12 januari 2017

Perscommuniqué van Fedustria

Ontwerp-IPA: te hoge loonnorm nefast voor de tewerkstelling
________________________

Op 11 januari 2017 werd in de Groep van 10 een ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA) voor
2017-2018 bereikt dat nu nog aan de respectievelijke achterban moet voorgelegd worden.

Fedustria, de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie, vindt de loonnorm van
maximaal 1,1% te hoog. In combinatie met de automatische loonindexeringen zullen de textiel-, houten meubelbedrijven, die blootstaan aan hevige internationale concurrentie, tijdens de periode 20172018 hun loonkosten met meer dan 4% zien stijgen. Rekening houdend met de 2% loonindexering van
1 juli 2016, dreigt de loonkost, in het geval van de textielindustrie, op 2,5 jaar tijd met zo’n 7% te
verhogen! Nefast voor onze concurrentiekracht en de tewerkstelling. En dit terwijl erop vandaag nog
steeds een historische loonkostenhandicap van ongeveer 10% bestaat.
Voor exportgevoelige sectoren zoals de Fedustria-sectoren is elke verhoging op dit moment zeer
moeilijk te dragen, ook gezien de daling van het Britse pond en van verschillende andere munten zoals
de Turkse lira. Fedustria kijkt dus zeer gereserveerd naar dit akkoord.

Van vakbondszijde wordt de in dit ontwerp-IPA voorziene marge voor loonsverhoging bejubeld als
‘sociale vooruitgang’. Maar volgens Fedustria is de meest sociale vooruitgang tewerkstelling! Met
meer dan 60.000 nieuwe banen in de privésector in de laatste jaren werd het bewijs geleverd dat juist
loonmatiging banen behoudt en schept!
Daarnaast is het hoogdringend dat de lastenverlaging voor ploegen- en nachtarbeid daadwerkelijk
volledig toegekend wordt. Het niet volledig in rekening kunnen brengen van de kortingen op de
bedrijfsvoorheffing in bedrijven met ploegen- en nachtarbeid blijft een heikel punt en betekent een
onaanvaardbare extra loonkostenhandicap.
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Fedustria is de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie.
Wij vertegenwoordigen in België zo’n 1.900 ondernemingen (waarvan meer dan 90 % kmo’s zijn), die samen bijna
40.000 directe jobs creëren en een omzet halen van 11,2 miljard euro, waarvan ca. 70 % uit export. De
textielindustrie is goed voor een omzet van 6,1 miljard euro met ca. 670 bedrijven en zo’n 19.700 werknemers.
De hout- en meubelbedrijven halen een omzet van 5,1 miljard euro en stellen ongeveer 18.700 werknemers
tewerk in 1.240 bedrijven.
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