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Ongeveer twee derde van alle werknemers in de Europese Unie valt onder een cao voor de 

bepaling van zijn/haar loon. In de eurozone is deze dekkingsgraad zelfs bijna 80 procent. 

Daarbij is de sector in de meeste West-Europese landen het dominante niveau van onder-

handelen, al of niet aangevuld met bedrijfscao’s en/of een nationale, intersectorale vorm 

van coördinatie. Vandaag ligt deze vorm van loonpolitiek nog maar een keer onder vuur. 

Europa is daarbij de grote oorzaak. 
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I
n dit artikel vatten we eerst kort het Euro-

pese interventiebeleid samen en kijken na 

welke systemische gevolgen dit al heeft gehad 

op de cao-instituties in diverse Europese landen. 

Vervolgens duiken we in de cijfers en stellen we 

de vraag of het wel terecht is dat deze cao-lonen 

zo worden geviseerd. We eindigen met het fun-

damenteel in vraag stellen van het economisch 

competitiviteitsmodel dat aan de grondslag ligt 

van dit viseren van cao-lonen. Dit model vertrekt 

vanuit een te enge kijk op de economische rol 

van lonen en welke rol lonen kunnen spelen om 

uit de huidige crisis in Europa te geraken.1

DE EUROPESE INTERVENTIE

In de eurozone en de landen die zwaar door de 

bankencrisis werden getroffen, is de Europese 

Unie overgegaan tot een nieuw interventionis-

me in de loonpolitiek. Adviezen – of misschien 

moeten we eerder spreken van ‘opdrachten’ – 

met betrekking tot de loonpolitiek van een EU-

land worden verbonden met de mogelijke toe-

passing van economische sancties. Alhoewel de 

Europese Unie er volgens het EU-basisverdrag 

(Artikel 153, 5) geen competenties over heeft, 

is de loonvorming met het in 2011 afgesloten 

Euro-Plus-pact officieel een centraal Europees 

beleidsterrein geworden (zie vorige De gids 

januari 2013: Naar contracten voor loondum-

ping?). Dit pact interpreteert de actuele crisis 

in Europa bovenal als een crisis van competiti-

viteit. De loonkostpolitiek wordt daarbij als één 

van de essentiële middelen beschouwd om de 

competitiviteit te herstellen. 

Binnen het zogenaamde Europese beleidsse-

mester worden voortaan dus ook de loonontwik-

kelingen in de EU-lidstaten tegen het licht ge-

houden en aanbevelingen voor het betreffende 

nationale beleid opgesteld. Deze aanbevelingen 

gaan overigens niet zozeer over de hoogte of 

richting van wat volgens Europa een aangewe-

zen ontwikkeling van de lonen of arbeidskosten 

zouden moeten zijn, maar gaan misschien nog 

meer over dit soort hervormingen:

 De herziening van de wijze waarop lonen 

worden bepaald en, waar noodzakelijk, de 

centralisatiegraad van de loononderhande-

lingen en de indexeringsmechanismen. 

 Het ondersteunen van de competitiviteits-

inspanningen van de private sector door 

loonafspraken in de publieke sector die een 

signaalfunctie hebben.

In 2012 ontvingen 17 van de 27 lidstaten bin-

nen dit kader een aanbeveling over de loon-

vorming. De EU blijft daarbij expliciet vragen 

stellen bij systemen van automatische loonin-

dexering. Alle landen die dit systeem in meerde-

re of mindere mate nog kennen, krijgen hiervoor 

een vermaning. Daarbij hoort uiteraard België, 

maar ook Cyprus, Malta, Luxemburg en Spanje. 

Een andere rode draad is dat lonen en hun evo-

luties beter moeten worden afgestemd op de 

productiviteitsstijgingen. Hierbij wordt abstrac-

tie gemaakt van inflatie. Een normale werkwijze, 

zeker vanuit syndicale hoek, is mogelijke loon-

stijgingen te bekijken vanuit de voorbije evolutie 

van inflatie + productiviteitsstijging.

