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1. KOOPKRACHT
• Verhoging van baremieke en de effectieve lonen met 0,4% op 1 januari 2022  
• Toekenning coronapremie:  
 - Basispremie van 75 euro 
  o Tenminste 1 dag effectieve prestatie in de referteperiode 
  o Referteperiode: 1/11/2020 tot en met 31/10/2021  
  o In dienst op 30/11/21 
  o Pro rata volgens de tewerkstellingsbreuk op 30/11/2021 
 - Variabel gedeelte deel :  
  o In dienst op 30/11/21 
  o Referteperiode: 1/11/2020 tot en met 31/10/2021  
  o Minstens 3 maanden anciënniteit op 30/11/2021  
  o Bedrag bepaald op basis van het aantal dagen afwezigheid tijdens de referteperiode  
   • 425 euro indien tussen 0-5 dagen afwezigheid  
   • 300 euro indien tussen 6-30 dagen afwezigheid  
   • 175 euro indien tussen 31-50 dagen afwezigheid  
   • 50 euro indien tussen 51-80 dagen afwezigheid  
  o Worden gelijkgesteld met gepresteerde dagen:  
   • Dagen tijdelijke werkloosheid overmacht-corona  
   • Dagen van jaarlijkse vakantie  
   • Feestdagen en vervangingsdagen van feestdagen  
   • Inhaalrust van overuren 
   • ADV-dagen   
   • Moederschapsrust en geboorteverlof  
   • Syndicaal verlof 
   • Syndicale opleidingen onder VOV/BEV 
 

2. FBZ
• Invoering aanvullende vergoeding van € 6 per dag voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht  
 vanaf 1 januari 2022  

 
3.  MOBILITEIT 
• De fietsvergoeding wordt opgetrokken van €1,40/dag naar €2/dag vanaf 1 januari 2022 

 
4.  VORMING EN OPLEIDING
• Invoering van een individueel recht op vorming van 1 dag per jaar per arbeider vanaf 1 januari 2022  

 
5.  WERKBAAR WERK EN INSTROOM 
• Verbetering klein verlet: 1 dag per kalenderjaar betaald door de werkgever in geval van een  
 medisch onderzoek   



6.  WERKZEKERHEID
• Verlenging cao tewerkstellingsverbintenissen tot en met 31 december 2022 

 
7.  SWT  
• Sectoraal intekenen op alle NAR-kadercao’s rond SWT, inclusief bepaling omtrent mogelijkheid  
 vrijstelling van beschikbaarheid 
 o SWT lange loopbaan 60 jaar mits 40 beroepsverleden 
 o SWT 60 jaar mits 33 jaar beroepsverleden en 20 jaar nacht  
 o SWT 60 jaar mits 33 jaar beroepsverleden in zwaar beroep 
 o SWT 60 jaar mits 35 jaar beroepsverleden in zwaar beroep 
 o SWT 58 jaar mits 35 jaar beroepsverleden voor sommige oudere mindervalide werknemers  
  en werknemers met ernstige lichamelijke problemen  
 

8.  LANDINGSBANEN
• Landingsbanen voor lange loopbaan (35 jaar) en voor zware beroepen vanaf 55 jaar voor 1/5de  
 en 1/2de loopbaanvermindering tot en met 30/06/2023


