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1 . Uitbetaling junipremie
In juni wordt er aan elke bediende in de stoffering en houtbewerking een  
premie uitbetaald op basis van de prestaties in de referteperiode (1 juni 
2020 t.e.m. 31 mei 2021). In 2021 bedraagt de jaarlijkse premie € 267,64 (bij 
deeltijdsen in verhouding tot de tewerkstellingsbreuk).
Heb je niet de volledige referteperiode gewerkt, dan wordt de junipremie 
slechts pro rata toegekend. Moederschapsverlof, vaderschapsverlof en andere 
schorsingen waarvoor loon betaald wordt, worden wel meegeteld voor de  
berekening van de premie. Bij een ontslag om dringende reden is er nadien 
geen recht meer op een junipremie.
Tot slot is dit voordeel op ondernemingsvlak omzetbaar in een ander 
gelijkwaardig voordeel. Het kan dus zijn dat je geen € 267,64 ontvangt omdat dit 
in het verleden (vanaf 2015) in een ander voordeel (bv. stijging maaltijdcheques, 
opname in het gewone loon, …) is omgezet.
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2 . Heb jij jouw ecocheques ontvangen?
In juni wordt er aan elke bediende ecocheques betaald op basis van de prestaties in de 
referteperiode (1 juni 2020 t.e.m. 31 mei 2021). Een voltijdse werknemer heeft recht op 
€ 250. Werk je deeltijds, dan heb je recht op een deel van de ecocheques:

Wekelijkse arbeidsduur Bedrag

Vanaf 4/5de van een voltijdse € 250

Vanaf 3/5de van een voltijdse € 200

Vanaf 1/2de van een voltijdse € 150

Minder dan 1/2de van een voltijdse € 100

Heb je niet de volledige referteperiode gewerkt, dan wordt het bedrag ecoche-
ques slechts pro rata toegekend. Moederschapsverlof, ziekte gedekt door ge-
waarborgd loon en andere schorsingen waarvoor loon betaald wordt, worden 
echter wel meegeteld voor de berekening van het bedrag aan ecocheques. 
Tot slot is dit voordeel op ondernemingsvlak wel omzetbaar in een ander  
gelijkwaardig voordeel. Het kan dus zijn dat je geen ecocheques ontvangt  
omdat dit omdat dit in het verleden (vanaf 2016) in een ander voordeel (bv. 
stijging maaltijdcheques, opname in het gewone loon, …) is omgezet.
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 3. Ontwerp van interprofessioneel akkoord
In de media is breed gecommuniceerd over het interprofessioneel akkoord tussen de sociale partners met als 
belangrijkste items:

1. De minimumlonen

2. SWT en de landingsbanen

3. Aanvullend pensioen

4. Flexibiliteit

We willen echter verduidelijken dat dit een ontwerp van akkoord is dat nog voorgelegd moet worden aan 
de achterban van de verschillende vakbonden. Voor het ACV gebeurt dit op 22 juni 2021. Als dit voorstel 
van akkoord wordt goedgekeurd, dan moeten verschillende items nog bevestigd worden in de sectoren 
waaronder bv. SWT en de landingsbanen. 

Rond de loonmarge was eerder al duidelijk dat er geen akkoord kon bereikt worden tussen de sociale 
partners. Bijgevolg heeft de regering dit naar zich toegetrokken. Het basisprincipe dat de regering hierbij 
hanteert is een maximale loonmarge van 0,4 %, eventueel aangevuld met een eenmalige premie van € 500 
via consumptiecheques voor de bedrijven en sectoren die het ‘goed hebben gedaan’. Bij de opmaak van deze 
kroniek zijn de exacte richtlijnen van de regering hierrond echter nog niet duidelijk. Pas als er verduidelijking 
komt, kunnen de onderhandelingen daarover beginnen in de sectoren en/of de ondernemingen.


