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Eindelijk ook een akkoord voor alle werknemers in de
banksector
Beter 1 vogel in de hand dan 10 in de lucht…

In uitvoering van het Interprofessioneel Akkoord (IPA), heeft ACV PULS alles in het werk
gesteld om een degelijk akkoord af te sluiten voor alle werknemers in de banksector. We
beseffen dat de toekomst moeilijk oogt, maar toch hadden we er graag meer uitgehaald.
De resultaten mogen immers nog steeds gezien worden; resultaten die vooral de
verdiensten zijn van de medewerkers.
Ondanks onze bereidheid te werken met een éénmalige premie, die dus geen effect heeft
op de kosten van morgen, wilden de werkgevers in de banksector na maanden
onderhandelen niet verder gaan dan de afspraken zoals je ze hieronder kan terugvinden.
De werknemers hebben de laatste jaren steeds hun goede wil getoond qua flexibiliteit
maar van goede wil van de werkgevers qua koopkracht was er niet echt sprake.
Toch oordeelde ACV PULS uiteindelijk dat het beter was 1 vogel in de hand te hebben dan
10 in de lucht en zetten we het licht op “groen”.

Wat zijn de voornaamste bepalingen van het akkoord?

KOOPKRACHT

- De sectorale barema’s van categorie 1 en 2 van de uitvoerende bedienden worden met
1,1% op 1 januari 2020 verhoogd.
- Voor ALLE werknemers: toekenning van 200 euro netto ten laatste op 1/7/2020. De
toekenningsmodaliteiten moeten onderhandeld worden op ondernemingsniveau vóór
eind december. Als er geen akkoord bereikt wordt, moet er een premie van 300 euro bruto
betaald worden.

TIJDSKREDIET BIJ EINDE LOOPBAAN

Werknemers vanaf de leeftijd van 55 jaar kunnen met een tussenkomst van de RVA 1/5 de

minder gaan werken en werknemers vanaf 57 jaar kunnen halftijds gaan werken als ze
voldoen aan volgende voorwaarden:

o ofwel met een loopbaan van 35 jaar;
o ofwel omwille van zwaar werk;
o ofwel omwille van nachtarbeid gedurende 20 jaar;
o 2 jaar anciënniteit in de onderneming.

VORMING

Ondernemingen met meer dan 750 werknemers moeten gemiddeld 5 dagen vorming per
jaar aanbieden vanaf 2020. De andere ondernemingen gemiddeld 4 dagen.
Elke werknemer die zijn functie in het bedrijf zal verliezen, heeft een individueel recht op
opleiding van 2 dagen per jaar.
We willen sterk inzetten op loopbaanontwikkeling en –begeleiding en ook op omscholing
van werknemers.
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RECHT OP DECONNECTIE

Iedere werknemer (behalve als hij een kritieke functie uitoefent) heeft her recht om niet
ingelogd te zijn buiten de werkuren.

TELEWERK

Iedere onderneming moet tegen eind 2020 een policy opmaken rond telewerk.

Jullie arbeidsvoorwaarden worden onderhandeld en verbeterd dankzij het werk van jullie
ACV PULS afgevaardigden.
Voor meer informatie in verband met dit nieuw akkoord, aarzel niet om ons te
contacteren !


