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Loonkorting voorwerknemers
is in deze crisis gerechtvaardigd
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N
uweeenongeken-
de economische
crisis betreden,
leveren veel be-
drijven eendoods-
strijd. Veel partij-

enbrengenoffers.Deoverheid
verstrektmiljardennoodsteun.
Banken schortenaflossingen
op. Verhuurders verlagenhuren.
Ceo’s zien af vanbonussen, aan-
deelhouders vandividend.Dga’s
geven zichzelf geen salaris. Inves-
teerders zienportefeuilles ver-
schrompelen enmoeten straks
bijstorten. Allesmet ééndoel: het
Nederlandsbedrijfsleven redden.

Er is ééngroepdie tot dusver
geenenkel offer brengt: dewerk-
nemers. Eengroot deel vande
beroepsbevolking zit heerlijk in
de tuinof ophet balkon te genie-
ten vanhet lentezonnetje ende
lockdown.Dekansopeen zonne-
steek is groter dandekansop co-
rona. Endat terwijl er eind vande
maandgewoon100%van jenor-
male salaris op jebankrekening
wordt gestort. Een soort volledig
doorbetaalde sabbatical. ‘Maar
ikwerk toch thuis?’, hoor ikpro-
testeren. Tuurlijk, als je onder
thuiswerkendiepaarmailtjes en
telefoontjes per dag verstaat.De
arbeidsproductiviteit is nuheel
beperkt.Niet zo gekook,metdrie
kleuters dehele dagom jeheen.

Ook vandewerknemersmag
eenofferwordengevraagd. In
huneigenbelang.Want als het
zodoorgaat zitten zepermanent
thuis. Zonderwerk. Voorbedrij-
ven zijn loonkostendegrootste

kostenpost.De looncompensa-
tieregelinghelpt,maar vergoedt
nooit 100%, laat staandeoverige
kosten.Het zoude vakbonden
nu sieren als ze eenbijdrage van
hunachterban voorstellen.Maar
ze stekenhunkop inhet zanden
hopendatniemandmerkt dat
werkendNederlanddedansont-
springt. In goede tijden schreeu-
wendebondenomextra’s,maar
in crisistijdhoor je zeniet.

Bij veel kleinerebedrijven zon-
der caokrijg je bij ziekte 70%van
je salaris. Zo’n loonoffer van30%
lijktmeook indeze crisis gepast.
De gevolgen zijnnuookminder
ingrijpend. Je geeft veelminder
uit. Uit etenkanniet, uitgaankan
niet, je kunt amperwinkelen en
vandekinderopvangdie gesloten
is, krijg je eengroot deel terug.

Deze loonkortingmoetnatuur-
lijk voor eenbeperkte periode
gelden, alleenbij omzetdalingen
van tenminste 30%, enniet voor
bedrijvendie gewoonopen zijn.
Hetmaggeenaanleiding zijn om
deNOW-regeling te verminderen.

Helphetmkbookmet eenge-
nerieke regeling vooruitstel van
betaling vanhet vakantiegeld
naardecember. Anders zoude
meimaand,waarindubbel salaris
wordt betaald, voor veel bedrijven
wel eensde laatste kunnen zijn.
Uitstel is niet zo gek. Vakantie-
geld is voor vakantie. Enwemo-
gennuniet op vakantie.

Bijzondere tijden vragenom
bijzonderemaatregelen. Alleen
samenkunnenwedeze crisis
overwinnen.Maardanook
echt samen.

Vakbonden steken de
kop in het zand,
hopend dat niemand
merkt dat werknemers
de dans ontspringen
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