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De beslissing van de Sabena-directie om alle 
lopende CAO's op te zeggen was voor buiten
staanders een schok. Nooit eerder in onze naoor
logse sociale geschiedenis werd op zon drastische 
manier ingegrepen in de bestaande collectieve ar
beidsverhoudingen. Een vakbondswoordvoerder 
sprak op de radio over het begin van het einde 
van het sociaal overleg. Breekt inderdaad een 
nieuw tijdperk aan in onze sociale verhoudingen? 

Sociaal overleg onder druk? 

Iedereen die de sociale actualiteit in dit land 
volgt kan vaststellen dat er sleet komt op ons so
ciaal overlegmodel. Interprofessionele akkoorden 
komen moeilijk tot stand, sectorale en onderne
mingsconventies zijn vaak lege dozen, de overheid 
voelt zich steeds meer geroepen om tussen te ko
men, collectieve en individuele problemen worden 
vaker beslecht voor arbeidsrechtbanken, werkge
vers grijpen naar dwangsommen, bepaalde sociale 
conflicten krijgen prc-revolutionaire allures (VW, 
het afzetten van bedrijfsterreinen). Toch kondigt 
niemand het einde van ons sociaal overlegmodel 
aan. Integendeel, overheid, werkgevers- en werk
nemersorganisaties blijven zweren bij dat model. 
Het heeft immers jarenlang zijn doelmatigheid be
wezen en wij exporteren het mei plezier naar de 
voormalige volksrepublieken. 

Dat het sociaal overleg onder druk staat, wordt 
niet ontkend. Er wordt slechts in het algemeen op 
gewezen dat de taart die te verdelen valt niet meer 
zo sterk groeit en dat daarom de discussie over de 
verdeling ervan moeilijk loopt. Als de verhoopte 
sterkere groei zich doorzet, valt alles wel terug in 
de vertrouwde plooitjes. 

De aanloop 

De aanloop naar de beslissing van 27/11/95 
om alle CAO's op te zeggen en de reactie van de 

vakbonden hierop kan niet los gezien worden van 
twee belangrijke factoren. Er is de slechte finan
ciële toestand van onze nationale luchtvaartmaat
schappij, die reeds meer dan 20 jaar poogt te over
leven in een omgeving van moordende concurren
tie. De oorspronkelijke hoofdaandeelhouder, de 
staat, mag (EU) en wil niet meer tussenkomen in 
het dekken van de jaarlijkse verliezen. Er worden 
allianties aangegaan met andere luchtvaartmaat
schappijen (Air France, Swissair). die op hun beurt 
de verliezen opstapelen. Daarnaast zijn er de 
steeds weerkerende herstructureringsplannen, die 
alle winst aan het eind van de tunnel beloofden en 
die regelmatig gepaaid gingen met aanzienlijke 
loonsverminderingen ('82, '93)-

Het laatste inleveringsakkoord liep af eind au
gustus "95 - de druk van bepaalde personeelsca
tegorieën dit tot 17% moesten inleveren zou an
ders onhoudbaar zijn geworden. In hel voorjaar 
'95 kwam de directie met een nieuw zaligmakend 
programma op de proppen: het afschaffen van de 
index; arbcidsduurvcrlcnging van 38 naar 40 uur; 
het afschaffen van de baremische verhogingen en 
plocgenpremies; een meer flexibele arbeidsorga
nisatie. In ruil daarvoor beloofde zij 1000 nieuwe 
arbeidsplaatsen (met welk statuut?) en deelname in 
de winst (welke winst?). Het spreekt vanzelf dat 
geen enkele vakbond met veel enthousiasme der
gelijke besprekingen aanvat. De achterban gelooft 
niet meer in zaligmakende programma's en er lig
gen heel wat syndicale, al dan niet heilige, koeien 
op tafel (index, arbeidsduur, flexibiliteit). De vak
bonden gingen dus op de rem slaan. 

De beslissing 

Op 27/11/95 besliste de directie om alle lopen
de CAO's bij Sabena op te zeggen. Die beslissing 
was geen ongecontroleerde daad van een opge
wonden bedrijfsleider. De manier waarop zij werd 
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uitgevoerd, onmiddellijk na het afspringen van de 
onderhandelingen, bewijst dat zij reeds geruime 
tijd op voorhand was voorbereid en bestudeerd. 
Te meer omdat Sabena niet aan zijn proefstuk toe-
was. Twee maand voordien had het immers al alle 
CAO's voor de piloten opgezegd. 