Maar hier maant men dus lidstaten aan hun 

loonpolitiek enkel en alleen vanuit productiviteit 

Alhoewel de Commissie bij elke 

aanbeveling een standaardpassage 

voegt dat men de aanbevolen 

hervorming moet uitvoeren in overleg 

met de sociale partners en met respect 

voor het nationale systeem, laten de 

aanbevelingen natuurlijk niet veel ruimte 

voor interpretatie en speculatie.
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(i.e. arbeidskost per eenheid product) te bekij-

ken. Deze aanbeveling wordt voor een aantal 

lidstaten aangevuld met opmerkingen om lonen 

flexibeler te laten inspelen op lokale, bedrijfs-

situaties. Zo wordt Italië er aan herinnerd dat 

de loonevolutie, zoals gepland in de nationale, 

sectorale akkoorden, beter de productiviteit en 

de lokale bedrijfssituaties moet weerspiegelen. 

Ten slotte wordt voor een aantal lidstaten ook 

gekeken naar de minimumlonen (Frankrijk, Slo-

venië en Hongarije). Zo moet Frankrijk ervoor 

zorgen ‘dat de evolutie van de minimumlonen 

geen jobcreatie in de weg staat’. Voor landen 

als Griekenland, Ierland en Portugal zijn er geen 

aanbevelingen, want het beleid wordt er al door 

de trojka (ECB-EC-IMF) gedicteerd via een me-

morandum of understanding.

Alhoewel de Commissie bij elke aanbeveling een 

standaardpassage voegt dat men de aanbevolen 

hervorming moet uitvoeren in overleg met de so-

ciale partners en met respect voor het nationale 

systeem, laten de aanbevelingen natuurlijk niet 

veel ruimte voor interpretatie en speculatie. De 

Annual Growth Survey voor 2013 gaat grotendeels 

dezelfde weg op.2 Naast het algemene verhaal 

van loonmatiging en aanpassing is er toch ruimte 

voor enige nuance. Zo stelt het rapport ook dat 

in de sectoren en lidstaten waar de lonen de 

productiviteitsstijging helemaal niet zijn gevolgd, 

gerichte stijgingen kunnen helpen om de geag-

gregeerde vraag in de economie te behouden of 

te herstellen. Daarnaast spreekt men ook van het 

stimuleren van wat iemand netto overhoudt aan 

loon door specifieke in-work benefits. In het ka-

der van meer sociale inclusie wordt gewezen op 

het belang van fatsoenlijke en duurzame lonen. 

Zo spreekt de Commissie over het vastleggen van 

minimumlonen op een aanvaardbaar niveau zodat 

‘werkende armen’ kunnen worden vermeden.

Feit blijft natuurlijk dat dit Europees niveau van 

looncoördinatie zich zeer snel heeft ontwikkeld, 

als reactie op de crisis. Voorlopig manifesteert dit 

zich evenwel enkel als een transnationale, politie-

ke interventie in de loonvorming die traditioneel 

voornamelijk tot het bevoegdheidsdomein be-

hoort van de sociale partners. Los van de vraag of 

deze interventie niet moet worden geamendeerd 

met meer autonome inbreng van vakbonden en 

werkgeversorganisaties op Europees niveau, zien 

we dat dit ‘spinnen’ van de Europese beleidsactor 

ondertussen niet zonder gevolgen blijft. 

SYSTEMISCHE GEVOLGEN

In een aantal landen worden institutionele hervor-

mingen doorgevoerd in de richting van het decen-
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Nuance is nodig. De Commissie 

spreekt ook over het vastleggen van 

minimumlonen op een aanvaardbaar 

niveau zodat ‘werkende armen’ kunnen 

worden vermeden.

MISLUKTE POGING TOT ANDERE EUROPESE LOONMONITORING

In februari 2013 nodigde de Commissie de Europese sociale partners – met vooral het Europees Vak-

verbond en Business Europe, maar ook nationale vertegenwoordigers – uit voor een vergadering rond 

het monitoren en uitwisselen van inzichten over de loonontwikkeling in relatie tot productiviteit, inflatie, 

interne vraag en werkloosheid. Vanuit DG Employment & Social Affairs (het Europese ministerie van 

arbeid) werd gehoopt hiermee een grotere inbreng van de sociale partners te bekomen in de zich ontwik-

kelende Europese tussenkomst in het loonbeleid. Sceptici zagen dit eerder als een volgende stap van 

de Europese bemoeienis. De bijeenkomst lijkt op een sisser te zijn uitgedraaid, aangezien zowel aan 

werkgeverskant als aan vakbondskant de oefening niet voor herhaling vatbaar werd geacht.
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traliseren en individualiseren van het loonoverleg 

en het aanpassen van de minimumlonen. Vooral 

in Zuid-Europa is de impact groot.3 In de landen 

die worden getroffen door een financiële bail-out 

en onder curatele staan van de trojka zijn de in-

grepen in de loonvorming radicaal. 

