens de eerste onderhandelingsronde hebben de vakbondsvertegenwoordigers hun
eisenbundel, die ze met de militanten hebben opgesteld, toegelicht en verdedigd.
Op basis van de eerste antwoorden van de werkgeversbank is gebleken
dat de werkgeversfederatie slechts een heel beperkt mandaat heeft:
• Loonsverhoging? Slechts 0,4% en pas vanaf juli 2022.
• Alle andere ingevulde eisen van de vakbonden
worden op de marge van 0,4% aangerekend.
• Arbeidsduurvermindering? Neen.
• Humanisering van de arbeid? De federatie verwerpt de meeste
vragen van de werknemers ter zake. We moeten het stellen met
enkel een verlenging van de SWT-stelsels en tijdskrediet
"landingsbaan".
De werkgeversvertegenwoordigers hebben
zelf ook hun eisen voorgelegd:
• Ze willen nog flexibelere uurregelingen,
nog meer precaire arbeidsovereenkomsten, ...
• Bovendien vragen ze een herziening van
het loonindexeringsmechanisme.
M.a.w.: de werknemers moeten zich tevreden
stellen met slechtere arbeidsvoorwaarden, zodat de ondernemingen hun rendabiliteit kunnen verbeteren. Dit getuigt van een totaal
gebrek aan respect voor de werknemers en
hun prestaties tijdens de afgelopen periode.

En nu?

Reacties van de vakbonden?
De vakbondsvertegenwoordigers kunnen uiteraard niet ingaan op een dergelijk scenario.
Sectorale onderhandelingen hebben tot doel
de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers te verbeteren, en niet de rendabiliteit
van de ondernemingen.
Buiten de eerste werkgeversreacties op onze eisen
hebben we ook vastgesteld dat de werkgeversbank totaal niet bereid is om toegevingen te doen.
Willen de werkgevers van de petroleumsector
wel tot een sectoraal akkoord komen?
Zolang de werkgeversbank de loonnorm van 0,4%
blijft aanwenden om onze eisen te verwerpen, gaan
we regelrecht naar een impasse.

De onderhandelingen worden hervat op 13 en 14 oktober a.s.
De vakbondsvertegenwoordigers hebben aan de werkgeversfederatie
gevraagd om haar antwoorden op de syndicale eisen te herzien.
Indien de werkgevers niet bereid zijn om hun standpunten te wijzigen,
zullen we moeten overgaan tot de uitwerking van een actieplan. Hierbij
rekenen we op de militanten en werknemers van de sector om syndicale
initiatieven te nemen in de bedrijven.

