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JURIDISCHE ACTUA 2017-08

INHOUD 

• ALGEMENE INFO

– …………..

– Varia
• Tussenkomst kilometervergoeding 

INHOUD 

• SECTOR NIEUWS
– PC 106.02
– PC 119
– PC 121
– PC 124
– PC 132
– PC 144
– PC 145
– PC 149.01
– PC 201
– PC 202.01
– PC 220
– PC 302
– PC 341
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kilometervergoeding

• Tussenkomst kilometervergoeding

Vanaf 01/07/2017 : hoger  bedrag forfaitaire 
kilometervergoeding : 0,3460 euro/per kilometer

SECTOR 
NIEUWS

PC 106.02

• Ontwerpakkoord 2017-2018
– Koopkracht

• Verhoging van de minimum en effectieve bruto uurlonen, 
alsook de ploegenpremie met 1,1 % vanaf 01/07/2017

– Vergoeding bestaanszekerheid
• Uitkering bij economische WLH : 10,4 €/dag vanaf 

01/07/2017
• Aanvullende uitkering bij tijdelijke WLH voor een andere 

reden : 7,92€/dag vanaf 01/07/2017
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PC 106.02

• Ontwerpakkoord 2017-2018
– Vergoeding arbeidsongeschiktheid

• Vergoeding ten laste van het Sociaal Fonds : 1,82 €/dag 
vanaf 01/07/2017

– Mobiliteit
• Fietsvergoeding : 0,23 €/km vanaf 01/07/2017

PC 106.02

• Ontwerpakkoord 2017-2018
– Tijdskrediet/landingsbanen

• Behoud leeftijd landingsbanen op 55 jaar voor lange 
loopbaan en zware beroepen.

• Maximaal openen van het recht op tijdskrediet met motief 
“zorg” tot 51 maanden halftijds/voltijds

PC 106.02

• Ontwerpakkoord 2017-2018
– Opleiding en vorming

• Eind CAO-periode  2017-2018 : 1,5 dagen per jaar per 
voltijds equivalent

• Eind CAO-periode 2019-2020 : 2 dagen per jaar per 
voltijds equivalent

• Eind CAO-periode 2021-2022 : 2,5 dagen per jaar per 
voltijds equivalent
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PC 119

• CAO van 05/07/2017 van bepaalde duur (tem 
31/12/2017)

– Toekenning van een éénmalige premie

– Voorwaarden :
• In dienst op 30/11/2017
• Bedrag : 70 euro bruto (voltijdse tewerkstelling)
• Pro rata berekening wanneer WN deeltijds werkt
• Betaling : samen met de eindejaarspremie
• Er wordt geen gebruik gemaakt van een referteperiode.

PC 119

• CAO van 05/07/2017 van bepaalde duur (tem 
31/12/2017)

– Premie kan omgezet worden in één van de volgende 
voordelen via ondernemingsCAO gesloten vóór 
15/10/2017
• 100 euro ecocheques

– Opgelet : het totaal bedrag die de WG toekent, mag 
per WN niet groter zijn dan 250 euro.

• OF 

PC 119

• CAO van 05/07/2017 van bepaalde duur (tem 
31/12/2017)

• Cadeaucheques :
– 35 euro cadeaucheques en een bruto premie van 37 euro
– 70 euro cadeaucheques en een bruto premie van 11 euro

– Opgelet : het totaal bedrag die de WG toekent, mag per 
WN niet groter zijn dan 35 euro, eventueel te 
vermeerderen met 35 euro voor elk kind ten laste van de 
WN.
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PC 121 

• CAO van 20/06/2017
– Koopkracht : CAO-verhoging vanaf 01/07/2017, na 

indexatie, van de reële brutolonen met 0,1411 euro/uur.

– Nachtwerk :
• Arbeid verricht tussen 22 uur en 6 uur geeft aanleiding tot 

betaling van een premie, gelijk aan 2,3635 euro/uur. 

PC 121 

• CAO van 20/06/2017
– Arbeid op zon- of feestdag

• Betaling van een premie van 100 % boven het gewone 
loon.

– Arbeid op zaterdag
• betaling van een premie van 25 % boven het gewone loon.

Komen niet in aanmerking voor deze premie, de 
overuren die betaald worden

PC 121 

• CAO van 20/06/2017
– Forfaitaire ARAB-vergoeding (netto bedrag)

• Per gepresteerde dag 1,63 euro/dag

• Niet van toepassing voor de arbeiders van de categorieën 8 
die recht hebben op een dagvergoeding.

• Voor de arbeiders behorend tot categorieën 8 tot 8C die 
slechts korte verplaatsingen hebben (minder dan 10 
km/dag), hebben recht op een ARAB vergoeding van 0,80 
euro/dag  of een gelijkwaardig voordeel.
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PC 121 

• CAO van 20/06/2017
– Forfaitaire ARAB-vergoeding (netto bedrag)

• De werknemers behorend tot de categorieën 8D en 8E 
hebben recht op maaltijdcheques, toegekend per gewerkte 
dag :
– Voor 2017 : ter waarde van 3,52 € (WGsbijdrage 2,43 

en WNsbijdrage 1,09)

– Voor 2018 : ter waarde van 2,72 € (WGsbijdrage 1,63 
en WNsbijdrage 1,09)

PC 121 

• CAO van 20/06/2017
– Terugbetaling van parkingskosten : 

• gebonden aan het werk. 
• De terugbetaling gebeurt maandelijks tegen overhandiging 

van de parkeerbiljetten.