De Griekse regering voerde in twee stappen een 

systeem in waarbij bedrijfscao’s voorrang heb-

ben op sectorale afspraken, zelfs als ze minder 

gunstige afspraken bevatten voor de werkne-

mers. Het omgekeerde van wat normaal geldt en 

zoals het ook is in ons land. Deze bedrijfscao’s 

kunnen bovendien worden afgesloten met ‘an-

dere werknemersgroepen’, dus niet alleen vak-

bonden. Dit heeft geleid tot een toename van 

flexibele arbeidscontracten. Bedrijven kunnen 

nu individuele contracten afsluiten die een sec-

tor-cao omzeilen. Verder zijn er loondalingen en 

een toename van informeel werk. In maart 2012 

sputterden de Griekse sociale partners nog even 

tegen door zich te verzetten tegen afwijkingen of 

uitzonderingen van de nationale algemene col-

lectieve arbeidsovereenkomst (EGSSE). Memo-

randum 2 van de Griekse regering voerde even-

wel een daling door van het in de cao bepaalde 

minimumloon en bleef bij de vorige beslissingen. 

Het bepaalde verder ook dat een cao waarvan 

de duurtijd afloopt, maximum drie maanden in 

voege blijft. Dit refereert naar een ongeschreven 

wet in een aantal zuiderse landen, waarbij cao’s 

van bepaalde duur, na afloop van die termijn stil-

zwijgend verlengd worden. In België hebben we 

meestal de gewoonte om maatregelen in cao’s 

voor onbepaalde duur af te sluiten.

Ook in Italië werden openingen gecreëerd voor 

afwijkingen op bedrijfsniveau (opting-out). De 

nationale, intersectorale CAO van 2011 voorziet 

zo’n openingsclausule in elke sector-cao. De 

omstandigheden waarin deze ingeroepen kan 

worden zijn economische moeilijkheden, her-

structureringen en grote investeringen. Voorts 

moet een meerderheid van de lokale (vakbonds)

vertegenwoordiging in het bedrijf (RSU of RSA) 

akkoord gaan en dient het personeel het plan bij 

referendum goed te keuren wanneer een van de 

ondertekenende vakbonden dit vraagt of 30 pro-

cent van de werknemers dit eist. De Italiaanse 

regering overtrof deze derogatiemogelijkheden 

nog via wetgevend werk waarbij de opting-out 

werd uitgebreid naar een reeks andere arbeids-

voorwaarden.

GELIJKAARDIGE OPTING-OUT PROCEDURES

OOK VAN KRACHT IN PORTUGAL EN SPANJE

In Portugal stopte men in 2011 bovendien met 

de praktijk om cao’s bijna automatisch alge-

meen bindend te verklaren (i.e. de bepalingen 

van een cao gelden niet alleen voor de onder-

tekende partijen en hun leden, maar ook voor 

alle andere werkgevers en werknemers, die tot 

hetzelfde bevoegdheidsgebied behoren). Ook in 

2012 voerde de nieuwe, conservatieve regering 

dergelijke cao-extensies van cao maar zelden 

door. Er is bovendien wetgevend werk gepland 

om de algemeenbindendverklaring enkel moge-

lijk te maken als de ondertekenende partners de 

helft van de werkgevers en de helft van de werk-

nemers in de sector als lid hebben. In Spanje 

werd de duurtijd van cao’s nu strikt beperkt 

tot één jaar. Zoals gezegd is de automatische 

loonindexering een discussiepunt geworden in 

de landen waar dit nog bestaat. Het Belgische 

De Griekse regering voerde in twee 

stappen een systeem in waarbij 

bedrijfscao’s voorrang hebben op sectorale 

afspraken, zelfs als ze minder gunstige 

afspraken bevatten voor de werknemers. 

