Info ACLVB
PC 202, 311 en 312 (Handel) : sectoraal akkoord
KOOPKRACHT
• In december wordt een niet-recurrente brutopremie van 70 EUR uitbetaald voor voltijdse werknemers. En dit voor alle
medewerkers met een arbeidsovereenkomst op 30/09 en nog in dienst in december 2021. Voor deeltijdse werknemers
wordt dit bedrag pro rata uitbetaald.
• Vanaf 01/01/2022 een maandelijkse verhoging van 10 EUR bruto (pro rata voor deeltijds)
• Coronapremie :
• Voor alle werknemers in pc 202 en pc 312, behalve diegene tewerkgesteld bij Cora, Match, Mestdagh en Hema,
wordt een eenmalige premie van € 500 voor een voltijdse werknemer toegekend in december 2021 (op hetzelfde
moment als de eindejaarspremie)
• Voor Cora, Match, Mestdagh, waar in vergelijking met andere bedrijven de resultaten minder goed zijn, wordt de
premie beperkt tot € 200/voltijds
• Voor Hema bedraagt de premie € 250/voltijds
• Voor de werknemers in pc 311 zorgde de coronacrisis voor een verdeeld resultaat inverschillende bedrijven. In de
praktijk zullen enkel werknemers tewerkgesteld in bedrijven die in 2019 en 2020 bedrijfswinst hebben geboekt
(m.a.w. geen verlies) kunnen genieten van een coronapremie van € 250. Voor de anderen kan enkel een
specifieke onderhandeling op bedrijfsvlak de deuren openen voor deze premie.
• De verschillende coronapremies worden toegekend aan werknemers met een arbeidsovereenkomst op 30/09/21
(behalve wie op 30/09/21 al langer dan een jaar langdurig ziek is) en die ophet moment van de uitbetaling
(december 2021)nog steeds in dienst zijn. Voor deeltijdse wordt deze premie pro rata toegekend op basis van de
gepresteerde en gelijkgestelde uren van 01/01/21 tot 31/10/21(en dus niet op basis van de contractuele uren)
• De coronapremie wordt toegekend via consumptiecheques
• Premie kinderopvang: de tussenkomst in de kosten blijft identiek (€ 3/dag opvang, met een maximum van € 600/jaar),
maar deze werd uitgebreid naar alle kinderen tot de leeftijd van 6 jaar (i.p.v. 3 jaar). Enkel voor opvang erkend door Kind
& Gezin of ONE.

VERPLAATSINGSKOSTEN
Vanaf nu kunnen werknemers die tot € 37.500/jaar verdienen hun verplaatsingskosten vergoed krijgen. Momenteel lag het
plafond op € 35.000/jaar. De overige terugbetalingsvoorwaarden blijven dezelfde.

EINDE LOOPBAAN
• Tijdskrediet: 1/5de en halftijds tijdskrediet toegankelijk vanaf de leeftijd van 55 jaar. Voor halftijds tijdskrediet blijft de
tussenkomst van het Sociaal Fonds vanaf 55 jaar.
• SWT (ex-brugpensioen): voor werknemers die voldoen aan de voorwaarden van cao 151, 152 en 153 van de NAR (zware
beroepen en lange loopbaan), verlenging van de mogelijkheid om te vertrekken in SWT.

VEILIGHEID IN DE WINKELS
Er zal een bewustmakingscampagne worden opgezet om samen een doeltreffend preventiebeleid uit te stippelen. Door
Corona is de (non-)verbale agressie in de winkels alleen
maar toegenomen.

CAO'S BEPAALDE DUUR
De CAO’s van bepaalde duur, zowel gesloten in de
ondernemingen als op sectorvlak, worden verlengd tot 30/
06/2023.

V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. Vrij van zegel, art. 198.7 WT.
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handtekening lid

Uw gegevens worden door de ACLVB op een geautomatiseerde wijze bewaard en verwerkt met
het oog op onze dienstverlening. Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer heeft u het recht deze gegevens te raadplegen of te verbeteren.

Mandaat SEPA Europese domiciliëring terugkerende invordering (Business to Customer)
Door dit mandaat te tekenen, staat u ACLVB toe om instructies te versturen naar uw bank om uw rekening te debiteren en staat u uw bank toe uw rekening te debiteren volgens de instructies van
ACLVB. U hebt recht op terugbetaling door uw bank volgens de voorwaarden beschreven in de overeenkomst die u met haar getekend hebt. Elke aanvraag tot terugbetaling moet voorgelegd
w orden binnen de 8 weken volgend op de datum van het debet van uw rekening. Uw bank kan u inlichten over uw rechten verbonden aan uw mandaat.

GEGEVENS REKENINGHOUDER (in te vullen door schuldenaar)

GEGEVENS SCHULDEISER

naam ....................................................................................................................................................................................................

naam: ACLVB

adres ....................................................................................................................................................................................................

schuldeiseridentificatie: BE66 007 0850330011

....................................................................................................................................................................................................................

adres: Koning Albertlaan 95, 9000 Gent, België

rekeningnummer:
IBAN
BIC
naam lid (indien rekeninghouder ≠ lid)����������������������������������������������������������������������������������������������������������
opgemaakt te ...................................................................... handtekening
datum .........................................................................................

VOORBEHOUDEN VOOR ACLVB
reden domiciliering: lidgeld voor lidnummer
.............................................................................................................................................................

mandaatnummer

Gelieve het bovenstaande formulier terug te bezorgen aan uw ACLVB-kantoor. Bij stopzetting van de domiciliëring dient de schuldmandataris (ACLVB) verwittigd te worden.

