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info

Volg ons op sociale media via:

ACVBIE - CSCBIE

acvbie.vakbond

Download onze 
ledenapp ACVBIE-CSCBIE

 1. Een protocolakkoord is bereikt!
Op woensdag 6 oktober hebben we een protocolakkoord bereikt voor 
zowel de arbeid(st)ers als voor de bedienden. Dit ontwerp werd op 
7 oktober goedgekeurd door de militanten van ACVBIE.

De voornaamste punten uit dit protocolakkoord zijn:

1. Koopkracht

 ; Tot 17/12/2021 tijd om 0,4 % (loonnorm), retroactiviteit en de coronapremie te 
onderhandelen op bedrijfsniveau.

 Ö Wanneer geen bedrijfsakkoord tegen 17/12/2021: 

 ) verhoging bedrijfsbarema’s en reële brutolonen met 0,4 % op 1/1/2022, 
met een minimum van € 0,07/uur voor arbeiders en € 11,55/maand voor 
bedienden. 

 ) + éénmalige ecocheque van € 150 (of gelijkwaardig alternatief ) in ja-
nuari 2022. De ecocheque wordt pro rata de prestaties in periode 
januari – december 2021 betaald (met gelijkstelling van economische 
werkloosheid en tijdelijke werkloosheid overmacht corona).

 ) + toekenning van een coronapremie van € 200 voor werknemers die in de 
periode van 13/3/2020 - 30/6/2021 gewerkt hebben  en dit volgens volgende 
voorwaarden:

o Prorata het arbeidsregime en de tewerkstellingsperiodes tijdens de 
referteperiode; 

o Aftrek van de vrijwillige schorsingsperiodes tijdens de referteperiode 
(bv.: onbetaald verlof ); 

o Het bedrag van € 200 mag verminderd worden met de niet-recurrente 
financiële voordelen die vanaf 13/3/2020 in het kader van de coronacrisis 
toegekend werden. 

2. Mobiliteit

 ; Fietsvergoeding van € 0,20 per kilometer (max. voor 80 km in totaal) vanaf 1/11/2021.

3. Werkloosheid en bestaanszekerheid

 ; Verhoging dagbedrag naar € 6,65 (+ € 0,13) vanaf 1/1/2022.
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4. SWT

 ;  Toetreding tot alle mogelijke stelsels op 60 jaar (40 jaar lange loopbaan; zwaar beroep, 35 jaar loopbaan; zwaar 
beroep of 20 jaar nacht, 33 jaar loopbaan) en medische redenen op 58 jaar (35 jaar loopbaan).

5. Landingsbanen

 ; Vanaf 1/1/2021: Toetreden tot kader-cao: verlaging leeftijd naar 55 jaar (4/5de en 1/2de) (met uitkering RVA).

6. Werkbaar werk

 ;  Oprichting werkgroep ‘werkbaar werk en vorming’: hierin zullen o.a. het peter-meterschap/jobcoaching, communicatie 
rond mogelijkheden ‘werkbaar werk’ bij Paper Pack Skills, enz., besproken worden. 

 ;  Syndicale delegaties in de ondernemingen kunnen een project ‘werkbaar werk’ initiëren. Dit zal na overleg met de 
werkgever aan het Fonds voor Bestaanszekerheid voorgelegd worden. 

7. Risicogroepen en opleiding

 ;  Verderzetting 0,10 % - inspanning voor risicogroepen.

 ;  Afsluiten vormingscao:

 Ö collectieve vormingsplicht van gemiddeld 6 dagen / VTE.

8. Syndicale premie

 ;  Verhoging syndicale premie bedienden:

 Ö € 120 vanaf 2021.

 Ö € 130 vanaf 2022.

9. Jaarlijkse premie 2021

 ;  Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid overmacht corona:

 Ö  In een arbeidsregime van 5 dagen per week worden 43 dagen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht 
wegens corona gelijkgesteld;

 Ö  In een arbeidsregime van 6 dagen per week worden 52 dagen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht 
wegens corona gelijkgesteld. 

10. Anciënniteitsverlof

 ;  Vanaf 2022 wordt het anciënniteitsverlof toegekend vanaf het kalenderjaar waarin de werknemers 10 jaar onderne-
mingsanciënniteit bereiken (vroeger was dit vanaf 15 jaar ondernemingsanciënniteit). 

11. Telewerk 

 ;  De sociale partners doen een aanbeveling om op bedrijfsniveau in sociaal overleg een beleid rond telewerk te 
ontwikkelen. 

12. Dagcontracten voor uitzendarbeid 

 ;  De sector engageert zich het structureel gebruik van dagcontracten in het kader van uitzendarbeid te vermijden.  
In geval van structureel gebruik zal het paritair comité de betrokken werkgever interpelleren en sensibiliseren. 

13. Harmonisering 

 ;  Oprichting werkgroep ‘harmonisering’: hierin zal de verdere harmonisering van de statuten arbeiders-bedienden 
bekeken worden. Een eerste evaluatie wordt gemaakt tegen eind juni 2022.

14. Varia

 ; Verlenging cao’s bepaalde duur.


