
700 miljoen extra 
voor pensioenen en uitkeringen

Welvaartsenveloppe

‘Gepensioneerden, zieken, gehandicapten en werklozen worden door de werkgevers als pas-
munt gebruikt in een discussie over werkenden’, klonk het nog in februari bij ACV-voorzitter 
Marc Leemans. De werkgevers verbonden de loononderhandelingen aan de welvaartsenve-
loppe, die onder meer de pensioenen en de uitkeringen voor zieken en werklozen verdeelt. 
Aan die chantage maakt de regering nu een einde. Afgelopen maandag werden de loononder-
handelingen en de welvaartseveloppe eindelijk losgekoppeld. De verhogingen, bovenop de 
index, voor onder meer de ziekte- en werkloosheidsuitkeringen, vervangingsinkomens en 
minimumpensioenen zijn nu afgeklopt. 

5 ACTUEEL

Discutabele regeling in bouwsector Arbeidsduur heeft grenzen

Vrijwillige overuren niet zonder gevolgen Europees arrest 
beschermt vrije tijdDoor de coronacrisis zijn er veel extra mogelijkheden in het leven geroepen om flexibiliteit op het 

werk te vergroten. Volgens sommige werkgeversorganisaties zou de bouwsector ook gebruik kunnen 
maken van het bijzonder krediet vrijwillige overuren voor de essentiële sectoren. Dat zou betekenen 
dat in de bouwsector tijdelijk 120 overuren extra gepresteerd zouden kunnen worden.

ACV bouw - industrie & energie is kritisch te-
genover dit principe. ‘In werkelijkheid weten 
we heel goed dat deze vrijwilligheid vaak fic-
tief is’, zegt Patrick Vandenberghe, voorzitter 

van ACVBIE. ‘Deze overuren geven geen recht op echte 
loontoeslagen. In plaats van 120 of 150 procent loon, 
zou je slechts 100 procent ontvangen. Ook zouden deze 
uren niet meetellen in de berekening van je pensioen of 
vakantiegeld. In de praktijk zal je ook geen getrouw-
heidszegels en weerverletzegels krijgen voor deze 
prestaties, waardoor je nog meer geld verliest. In dit 
systeem zou je tot 50 uur per week moeten werken, 
zonder enige vorm van overloon.’

Voor een geschoolde eerste graad met een uurloon 
van 16,711 euro loopt het verlies op jaarbasis op tot 
ongeveer 740 euro. ACVBIE raadt dan ook aan om goed 
na te denken vooraleer je instapt in dit systeem. 

‘Als je werkgever je dit voorstelt, leg hem dan uit dat 
dit systeem een serieuze invloed heeft op je inko-
men. Er zijn veel interessantere systemen om over-
uren te maken, zoals KB 213 of de klassieke overuren.  
Bovendien is het momenteel absoluut niet zeker dat 
alle overheidsdiensten zullen aanvaarden dat dit bijko-
mend krediet vrijwillige overuren gebruikt wordt in de 
bouwsector, wat tot heel wat problemen kan leiden.’  

Werknemers met meerdere arbeidsovereenkomsten bij 
dezelfde werkgever hebben recht op de arbeidsduur-
grenzen van die samengetelde overeenkomsten.  
Dat bepaalt een recent arrest van het Europees Hof van 
Justitie. Werkgevers kunnen de arbeidsduurgrenzen 
dus niet langer omzeilen door werknemers na een vol-
ledige werkweek in het weekend te laten bijklussen 
met een andere overeenkomst. Ze zullen de overloon-
toeslagen en inhaalrust moeten toepassen op de  
erschillende contracten samen. Over contracten bij 
verschillende werkgevers sprak het arrest zich niet uit, 
maar duidelijk is dat overheden voortaan moeten oplet-
ten dat systemen die voltijdse werknemers aanmoedi-
gen om nog bij te klussen met flexijobs of uitzend-
arbeid, de arbeidsduurgrenzen niet ontlopen.  

De welvaartsenveloppe in enkele cijfers

 De minimumuitkering voor tijdelijk werklozen 
stijgt met 3,5 procent op 1 juli 2021. Een verhoging 
van 50,59 euro op maandbasis, tot een nieuw bruto 
maandbedrag van 1 495,93 euro. 