De beslissing nam niet alleen de vakbonden, 
maar ook de sociaal bemiddelaar in snelheid. Deze 
behoeder van het sociaal overleg had nog een ver
gadering van het Paritair Comité voorzien half de
cember, eventueel gevolgd door een vergadering 
van het Verzoeningsbureau. Hei naast zich neer
leggen van de normale spelregels van het sociaal 
overleg bewijst eens te meer hoe Sabena tegen dit 
sociaal overleg aankijk!. Hen Sabena-woordvoerder 
drukte het zo uit: "hoe zon een extern persoon de 
problemen kunnen oplossen die wij niet kunnen 
oplossen?" 

Sommigen denken dat hel opzeggen van 
CAO's een brutale, nieuwe truc is van de werk
gevers om hun onderhandelingspositie te verster
ken legenover vakbonden die aan de onderhande
lingstafel geen toegevingen willen doen. Niemand 
kan nu reeds de afloop van hel conflicl voorspel
len. Toch heb ik de indruk dat het om veel meer 
gaat: men heeft immers niet alleen de CAO's opge
zegd die te maken hebben met het "te realiseren 
programma'' (index, arbeidsduur), maar ook de 
CAO's die de relaties met de vakbonden regelen 
(statuut syndicale delegatie, syndicaal vormings
verlof)- Blijkbaar dromen bedrijfsleiders van onder
nemingen, ook grote, zonder vakbonden. 

Ik moet ook even de aandacht vestigen op een 
specifieke Sabena-toestand. Het Paritair Comité 
Sabena groepeert slechts 1 onderneming: Sabena. 
Zelfs de dochters Dat en Sobelair ressorteren on
der een ander Paritair Comité. Daardoor kon de 
Sabena-dircctie niet alleen de ondernemings-CAO's 
opzeggen, maar ook - in samenwerking met het 
VBO - de sectorale CAO's. Bij een gelijkaardige 
situatie, waar een bedrijfsleider zijn ondernemings-
CAO's zou opzeggen, kunnen de werknemers te
rugvallen op sectorale akkoorden. In dit geval 
kunnen de werknemers van Sabena slechts terug
vallen op de vaak 'lege' CAO's, afgesloten in de 
Nationale Arbeidsraad. Dat het VBO Sabena hielp 
bij het opzeggen van de sectorale CAO's is een 
teken aan de wand. 

De syndicale reactie 

De syndicale reactie was eensgezind en voor
spelbaar: de vakbonden eisen het herstel van al de 
CAO's voor er ernstig overleg kan plaatsgrijpen. Of 
dit herstel kan zonder gezichtsverlies voor voorzit
ter-baron Godfroid is zeer de vraag. 

Insiders weten dat die eensgezinde syndicale 
reactie niet zo evident is. Het syndicaal leven bij 
Sabena is een kluwen. Naast de traditionele vak
bonden (sommige uit de openbare sector ACOD-
CCOD, andere uit de privé-sector CMB-ACLVB) 
zijn er sterk georganiseerde corporatistische be
roepsorganisaties van piloten (ABPNI.) en vliegend 
personeel (SNAC). Het bewijs van die moeilijke 
syndicale verhoudingen is wel dat de inleverings-
CAO van '93 door één centrale van het ABVV 
(ACOD) wél werd getekend en door een andere 
centrale van het ABW (CMB) niet. 

Ondanks die moeilijkheden heeft het personeel 
en de publieke opinie voorlopig alvast de kant van 
de vakbonden gekozen: het personeel door de 
deelname aan de geslaagde 24-uren-st;ikingen. de 
publieke opinie bij monde van beleidmakers die 
Godfroid openlijk in de kou zetten. Het opzeggen 
van CAO's wordt niet op gejuich onthaald. Boven
dien wordt Sabena nog steeds als een overheids
bedrijf beschouwd. De officiële uitleg (de overheid 
is minderheidsaandeelhouder) wordt niet gevolgd. 
Het personeel en publieke opinie beschouwen de 
Schouppes en Godfroids als wegbereiders van een 
bepaalde regeringspolitiek. 

De afloop 

Het conflict bij Sabena evolueert van uur tol 
uur. Niemand kan op dit ogenblik een zinnige uit
spraak doen over de afloop. Eén ding is nu reeds 
duidelijk: na de dwangsommen vuil hel opzeggen 
van CAO's het anti-syndicaal instrumentarium van 
het patronaat aan. De kans bestaat dal we binnen
kort leven met sectoren zonder sociaal overleg en 
zonder CAO's. Het geprezen sociaal overlegmodel 
vertoont wel erg dikke barsten. Vijftig jaar hield 
het 'sociaal pact' stand. Gevaarlijke werkgeversstra-
legieën ondermijnen naast de moeilijke sociaal-
economische toestand hel geloof van de arbeiders 
in hei overleg. Morgen wordt op syndicale bijeen
komsten de vraag gesteld: "Mia, wanneer zeggen 
wij het pact op?" 
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