
Eenheidsstatuut voor 
arbeiders en bedienden

FM Think Tank   i  iMPaCT OF SOCiaL LaW On FM in/OUTSOURCinG  i

“D 
e knoop is weliswaar 
doorgehakt, maar we 
hebben nog steeds geen 
bruikbare wetteksten, ter-
wijl er engagementen zijn 

aangegaan om naast de twee heikele punten ook 
nog de andere verschilpunten - zoals de regeling 
van het vakantiegeld en aanvullende pensioenen 
– aan te pakken” benadrukt Kris Cloots, country 
manager ISS Belgium & Luxemburg. “2014 staat 
voor de deur en we hebben geen enkele concrete 
houvast, we bewegen ons in een niemandsland!”. 
De exacte impact van het eenheidsstatuut op 
de lonen is vandaag nauwelijks te becijferen 

en dat maakt het onderhandelen van 
contracten met klanten erg lastig. “Wij 
schatten een loonkoststijging in van 3 à 
4%, maar kunnen dat niet met zekerheid 
bevestigen” licht Kris Cloots toe. “Onnodig 

te zeggen dat niemand zit te wachten op 
kostenverhogingen, noch aan klantzijde, noch 

aan leverancierszijde. Het doorrekenen van de 
loonkoststijging zal echter onvermijdelijk zijn”.

Terug naar af?
Zullen sommige klanten als gevolg van het 
eenheidsstatuut in de verleiding komen om terug 
te gaan insourcen? Dit valt niet uit te sluiten, 
maar of het een verstandige keuze is, valt te 
betwijfelen. Vanuit de overheid klinken signalen 
dat ze nadenken of al beslissen over insourcing. 
Kris Cloots: “In het nieuwe uniforme statuut 
stijgt de opzegvergoeding voor een arbeider met 
een factor 3 tot 4! Klanten zoeken meer dan 
ooit flexibiliteit, terwijl de nieuwe wetgeving 
juist minder flexibiliteit toelaat. Overstappen 

van outsourcing naar insourcing kan een trend 
zijn die we nauwlettend zullen opvolgen, maar 
vermoedelijk gaat het veeleer om een tijdelijke 
paniekreactie”.

Flexibiliteit onder druk
De uitwerking van het eenheidsstatuut op de 
verschillende sectoren waarin de facilitaire 
dienstverleners actief zijn is vrij gelijklopend. 
“De meerkost als gevolg van het eenheidsstatuut 
zit in het sociaal passief en de opzegtermijnen” 
verduidelijkt Kris Cloots. “Restructureren of 
aanpassen van de werkkrachtcapaciteit wordt haast 
onmogelijk gemaakt, terwijl het variabiliseren 
van de kosten juist het hoofdargument is bij 
opdrachtgevers om voor outsourcing te kiezen”. 
Het eenheidsstatuut dwingt werkgevers tot 
creativiteit en het zoeken naar andere formules om 
de loonlastdruk te verlichten. Zo kan overwogen 
worden om de afgeschafte proefperiode te 
vervangen door een interim contract met 6 maand 
duurtijd.
Bij het tot stand komen van het eenheidsstatuut 
is onvoldoende stilgestaan bij bedrijven met 
een groot aantal arbeidskrachten – zoals het 
geval bij de facilitaire dienstverleners – waar de 
loonkost een overheersende factor is in het totale 
kostenplaatje. 
“Momenteel bemoeilijken de onzekerheid en de 
blijvende onduidelijkheden onze activiteiten” 
besluit Kris Cloots. “Ook voor onze klanten zijn 
onzekerheid en onduidelijkheid synoniem van het 
eenheidsstatuut. Allicht zal zich de nieuw gegeven 
situatie reguleren op lange termijn”.
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Op 16 mei laatstleden nodigde ISS uit voor een seminar met als thema ‘De Belgische 

arbeidsmarkt in een Europees perspectief”. Aanleiding hiervoor was het door Europa 

opgelegde wegwerken van de verschillende statuten tussen arbeiders en bedienden zoals 

die in ons land bestaan. En vanaf 9 juli 2013 is het arrest van het Grondwettelijk Hof over 

het eenheidsstatuut van kracht, nadat de sociale partners en de overheid op 5 juli een 

akkoord hadden bereikt met betrekking tot de opzeggingstermijnen en de carensdag. 
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