 Op 1 juli 2021 stijgen de minima en de forfaitaire uit-
keringen van werkloosheids- en beschermingsuit-
keringen voor volledig werklozen:
- Gezinshoofden en bevoorrechte samenwonenden: 

+ 3,5 procent (47,50 euro per maand)
- Alleenstaanden: + 2,4 procent (26,81 euro per 

maand)
- Gewone samenwonenden: + 2 procent

 De inschakelingsuitkeringen stijgen procentueel 
evenveel, weliswaar voor lagere minima.

 RVA-forfaits voor jeugdvakantie, seniorvakantie en 
onthaalouders stijgen op 1 juli 2021 met 2,4 procent.

 Alle berekeningsplafonds stijgen met 1,1 procent 
vanaf 1 juli 2021, behalve voor de SWT’ers die net als 
vorige keer 1 procent toenemen.

 De minima worden als volgt verhoogd vanaf 1 juli 2021: 

- Regelmatige werknemers met gezinslast + 2,5 procent 
(= + 40,35 euro per maand), wat het minimum op 1 654,43 
euro brengt 

- Alleenstaande regelmatige werknemers: + 2 procent  
(= + 25,83 euro per maand), wat het minimum op 1 317,51 
euro brengt 

- Samenwonende regelmatige werknemers: + 2 procent  
(= + 22,15 euro), wat het minimum op 1 129,75 euro brengt. 

- Onregelmatige werknemers: + 2 procent (wettelijk is dat 
gekoppeld aan het leefloon, dat ook met 2 procent om-
hooggaat) 

 Het vakantiegeld voor de invaliden gaat opnieuw omhoog: 

- Voor personen met gezinslast + 80 euro vanaf mei 2021, 
waardoor die op 515,47 euro komt na 1 jaar arbeidsonge-
schiktheid en 810,48 euro na 2 jaar 

- Voor personen zonder gezinslast + 30 euro in mei 2021 
en bovenop + 10 euro vanaf mei (dus 40 euro extra vanaf 
mei 2022). Na 1 jaar arbeidsongeschiktheid betekent dat 
vanaf volgend jaar 414,27 euro na 1 jaar en 683,43 euro 
na 2 jaar

De berekeningsplafonds voor nieuwe gevallen stijgen op  
1 januari 2022 met 1,1 procent, zoals voor werklozen  
(= loonnorm 2019-2020). 

 Voorts worden ook de oudere invaliditeitsuitkeringen boven 
het minimum geherwaardeerd:   

- Uitkeringen die in 2016 zijn ingegaan: + 2 procent op  
1 juli 2021 

- Uitkeringen die in 2017 zijn ingegaan: + 2 procent op  
1 januari 2022 

- Uitkeringen die voor 2006 zijn ingegaan (dus minstens  
15 jaar oud) gaan met 0,95 procent omhoog op 1 juli 2021 

 Het minimumpensioen zou volgens een eerder rege-
ringsbesluit al in vier stappen met 11 procent toenemen 
richting een minimumpensioen van 1 500 euro. In een 
nieuwe stap komt daar op 1 juli 2021 weer 2 procent bij 
(26,52 euro voor een alleenstaande, 33,14 euro voor een 
gezinspensioen). Buiten de welvaartsvastheid volgt overi-
gens nog een stijging op 1 januari 2022 van 2,65 procent.

 Het vakantiegeld (dat in mei gestort wordt) stijgt op-
nieuw: met 3,8 procent in mei 2021 en bovenop nog eens 
met 2,7 procent vanaf mei 2022. Dat is een verhoging van 
6,6 procent. Voor een alleenstaande komt dat zo op 921,19 
euro (= + 57,06 euro), voor een gezins pensioen op 1 151,47 
euro (= + 71,32 euro).

 Ook voor oudere pensioenen boven het minimum komt er 
een herwaardering:
- Pensioenen ingegaan in 2016: + 2 procent op 1 juli 2021
- Pensioenen ingegaan in 2017: + 2 procent op 1 januari 

2022
- Pensioenen ingegaan voor 2006: + 1,2 procent op 1 juli 

2021 

WERKLOOSHEID PENSIOENEN

ZIEKEN EN INVALIDEN

>>>  Voor het volledige overzicht: www.hetacv.be. 


