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Volg ons op sociale media via:

ACVBIE - CSCBIE

acvbie.vakbond

Download onze 
ledenapp ACVBIE-CSCBIE

 1. Minimumuurlonen vanaf 1 november 2021

Categorieën Minimumlonen Jobstudenten (90 %)

Categorie 5 € 12,03 € 10,83

Categorie 4B, na 6 maanden € 12,66 € 11,39

Categorie 4A € 12,36 € 11,12

Categorie 3B, na 6 maanden € 13,32 € 11,99

Categorie 3A € 12,66 € 11,39

Categorie 2 € 14,13 € 12,72

Categorie 1B € 14,43 € 12,99

Categorie 1A € 15,53 € 13,98

Vergoedingen

1. Ploegenpremie voor werk in opeenvolgende ploegen: +10 %.
2. Anciënniteitstoeslag: geïntegreerd in barema.

Indexaanpassing + 2 %.

Vanaf 1 november 2021 zijn volgende minimumlonen van toepassing (regime 
38-urenweek):
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 2. Aanvullende werkloosheidsuitkering bij economische werkloosheid
Ben je tijdelijk werkloos om economische redenen, dan krijg je een aanvullende werkloosheidsuitkering.  
Vanaf 1 januari 2021 heb je recht op € 7,78 per dag (maximum 30 dagen), betaald door het Sociaal Fonds.

Opgelet: je dient zelf een aanvraag in te dienen! Contacteer ons en wij regelen de formaliteiten.

 3. Aanvullende uitkering wegens ziekte of ongeval
Indien je langer dan 60 dagen aan één stuk arbeidsongeschikt(*) bent geweest, heb je recht op een uitkering ter 
aanvulling van jouw ziekte- en invaliditeitsuitkering. Vanaf 1 januari 2021 heb je recht op volgende bedragen, 
betaald door het Sociaal Fonds:

• € 71,22 na de eerste 60 dagen;
• + € 103,55 na de eerste 120 dagen;
• + € 123 na de eerste 180 dagen;
• + € 142,40 na de eerste 240 dagen.

Per kalenderjaar wordt er maximum € 440,18 toegekend. 

Opgelet: je dient zelf een aanvraag in te dienen! Contacteer ons en wij regelen de formaliteiten. 

(*) niet van toepassing bij een arbeidsongeval of beroepsziekte.
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Op 18 november bereikten de sociale partners een protocolakkoord. Hieronder vind je de belangrijkste 
punten terug:

1. Koopkracht

Verhoging van de sectorale minimum brutominimumlonen en de reële lonen met € 0,07/uur vanaf 01/01/2022. 

2. Coronapremie 

Uiterlijk op 31 december 2021 toekenning van een coronapremie in de vorm van consumptiecheques (op pa-
pier of in elektronische vorm) aan werknemers die op de datum van ondertekening van de cao in dienst zijn, 
met toepassing van een referteperiode van 1 november 2020 tot en met 31 oktober 2021 en in functie van het 
aantal gewerkte en gelijkgestelde dagen. 

Bedrag Aantal dagen (5d/week)

€ 125 1 tot 70

€ 250 71 tot 145

€ 375 146 tot 200

€ 500 Meer dan 200

Verrekening met de reeds betaalde coronapremie in de onderneming in 2021, die betaald werd op basis van 
cao of met akkoord met de syndicale delegatie/ondernemingsraad of met de werknemers zelf (in ondernemin-
gen waar er geen vakbondsafvaardiging is). In geval van een geschil zal de zaak worden voorgelegd aan de 
sectorale sociale partners.  De vergelijking dient te gebeuren met het nettoresultaat van deze door het bedrijf 
toegekende premie.

3. Vorming en opleiding

Verhoging van het aantal collectieve opleidingsdagen tot 1,5 dag gemiddeld per voltijdse equivalent per 2 jaar.

4. Anciënniteitsverlof 

Toekenning van een extra dag anciënniteitsverlof na 10 jaar dienst (naast de 15 en 20 jaar anciënniteitsverlof).

5. Syndicale premie 

Automatische aanpassing aan het maximumbedrag (momenteel € 145).

6. SWT en landingsbanen 

Intekenen op alle kader-cao’s 

 " SWT: 

 5 Toetreding tot alle mogelijke stelsels op 60 jaar (40 jaar lange loopbaan; zwaar beroep, 35 jaar loop-
baan; zwaar beroep of 20 jaar nacht, 33 jaar loopbaan).

 " Landingsbanen: 

 5 Toetreden tot kader – cao: verlaging leeftijd naar 55 jaar (1/5de en 1/2de - tot 30/06/2023).

 5 Bijkomend betaalt de werkgever een aanvullende vergoeding voor 1/5de landingsbanen ten belope 
van € 74,79 vanaf 55 jaar. Deze premie volgt de indexering en de toekenningsmodaliteiten van het 
PC 200.
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 4. Protocolakkoord



GENIET TAL VAN VOORDELENGENIET TAL VAN VOORDELEN
MET DE ACVBIE-CSCBIE APP!MET DE ACVBIE-CSCBIE APP!

Applicatie beschikbaarApplicatie beschikbaar
op Google playop Google play

en in de App Storeen in de App Store

Scan
en ontdek!

Nieuws
Laatste lonen, sectornieuws, 
publicaties, ...

Voordelen
Exclusieve voordelen en
kortingen voor leden ACVBIE

Tools
Opzegtermijnen calculator,
bruto-netto calculator, ...

Contact
Secretariaten ACVBIE in jouw 
buurt, contactgegevens, ...
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