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De bonden verzetten zich intussen heftig 
tegen een indexsprong. In een brief aan alle 
regeringen en parlementsleden dreigt het 
ACV ermee de onderhandelingen over een 
nieuw interprofessioneel akkoord 2013-2014 
op te blazen als de regering de indexsprong 
doordrukt. Maar waarover gaat het?

Indexsprong ligt op tafel
Brussel - De kans dat de regering beslist om een indexsprong door te voeren 
stijgt met de dag. CD&V-vicepremier Steven Vanackere (foto) zegt letterlijk dat 
elke partij op het begrotingsconclaaf taboes moet laten varen, ook de index-
sprong, omdat de omvang van de opdracht zo gigantisch groot is.

Steven vanackere (cd&v): 
alle partijen moeten 
taboe laten varen

“ aanpassing indexsysteem     
levert tienduizenden jobs op”

Hasselt - “Een indexsprong is geen structurele hervorming. Een aanpassing van het 
systeem is dit wel”, twitterde Gert Peersman, professor van de vakgroep Financiële Eco-
nomie aan de Universiteit Gent. Peersman heeft samen met zijn collega Koen Schoors 
‘De Perfecte Storm’ geschreven, een boek over hoe de wereld in de huidige economische 
crisis is beland en hoe we er weer uit moeten geraken.  liliana caSaGrande

“België is een van de laatste landen waar de 
lonen nog automatisch gekoppeld worden 
aan de index. Alleen in Luxemburg, Malta 
en Cyprus hebben ze dat systeem ook 
nog”, legt Gert Peersman uit. “In Neder-
land bijvoorbeeld is sinds de afschaffing in 
1982 de werkgelegenheidsgraad er - verge-
leken met ons - met meer dan 15 procent 
toegenomen. Door het indexsysteem te 
hervormen zouden we ook hier tienduizen-

den jobs kunnen winnen.” Peersman pleit 
voor een systeem waarbij de lonen sowieso 
elk jaar met 2 procent zouden stijgen. De 
Europese Centrale Bank streeft naar een 
maximale prijsstijging van 2 procent per 
jaar, die 2 procent haalt ze gemiddeld ook. 
“Zo houden de mensen in elk geval hun 
koopkracht. Voor extra loon kan er dan 
nog worden onderhandeld zoals dat nu 
ook gebeurt.”

Vicieuze cirkel
 Probleem met de automatische koppeling 
is niet dat de lonen stijgen, maar wel dat ze 
op het foute moment de hoogte in gaan. 
“Ze stijgen als de inflatie hoog is, waardoor 
je nog een hogere inflatie krijgt en je zo in 
een vicieuze cirkel terechtkomt. Die lonen 
zouden beter stijgen als de inflatie laag is, 
maar dan stijgen ze door de index net niet.” 
Als het dan toch allemaal zo eenvoudig is - 
de werknemers houden hun koopkracht én 
er komen tienduizenden jobs bij - waarom 
neemt de politiek het voorstel van Peers-
man dan niet gewoon over? “Ze beseffen 
goed dat er aan het systeem iets moeten 
veranderen, maar ze hebben schrik om 
stemmen te verliezen.”

1. Wat is een indexsprong? 
De gezondheidsindex noteert de prijsevolutie 
van zo’n 500 diensten en producten in het 
land. Sinds 1994 maken onder meer alcohol, 
tabak, benzine en diesel daar geen deel meer 
van uit, vandaar de naam. Als de gezond-
heidsindex boven een bepaald peil - een spil 

- stijgt dan is de spilindex overschreden wat 
leidt tot een aanpassing van de lonen. Als 
de regering beslist één keer een indexering 
over te slaan zitten we met een indexsprong.

2. Hoeveel levert het op?
De sprong levert een besparing op van 2,5 

miljard euro (privésector en overheid samen). 
Een indexsprong levert de ondernemingen 
zuurstof op maar betekent verlies voor de 
overheid door minder belastingen en bijdra-
gen voor de sociale zekerheid.
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CONtra INdex:
Gert PeersmaN, PrOf eCONOmIe

“indexsprong maakt mensen 
  alleen maar armer”
Hasselt - Op dit moment is er nog geen sprake van het afschaffen van het indexsys-
teem, wel van een indexsprong. “Een loonindexering maakt de mensen al zeker niet 
rijker, maar een indexsprong, maakt hen wel armer”, zegt Jean Vranken, voorzitter 
van ACV Limburg. 

“Een indexsprong heeft geen zin, want dan 
daalt de koopkracht. En als die daalt, dan 
wordt er weinig geconsumeerd en valt de 
economie stil. Een automatische indexaan-
passing is er gewoon om de koopkracht 
van de mensen een beetje op niveau te 
houden. Die correctie komt trouwens met 
vertraging. Ze gebeurt ook niet gelijktijdig 
in alle sectoren. In de bouw worden de 
prijzen bijvoorbeeld om de drie maanden 
aangepast.”
“Die indexverhoging is gekoppeld aan een 
aantal producten. Daar zit bijvoorbeeld 
wel stookolie in, maar niet de benzine van 
je auto. Mensen met een laag inkomen 
moeten al een hele dag werken om de tank 
van hun auto vol te gieten”, aldus Vranken.

Kinderbijslag
“Als je de automatische index afschaft, dan 
tref je trouwens alleen maar de werkne-
mers en de mensen met een uitkering. Wie 
van kapitaal leeft, blijft dus buiten schot.”
ACV heeft ook een alternatief voor de 
indexsprong. “We vinden wel dat er iets 
aan de loonlast kan gebeuren. Ook al was 
dat niet het argument om Ford Genk te 
sluiten, want in Duitsland liggen de loon-
kosten hoger. Neem nu de kinderbijslag, 

die wordt alleen maar door werknemers 
betaald, terwijl iedereen die kinderen heeft 
die krijgt. Wel, wij stellen voor om de lasten 
op loon te verlagen, door bijvoorbeeld 
de kinderbijslag te betalen met algemene 
middelen in plaats van alleen maar met 
geld dat uit arbeid komt. Inkomens uit 
huur en beleggingen worden nu fiscaal veel 
vriendelijker behandeld dan inkomen uit 
arbeid. We willen een eerlijke herverde-
ling.”

PrO INdex:
JeaN VraNkeN, aCV LImburG

Jean Vranken: 
“Looncorrectie 
komt al met 
vertraging.” 

Gert Peersman: 
“Lonen stijgen 
door index 
net op foute 
moment”.
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