Het omgekeerde van wat normaal geldt en 

zoals het ook is in ons land.
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verhaal kunnen we elke dag in de pers volgen. 

In Luxemburg is bepaald dat loontrekkenden 

tot 2014 telkens en enkel op 1 oktober een 

loonsverhoging krijgen van 2,5 procent, wat 

ook de inflatie moge zijn. In Cyprus staat het 

systeem sterk onder druk door de lopende on-

derhandelingen van de Europese trojka met het 

land over een bail-out. Een bevriezing is in elk 

geval van kracht, voor de publieke sector zelfs 

tot 2016. Verder ligt een plan op tafel om het 

systeem sterk aan te passen. Het wordt opge-

schort in een periode van economische reces-

sie, en slechts voor de helft toegepast in een 

periode van economisch herstel. Ook worden er 

een aantal producten uit de indexeringsmand 

gehaald (waar hebben we dit nog gehoord?). 

Een laatste trend, die we vaststellen in landen 

zoals Ierland, Hongarije, Litouwen en Roeme-

nië, is het onvermogen van sociale partners om 

een nationaal akkoord te sluiten, gecombineerd 

met eenzijdige interventies van de overheid in 

de loonvorming, in de eerste plaats met betrek-

king tot het nationaal minimumloon.

DE EVOLUTIE VAN DE CAO-LONEN

Maar is het terecht dat deze cao-loonvorming zo 

wordt geviseerd? Het loont de moeite wat cijfer-

materiaal bij elkaar te brengen. We bekijken de 

evolutie sinds 2000 (Figuur 1).

Volgens gegevens van de ECB was de algehele 

ontwikkeling van collectief onderhandelde lonen 

in het eurogebied tussen 2000 en 2012 tame-

lijk stabiel. Hoewel de nominale groei varieerde 

tussen de 1,7 en 2,7 procent, was er slechts een 

minimale stijging van de reële lonen. Op het ein-

de van het eerste decennium was de collectieve 

loonontwikkeling enigszins uitzonderlijk. Sinds 

2010 werden nominale loonstijgingen weer ge-

Hoewel de nominale groei varieerde 

tussen de 1,7 en 2,7 procent, was er 

slechts een minimale stijging van de 

reële lonen tussen 2002 en 2012.

Figuur 1 ECB indicator van CAO-lonen, Euro area 2000-2012
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matigd, met een aanzienlijke daling van de reële 

lonen in 2011 en 2012 tot gevolg (Figuur 2).

Dit stabiele beeld voor de gehele eurozone ver-

bergt uiteraard belangrijke verschillen in natio-

nale trends. In de periode 2001-2010 varieerde 

de gecumuleerde nominale stijging van de col-

lectief onderhandelde lonen tussen 23 procent 

voor Duitsland en 41 procent voor Spanje. De 

verschillen zijn evenwel veel minder uitgespro-

ken als we naar de reële lonen kijken (een ver-

schil van maximaal tien procentpunten). In alle 

bestudeerde landen, behalve in Finland en Ita-

lië, valt de reële loonontwikkeling in de collec-

tieve afspraken lager uit dan de productiviteits-

groei. Dit betekent dat het aandeel van arbeid 

in het nationale inkomen verder is gedaald en 

er dus een inkomensherverdeling is gebeurd van 

arbeid naar kapitaal (Figuur 3).

Deze vaststelling ontkracht de beweringen dat 

de cao-lonen te duur zijn en dus problemen cre-

eren wat betreft competitiviteit. Het is daarom 

eigenaardig dat het huidige Europese dirigisme 

zich zo sterk focust op structurele hervormingen 

van de collectieve systemen van loonvorming. 

Als er al een probleem van lonen is in de bestu-

deerde landen, dan is het de zwakke loonont-

wikkeling in Duitsland door negatieve loondrift: 

de effectieve lonen volgen niet wat er collectief 

is afgesproken, dit is een gevolg van de erosie 

van het Duitse loonoverleg (Figuur 4).

HET MOET FUNDAMENTEEL ANDERS

Reeds voor de economische crisis toesloeg 

in Europa was het algemene Europese beleid 

gericht op het verhogen van de competitivi-

teit door loonmatiging. De redenering gaat als 

volgt: als de lonen niet sneller stijgen dan de 

In alle bestudeerde landen, behalve 

in Finland en Italië, valt de reële 

loonontwikkeling in de collectieve 

afspraken lager uit dan de 

productiviteitsgroei.

