Info ACLVB
voedingsector bedienden
Sectorakkoord 2021 - 2022
We hebben een sectorakkoord voor 2021-2022
bereikt voor bedienden in de voedingsnijverheid.
Hieronder kunt u de krachtlijnen van dit akkoord
lezen:
Koopkracht:
•
•
•
•

Loonsverhoging op 01.01.2022 van de sectorale minimumlonen en de reële lonen met 0,4%.
Eénmalige premie van 150 euro als compensatie voor de 0,4% in 2021.
Premies en vergoedingen: + 4,17%.
Coronapremie van 150 euro voor alle werknemers in de sector in bedrijven die winst hebben gemaakt
in 2020.
• Vrije onderhandelingen in de bedrijven over enveloppe van 0,4%, In deze CAO kan ook de verhoging
van de coronapremie aan bod komen.

Mobiliteit:
• Verhoging tussenkomst in privévervoer tot 70% van tarief treinkaart 2de klasse vanaf 01.02.2022

Werkbaar werk:
• Evaluatie en optimalisering van de CAO's onbepaalde duur om de twee jaar (mogelijkheid van sancties
in geval van niet-akkoord)
• Verlenging van CAO's voor bepaalde duur (mogelijkheid van sancties in geval van niet-akkoord)
• Verhoogde tussenkomst in het kader van projecten CAO werkbaar werk met de syndicale delegatie
• Uitbreiding van het loopbaanfonds en steun voor jeugdwerkgelegenheid
• Uitbouw specifieke ondersteuning naar werkgevers en werknemers om een einde wegens medische
overmacht te vermijden
• 3 borstvoedingspauzes voor werknemers in de weekendploeg
• Verhoogde bijdrage in de kosten voor
kinderopvang voor kinderen tot 6 jaar (max.
600€)

Vrije visie, eigen stem
V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. Vrij van zegel, art. 198.7 WT.

Info ACLVB
Eindeloopbaan
• Maximale verlenging van de SWT stelsels en maximale uitbreiding van het recht op uitkeringen bij
landingsbaan
• Aanvullende vergoeding bij 1/2de tijdskrediet en indien ouder dan 55 jaar en bij 1/2de landingsbaan:
100 euro voor nieuwe en lopende aanvragen
• Verbetering van de voorwaarden voor de toekenning van eindeloopbaandagen: 5 jaar anciënniteit en
toekenning van dagen per halfjaar in het jaar van toekenning (in plaats van na verjaardag)
• 59 jaar : de anciënniteitsdag is niet meer aangerekend op de 6 sectoriele dagen

Vorming
• Mogelijkheid om individueel in te schrijven op het Alimento opleidingsaanbod
• Uitbreiding van het collectieve recht op opleiding tot 3 dagen
• Verplichting om het opleidingsplan te verstrekken aan de vertegenwoordigers in de ondernemingsraad
of syndicale delegatie

Sociaal overleg
• Recht op syndicale vorming tijdens de week voor weekendwerkers met betaling van loon
• Recht op syndicale vorming voor werknemers die 's nachts werken met vrijstelling van prestaties en
doorbetaling van het loon de nacht voor en na elke opleidingsdag

Een aanbeveiling voor Telewerk
• Het overleg op de werkplek stimuleren
• Digitale beschikbaarheid - deconnectie
• Digitale communicatiemiddelen
• Syndicale communicatie
• De telewerker ondersteuning bieden en bieden bij
• Ergonomie
• Lichaamsbeweging
• Mentaal evenwicht
• Digitale beschikbaarheid

V.U. : Dominik Roland – Boudewijnlaan 8 – 1000 Brussel

