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1 . Arbeiders en bedienden in de stoffering eindelijk  
  onder hetzelfde paritair comité!

Vanaf 1 april 2021 vallen de arbeiders en de bedienden van de stoffering  
onder hetzelfde paritair comité (= PC). De bedienden vielen tot nu onder het  
aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC 200), maar gaan over naar 
het paritair comité voor de stoffering en de houtbewerking (PC 126). Dit PC was 
al bevoegd voor de arbeiders van de ondernemingen uit de stoffering.

 2. Wat is een paritair comité?
Om alles praktisch op een goede manier te organiseren, worden werknemers 
ingedeeld in sectoren. Paritaire comités zijn de officiële structuren die in 
de praktijk voor deze sectorindeling zorgen. In deze paritaire comités vindt 
onder andere het sectoroverleg tussen de sociale partners (vakbonden en 
werkgeversorganisaties) plaats. Dit sectoroverleg is van zeer groot belang.  
Op dit niveau wordt immers de basis van de loon- en arbeidsvoorwaarden 
vastgelegd waaraan een werkgever zich minimum moet houden voor  
werknemers uit die sector. Bovendien kunnen er in dit overleg extra sectorale 
voordelen afgesproken worden. Zo zijn er in het verleden in PC 126 voor de 
arbeiders ook reeds heel wat extra’s afgesproken (de getrouwheidspremie, een 
aanvullende vergoeding bij ziekte en tijdelijke werkloosheid, een aanvullend 
pensioen, …). 

Historisch gezien werden arbeiders en bedienden onder een ander paritair 
comité ingedeeld. Ook in de stoffering was dit zo, waarbij arbeiders vielen 
onder het paritair comité voor de stoffering en houtbewerking (PC 126) en de 
bedienden onder het aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC 200). 
Door de overgang van de bedienden naar PC 126 wordt aan deze verouderde 
indeling een einde gemaakt.
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Ook voor de arbeiders wijzigt er niets. De huidige loon- en arbeidsvoorwaarden blijven gewoon doorlopen.

4. Heeft deze overgang een impact op de loon- en arbeidsvoorwaarden  
  van de arbeiders?

 5. Wat is het voordeel dan van deze overgang?
Naar de toekomst toe zullen de loon- en arbeidsvoorwaarden van deze bedienden ook besproken worden in 
de 2-jaarlijkse sectorale onderhandelingen van PC 126 (en dus niet langer PC 200). Net zoals we dit nu voor 
de arbeiders al doen. Hierdoor gaan we meer op maat kunnen werken dan in PC 200, dat de bedienden van 
een hele waaier van activiteiten dekt. 

Bovendien geeft deze overgang in de toekomst ook de mogelijkheid om sectoraal het verouderde onderscheid 
tussen arbeiders en bedienden stapje per stapje te verkleinen. 

Tot slot leidt deze overgang er ook toe dat een aantal zaken administratief eenvoudiger georganiseerd en 
beheerd kunnen worden.

 6. Moet ik zelf iets doen?
Neen. Deze overgang gebeurt automatisch. 

Vanuit ACVBIE zullen wij onze leden en militanten uiteraard steeds informeren en consulteren. Daarom is het 
zeker nuttig om te controleren of je gegevens correct staan op “Mijn ACV” (inloggen verplicht). Zo ben je zeker 
dat je het nieuws uit je sector ontvangt.

3. Heeft deze overgang een impact op de loon- en arbeidsvoorwaarden  
  van de bedienden?

Deze overgang wijzigt op vandaag niets aan de individuele loon- en arbeidsvoorwaarden van de bedienden. 
De loon- en arbeidsvoorwaarden, zoals die golden in het aanvullend paritair comité voor de bedienden  
(PC 200), blijven doorlopen. Ook behouden de bedienden die overgaan naar PC 126 uiteraard hun statuut als 
bediende. Het enige wat wijzigt, is het nummer van het paritair comité op de loonfiche vanaf de maand april 
2021.

Download zeker de ACVBIE-CSCBIE app en hou alle voordelen en diensten van ACVBIE bij de hand!
Via de app kan je op elk moment het nieuws lezen en blijf je op de hoogte van de actualiteit uit de sector  
stoffering en houtbewerking dankzij automatische meldingen. Meer info vind je op www.hetacv.be/acvbie/app.
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