
Zij boeken recordwinsten, 
maar onze lonen vinden ze te hoog?

Strijden voor meer loon
De prijzen stijgen bijzonder snel. Steeds meer werkenden hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Er is 

de gezondheidsindex, maar die volgt de reële prijsstijgingen slechts gedeeltelijk en met vertraging. Meer dan een 
miljoen werkenden in ons land verdient minder dan €15 per uur of €2470 per maand. Voor hen is de inflatie een 

extra zware klap: zij zien zwarte sneeuw. Ondertussen blijven de winsten stijgen: de winstmarges van de Belgische be-
drijven liggen voor het eerst hoger dan 45%. in 2020 werd €266 miljard weggesluisd naar belastingparadijzen. We zaten 
tijdens corona niet allemaal in dezelfde boot en ook bij deze crisis is dit niet het geval. Wat de bazen ons ook proberen wijs 
te maken.

De situatie was al erg voor de pandemie en dan kwamen daar 
de gezondheidscrisis en nu de stijgende inflatie bovenop. Er 
wordt geschat dat 1 op 4 kinderen met honger op school zitten. 
Dit is niet omdat de ouders verkeerde keuzes maken, maar 
omdat er gewoon geen geld over is in het gezinsbudget. Als er 
geen structurele oplossingen komen, zal het aantal kinderen 
met honger alleen maar stijgen. Terwijl de bazen recordwinsten 
maken, neemt onze ellende toe. 

Handen af van de index! Breek de loonwet!

De bazen, hun politici en hun media stellen het vandaag graag 
voor alsof de automatische loonindexering de oorzaak van de 
inflatie is of het toch erger maakt met wat ze een loonprijs-
spiraal noemen. Dat is nonsens. Het is de winsthonger van de 
bazen die in elke crisis een ‘opportuniteit’ zien die maakt dat 
de prijzen zo sterk toenemen. Ze willen de werkende klasse 
doen betalen voor de crisis door onze lonen te ondergraven. Dat 
terwijl de ongelijkheid al ongekende hoogtes bereikt. 

De reële lonen in België stijgen al lang niet meer. Bij iedere on-
derhandeling over een Interprofessioneel Akkoord (IPA) horen 
we hetzelfde verhaaltje van de bazen over de concurrentiepo-
sitie van de bedrijven. De afgelopen jaren zijn de regels nog 
verder aangepast op maat van de bazen. De vakbonden komen 
steevast met zo goed als lege handen terug van de onderhande-
lingstafel van de groep van 10. In veel sectoren is er nadien nog 
strijd nodig om zelfs dat minimum te bekomen.

Nu is de situatie extra urgent. Veel werkenden hadden al geen 
marge meer, nu groeien de tekorten. Hoeveel mensen zetten 
hun verwarming wat lager? In sommige sectoren hebben wer-

kenden nachtmerries over hoe ze hun brandstofkost zullen beta-
len om te gaan werken. Reserves voor bij een tegenslag hebben 
velen niet, bij anderen smelten die weg als sneeuw in de zon. 
De coronacrisis en vervolgens de oorlog in Oekraïne toonden 
dat het mogelijk is om snel maatregelen te nemen in een crisis-
situatie. Wel, vandaag is er een noodsituatie voor onze lonen en 
inkomens.

NOODMAATREGELEN VOOR 
ONZE LEVENSSTANDAARD
• Herstel van de volledige index met controle van de 

werkende klasse op de berekening en samenstelling. 
Bij elke overschrijding van de index moeten alle lonen 
onmiddellijk stijgen.

• Verhoog het minimumloon tot €15 per uur of €2470 
bruto per maand. 

• Een plan van massale publieke investeringen in het 
uitbreiden en gratis maken van openbare diensten als 
openbaar vervoer, kinderopvang, onderwijs, gezond-
heidszorg …

• Voor onze portemonnee en voor een groene transitie: 
nationalisatie van de volledige energiesector!

• Bevries alle huurprijzen. Voor massale bouw van 
sociale huisvesting om de vastgoedmarkt niet aan de 
willekeur van huisjesmelkers en speculanten over te 
laten.

• Breng de financiële sector in publieke handen zodat 
de gemeenschap zicht heeft op alle geldstromen en 
de beschikbare middelen geïnvesteerd worden in wat 
maatschappelijk nodig is.
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- ENERGIE: +141%. De gemiddelde jaarfactuur voor 
gas is verdrievoudigd op een jaar tijd: van €1113,62 
naar €3.445,72 in maart 2022. De BTW-verlaging 
op elektriciteit kan niet verhinderen dat de gemiddel-
de factuur steeg  van €921,43 naar €1468,32.

- BRANDSTOF: +25%. In maart 2021 bedroeg 
de maximale prijs voor diesel €1,5 per liter aan de 
pomp, een jaar later is dat €1,9 tot €2.   

