
Deze zomer hadden de vakbonden verkondigd dat ze het zomerakkoord van de regering niet zomaar zouden laten passeren. 
Op een actie van de socialistische overheidsbond aan de sluizen na, leek het er echter op, dat de vakbonden intussen ingedommeld 
waren. De aankondiging van ABVV-algemeen secretaris Vertenueil om van 2 oktober en algemene stakingsdag te maken, heeft 
het sociaal front wakker geschud. Er staat de regering nog voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober een sociale storm 
te wachten. Zo doorkruisen we haar tactiek om de aandacht voor sociale afbraak weg te leiden naar migratie en veiligheid. 

Vertenueil had een punt: als we nu niet staken, wanneer dan 
wel? Het zomerakkoord van de regering Michel is immers niet van 
de minste. Daarin staat onder meer de volledige herziening van de 
loonvorming. Regering en patronaat willen immers af van collec-
tieve barema’s of weddeschalen op basis van ervaring en die ver-
vangen door een loonvorming gebaseerd op prestatie en produc-
tiviteit. Dat zal de lonen drukken en de werkdruk fors verhogen. 

De regering wil meteen ook de welvaartsenveloppe voor uitke-
ringsgerechtigden opnieuw inkorten, de werkloosheidsuitkerin-
gen na de eerste periode sneller doen dalen (degressiviteit) en een 
onbetaalde gemeenschapsdienst opleggen aan langdurig werklo-
zen, want een arbeidsreserveleger om de lonen te drukken heeft 
pas zin als je het ook kan activeren. Voorts wil ze de minimum-
leeftijd optrekken voor tijdskrediet voor landingsbanen en SWT 
(brugpensioen) bij herstructureringen. Tenslotte zullen ambtena-
ren hun ziektedagen niet langer kunnen overdragen en wordt het 
statuut zodanig uitgehold dat er weldra niets meer van over blijft, 
ook niet de werkzekerheid.

Hadden de overheidsvakbonden de forcing van Vertenueil no-
dig om uit hun sloffen te schieten? Dat weten we niet. Hoe dan 
ook, op 20 september, bij de herneming van het Waals parlement, 
betoogt de Waalse socialistische overheidsbond in Namur ter ver-
dediging van de openbare diensten. Deelnemers kunnen staken, 
maar een algemene staking van de Waalse overheidsdiensten is pas 
op 10 oktober gepland. Bij de Vlaamse ambtenaren sleepte het lan-
ger aan, maar uiteindelijk heeft het gemeenschappelijk vakbonds-
front 7 personeelsvergaderingen georganiseerd. De opkomst en 
de woede waren zodanig dat voor 21 september een staking werd 
uitgeroepen. Een week later, 28 september, gaan ook de federale 
ambtenaren in staking, inclusief brandweer en zelfs politie rond 
ongeveer dezelfde eisen. 

Het voorstel van Vertenueil stootte op onwil van de top van ACV 

en ACLVB en werd helaas ook afgewezen door de hoogste instan-
ties van het ABVV. Dat zal hem in de groep van 10 ongetwijfeld 
nog doorgestoken worden. Maar Vertenueil heeft daarmee wel ver-
duidelijkt dat de overheidsbonden in hun verzet niet alleen zullen 
staan.  Dat wordt nog eens extra benadrukt met de uitgave van een 
nieuwe pensioenkrant door het gemeenschappelijk vakbondsfront.

In de private sectoren worden de geplande ‘sensibiliseringsacties’ 
van 2 oktober nu veel ernstiger genomen. In Brussel wil het gemeen-
schappelijk  vakbondsfront meer dan 10.000 betogers op de been 
brengen. In de Antwerpse chemiebedrijven gaat een petitie rond 
omtrent eindeloopbaan en zware beroepen, een belangrijk onder-
deel van het zomerakkoord. Bij GSK in Waals Brabant houden de 
vakbonden personeelsvergaderingen. Als van 2 oktober op die ma-
nier een succes wordt gemaakt, dan kan dit een uitstekende aanloop 
zijn naar een algemene staking nog voor het einde van het jaar, zoals 
het ABVV van Charleroi & Zuid-Henegouwen terecht vraagt. Het 
ABVV van Luik-Hoei-Waremme wil zelfs zolang niet wachten en 
al op 2 oktober een lokale 24-urenstaking organiseren. Wat vooral 
nodig is, zijn militantenconcentraties en personeelsvergaderingen 
om die acties op te bouwen, niet om voor de zoveelste keer te in-
formeren, maar om duidelijk te maken dat het deze keer menens is. 

Wat zal er gebeuren als we dat niet doen? Olivier Chastel (MR) 
kondigt nu al aan dat hij de rechtse coalitie ook na de verkiezingen 
van 26 mei 2019 wil verder zetten. In dat geval wil de N-VA dat haar 
sociaal economische standpunten nog meer weerspiegeld worden. 
De N-VA wil beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd, 
rechtspersoonlijkheid voor de vakbonden en inzicht in de stakers-
kassen. Ze wil de vakbonden en de mutualiteiten ook de uitkering 
van werkloosheid en ziekte ontnemen. Dat is niets minder dan de 
vakbonden vleugellam maken zoals Thatcher deed in de jaren ’80 in 
het Verenigd Koninkrijk. Dat stoppen moet nu gebeuren, want hoe 
langer we wachten, hoe moeilijker het wordt.  
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