Figuur 2 Index van nominale CAO-lonen en nominale compensaties per werknemer 

2001-2010 (2000 = 100)
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Deze vaststellingen ontkrachten de 

beweringen dat de cao-lonen te duur 

zijn en dus problemen creëren wat 

betreft competitiviteit.

productiviteit, dan worden arbeidskrachten re-

latief goedkoper. Goedkopere arbeidskrachten 

betekent enerzijds meer groei door een grotere 

export, maar anderzijds ook een groter deel van 

de koek die gaat naar winsten van bedrijven. 

Deze winsten worden dan geïnvesteerd en zor-

gen voor groei en welvaart. Daartegenover staat 

natuurlijk dat loonmatiging een negatieve im-

pact heeft op de consumptie en de binnenland-

se vraag. De vraag die zich stelt is welk effect 

doorweegt. Met andere woorden: is economi-

sche groei in Europa winst- en exportgedreven 

of vraaggedreven?

Om dit alles te onderzoeken keken enkele ma-

cro-economen naar het effect van een daling 

van het loonaandeel met één procent4. Een da-

lend loonaandeel is namelijk het rechtstreekse 

gevolg van een politiek van loonmatiging waar 

de lonen trager stijgen dan de productiviteit. 

Cijfers van de ILO tonen aan dat er in Europa 

sprake is van een bijna constante daling van het 

loonaandeel in de laatste 40 jaar (ILO, 2012). 

Recent onderzoek van Stockhammer (2011) en 

Onaran (2012) berekende het effect van een 

verhoging van het loonaandeel met een procent 

op de consumptie, investeringen, binnenlandse 

vraag en export. Ze deden dit voor enkele indi-

viduele landen en voor de eurozone als geheel. 

België zit niet in de berekening, maar we kunnen 

ons eventueel spiegelen aan Oostenrijk, eveneens 

een kleine economie met een hoge exportquote.

De resultaten zoals te zien in Tabel 1 zijn duide-

lijk. Geïsoleerd is Oostenrijk een exportgedreven 

Figuur 3 CAO-lonen (reël) en productiviteit 2001-2010
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regime en kan loonmatiging wel degelijk leiden 

tot een sterkere groei. Als de handelspartners 

van Oostenrijk echter ook inzetten op loonmati-

ging, zal ook voor Oostenrijk loonmatiging niet 

leiden tot groei. We zien namelijk dat een gro-

ter geheel van landen, zoals de eurozone, juist 

sterk vraaggedreven is. In zo’n verbond van 

handelspartners wordt groei veroorzaakt door 

een stijging van de lonen die sterker is dan de 

stijging in de productiviteit van de werknemers.

De berekeningen van Stockhammer (2011) en 

Onaran (2012) tonen aan dat een kleine open 

economie wel degelijk vruchten kan dragen van 

een politiek van loonmatiging, maar dit onder 

de absolute vereiste dat zijn handelspartners 

niet inzetten op dezelfde strategie. Doen ze dit 

wel, dan is er sprake van een algemene verar-

ming. Hoe dan ook, in dit Europa zal een land 

het op zijn eentje nooit redden: met loonma-

tiging noch met een zorgeloze consumptiecul-

tuur, wanneer de omgevende landen de broeks-

riem aanhalen. We stuiten hier op het typische 

Figuur 4 Dekkingsgraad CAO’s Duitsland 1998-2009: % werknemers gedekt door een loon-CAO

HET BELGISCHE DEBAT OVER DE LOONNORM

België is al de kampioen van de loonmatiging in (sectorale) cao’s. Zich blijvend vergelijken met die 

andere kampioen Duitsland, dat een vanuit Europees perspectief ongezond sociaal-economisch dieet 

volgt, is daarbij niet aangewezen. Die vergelijking gaat bovendien niet op: men grijpt in op de cao-lonen 

hoewel deze nauwelijks bijdragen tot de stijgende of divergerende arbeidskost. Zo betalen de lagere 

inkomens het gelag: voor deze werknemers is het inkomen bijna volledig bepaald door de collectieve 

onderhandelingen. Men heeft het niet over de hogere lonen van professionals en managers die over een 

bijkomend comfortabel ‘loonkussen’ beschikken bovenop hun basisverloning. Maar er is meer dan dat: 

de gemiddelde loonstijging is ook onderhevig aan de verandering van de structuur van de economie. 