- WONEN: +7,1%. De gemiddelde vastgoedinflatie 
vorig jaar bedroeg +7,1% (Statbel)

- VOEDSEL: +4,63%. Neen, het zijn niet enkel de 
prijzen van energie en brandstof die fors stijgen. In 
maart steeg de inflatie voor voedsel van 3,84% naar 
4,63% op jaarbasis.

- LONEN VOLGEN NIET. Maximaal 0,4% mochten 
onze lonen stijgen in 2021-22. Dat komt bovenop 
indexaanpassingen. Die worden door sommige me-
dia en de bazen omschreven als ‘loonsverhogingen’. 
Dat klopt niet: het gaat om het aanpassen van onze 
lonen aan de reeds verhoogde prijzen. 

- INDEX VOLGT PRIJSSTIJGINGEN NIET. Volgens 
Eurostat bedraagt de inflatie in België 9,3% op jaar-
basis. De Nationale Bank spreekt over een inflatie 
van 8,4% en de gezondheidsindex 7,68%. Zelfs 
indien de index meteen zou toegepast worden, verlie-
zen we nog 1,5% in vergelijking met de door Eurostat 
vastgestelde inflatie. 

- WINSTMARGES: 45%. De winstmarges 
van Belgische bedrijven liggen een pak bo-
ven die van de buurlanden: 41% (Neder-
land), 40% (Duitsland) en 36% (Frankrijk)

- WINST BEURSGENOTEERDE BEDRIJ-
VEN: 21,4 miljard. 140 beursgenoteer-
de bedrijven boekten vorig 21,4 miljard 
euro winst. 9,95 miljard euro ging meteen 
naar de aandeelhouders dat is +56%. 

- TOPMANAGERS: +14,4%. De CEO’s 
van de Bel20-bedrijven kregen vorig jaar 
14,4% opslag tot 3 miljoen euro

- OLIEBEDRIJVEN: +3 miljard euro 
winst. Sinds de start van de oorlog in Oe-
kraïne boekten de Europese oliebedrijven 3 
miljard euro extra winst. (Greenpeace)

- ONGELIJKHEID NEEMT TOE. De tien 
rijksten ter wereld zagen hun vermogen 
tijdens de pandemie verdubbelen. 

Op de gevestigde media 
moeten we niet rekenen om 
correct over onze strijd te 
berichten. 
Koop maandblad De Linkse 
Socialist voor 2 euro of neem 
een abonnement van 20 euro 
(meer mag ook als steun).

WIJ ZIJ

Haal het geld waar het zit!
Geld en middelen zijn er genoeg in de samenleving. Kijk maar 
naar de winsten of de snelheid waarmee middelen gevonden 
worden voor oorlogen en vernietiging. Op enkele dagen tijd 
miljarden vinden voor wapens is geen probleem voor traditi-
onele politici, maar zelfs over de verlaging van de BTW op 
zowel elektriciteit als gas werd maandenlang geruzied. Als het 
gaat om ons welzijn en onze belangen, dan is er altijd strijd 
nodig en proberen de bazen en hun politici er hoogstens met 
wat kruimels vanaf te geraken.

Om de beschikbare middelen te gebruiken in het belang van de 
meerderheid van de bevolking, moeten we een kracht opbou-
wen die voor echte verandering gaat. De eerste acties kunnen 
een stap zijn in de opbouw van een krachtsverhouding. Met de 
acties van 22 april opbouwen naar de actiedag van 20 juni is 
goed. Een betoging, of beter nog: een algemene staking, op 20 
juni is belangrijk als aanzet naar meer acties na de vakantie. 

De vakbonden hebben 3 miljoen leden en 150.000 afgevaardig-
den in België. Ze vormen potentieel de sterkste sociale kracht 
in ons land, een kracht waarnaar geluisterd moet worden. Een 

werkelijk actieplan met duidelijke eisen die met de basis bedis-
cussieerd zijn op algemene vergaderingen op de werkplekken 
en in militantenconcentraties, is nodig. Eisen zonder een actie-
plan zijn slechts vrome wensen. Daar komen we niet ver mee. 
Een actieplan zonder duidelijk doel in de vorm van concrete 
en stevige eisen, is bezigheidstherapie. We moeten onze strijd 
ernstig organiseren! 

Tegelijk is het duidelijk dat onze lonen en andere verworven-
heden onder het kapitalisme steeds weer onder druk staan. Dit 
systeem brengt ons van crisis in crisis. We zijn amper van de 
gezondheidscrisis af of daar hebben we al een oorlog en een 
koopkrachtcrisis. Ondertussen blijft de ecologische crisis razen. 
Jarenlange besparingen hebben gezorgd voor tekorten op alle 
vlakken. Tegen de achtergrond van tekorten vindt verdeeldheid 
ingang: racisme, seksisme, LGBTQIA+fobie … Het kapitalis-
me brengt ons ellende en toenemende barbarij. Strijd met LSP 
voor een democratisch socialistisch systeem waarin de bestaan-
de middelen gebruikt worden voor de noden en behoeften van 
de meerderheid van de bevolking en niet de winsten van een 
kleine minderheid. 