Eenvoudig: als er meer hooggekwalificeerde tewerkstelling is, stijgt de loonkost vanzelfsprekend. Ver-

gelijkingen tussen landen die inzetten op goedkope productie en landen die kiezen voor een gespeciali-

seerde diensteneconomie, zijn dus noodzakelijkerwijs verteken(en)d.
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probleem van coördinatie. Op basis van het 

aangehaalde onderzoek kunnen we concluderen 

dat de eurozone moet inzetten op een stijging 

van het loonaandeel. Dit betekent een sterke 

stijging van de lonen, sterker dan de stijging van 

de productiviteit. Willen we een dergelijk beleid 

voeren, dan moeten er niet enkel binnenlandse 

obstakels weggewerkt worden, maar moet er 

ook op het Europees niveau een radicale be-

leidsverandering plaatsvinden en is er nood aan 

coördinatie. Voorlopig blijft de strategie daar er 

een van loonmatiging. 

CONCLUSIE

We stellen vast dat Europa zich meer en meer 

inlaat met loonvorming. Voorlopig gebeurt 

dit enkel door politieke interventie. Dit is een 

duidelijke trendbreuk met het traditionele Eu-

ropese sociale model van autonome, paritaire 

loonsonderhandelingen. De Europese looncoör-

dinatie krijgt stilaan vorm, maar doet dit voorlo-

pig zonder sociale partners, laat staan dat deze 

een autonome rol vervullen.

De Europese crisisaanpak heeft systemische 

gevolgen voor de praktijk van collectieve loon-

vorming, in het bijzonder in het zuiden. Als het 

Europese beleid de kans krijgt (cf. trojka), gaat 

het voor harde ingrepen: afschaffing van auto-

matische loonindexering, het bevriezen en laten 

dalen van minimumlonen en sectoroverleg uit-

schakelen met opting-outs voor bedrijven.

Nochtans zouden de trends in cao-lonen geen 

onrust mogen wekken. Deze basislonen worden 

ten onrechte geviseerd omdat ze enkel vanuit 

een eng kostengebaseerd economisch perspec-

tief van competitiviteit worden bekeken en ge-

evalueerd. Een breder perspectief op wat lonen 

kunnen betekenen in het Europees economisch 

model is daarom dringend noodzakelijk. Tot slot 

merken we op dat de uitweg uit de crisis het 

herstel van de koopkracht is. Het Europese be-

leid van loonmatiging heeft geen solide empi-

rische basis. Ook wij houden een pleidooi voor 

Europese coördinatie, maar die moet gericht 

zijn op het stimuleren van de vraag. 

1 In dit artikel vatten we voornamelijk inzichten samen 
verzameld in het CAWIE-project, uitgevoerd samen met 
negen andere instituten in Europa. HIVA-KU Leuven 
was samen met het WSI van de Duitse Hans Boeckler 
stichting (Thorsten Schulten) coördinator van het pro-
ject. Het project werd mee mogelijk gemaakt door 
een 80%-subsidie van de Europese Commissie (EU 
[VS/2011/0405). Voor verdere info over het project: 
http://hiva.kuleuven.be/nl/extra/CAWIE.php

2 COM(2012) 173 final: Communication from the Commis-
sion to the European Parliament, the Council, the Euro-

pean Economic and Social Committee and the Commit-
tee of the Regions ‘Towards A Job-Rich Recovery’.

3 Deze sectie is enerzijds gebaseerd op de nationale 
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4 Eén van hen – Oznam Onaran – sprak op de Europese 
slotconferentie van het CAWIE-project.

Tabel 1: Effect van 1% verhoging van het loonaandeel op de outputcomponenten (als % van het BBP)

Oostenrijk Eurozone

Consumptie 0,36 0,37

Investeringen -0,15 -0,07

Binnenlandse vraag 0,21 0,21

Netto-export -0,39 -0,09

Totaal -0,18 0,21

Bron: Stockhammer (2012)