– Tussenkomst in de kosten van de kinderoppas van een 
ziek kind
• Tussenkomst van de WG in de kost van de kinderoppas van 

een ziek kind tot 12 jaar via een erkend organisme.
• De werkgever betaalt de helft van de kinderoppas, betaald 

door de WN, tijdens de werkuren, met een maximum van 
0,75 €/uur en dit tegen overhandiging van het attest van 
het erkend organisme.

PC 121 

• CAO van 20/06/2017

– Rijbewijs :
• Wanneer de WG aan de WN vraagt om een rijbewijs te 

behalen, zijn de kosten en de nodige uren om dit rijbewijs 
te behalen te betalen door de WG, zonder dat de WN de 
kosten moet voorschieten.

• Wanneer het de WN is die een rijbewijs wenst te behalen, 
zijn zowel de kosten hiervan als de nodige uren ten zijnen 
laste.
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PC 121 

• CAO van 20/06/2017

– Fietsvergoeding

• Vanaf 01/07/2017 wordt de werkgeverstussenkomst voor 
verplaatsingen per fiets op € 0,23 gebracht.

PC 124

• CAO 29/06/2017 van bepaalde duur (tem 
31/12/2020
– Dagen arbeidsduurvermindering (looncode 0601)

• Kalenderjaar 2018 :
– Vrijdag 11/05/2018
– Maandag 24/12/2018
– Woensdag 26/12/2018
– Donderdag 27/12/2018
– Vrijdag 28/12/2018
– Maandag 31/12/2018

PC 124

• CAO 29/06/2017 van bepaalde duur (tem 
31/12/2020
– Dagen arbeidsduurvermindering

• Kalenderjaar 2019 :
– Maandag 23/12/2019
– Dinsdag 24/12/2019
– Donderdag 26/12/2019
– Vrijdag 27/12/2019
– Maandag 30/12/2019
– Dinsdag 31/12/2019
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PC 124

• CAO 29/06/2017 van bepaalde duur (tem 
31/12/2020
– Dagen arbeidsduurvermindering

• Kalenderjaar 2020 :
– Woensdag 23/12/2020
– Donderdag 24/12/2020
– Maandag 28/12/2020
– Dinsdag 29/12/2020
– Woensdag 30/12/2020
– Donderdag 31/12/2020

PC 124

• CAO 29/06/2017 van bepaalde duur (tem 
31/12/2020
– Schorsing opzeggingstermijn betekend door de WG 

tijdens de rustdagen die krachtens deze overeenkomst 
en het voormelde KB 213 worden toegekend :

• In de periode van 24/12/2018 tem 04/01/2019
• In de periode van 23/12/2019 tem 03/01/2020
• In de periode van 21/12/2020 tem 31/12/2020

PC 124

• CAO 29/06/2017 van bepaalde duur (tem 
31/12/2018

– Landingsbanen

• Behoud recht op uitkeringen landingsbanen op 55 jaar voor 
lange loopbaan (35 jaar) / zware beroepen / 20 jaar 
nachtarbeid / arbeidsongeschikt in bouwsector )



21-8-2017

9

PC 124

• CAO 29/06/2017 van bepaalde duur (tem 
31/12/2018

– Outplacement
• Bijkomend recht : WN die geen 45 jaar zijn maar die 

voldoen aan volgende voorwaarden, hebben ook recht op 
een outplacementbegeleiding
– Arbeiders die de leeftijd van 40 jaar bereikt hebben
EN
– Arbeiders die behoren tot de categorie I en IA.

PC 132

• CAO van 13/06/2017 voor onbepaalde duur

– Koopkracht
• CAO-verhoging vanaf 01/07/2017 met 0,6 % op alle bruto 

uurlonen
• CAO-verhoging vanaf 01/01/2018 met 0,5 % (voor 

indexering) op alle bruto uurlonen

PC 132

• CAO van 13/06/2017 voor onbepaalde duur

– Anciënniteitstoeslag :
• Anciënniteit van 1 tot 5 jaar in de onderneming : toeslag 

van 0,03 euro/uur
• Anciënniteit van 5 tot 10 jaar in de onderneming : toeslag 

van 0,05 euro/uur
• Anciënniteit van 10 tot 15 jaar in de onderneming : toeslag 

van 0,15 euro/uur
• Anciënniteit vanaf 15 jaar in de onderneming : toeslag van 

0,25 euro/uur
• Anciënniteit vanaf 20 jaar in de onderneming : toeslag van 

0,38 euro/uur
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PC 132

• CAO van 13/06/2017 voor onbepaalde duur

– Nachtwerk :

• Arbeid verricht tussen 22 uur en 6 uur (23 uur en 7 uur 
in de zomerregeling), is de WG verplicht een toeslag 
van 20 % op het loon te betalen.

PC 144

• CAO van 15/06/2017 voor onbepaalde duur

Toekenning ecocheques

– Toepassingsgebied : 
• voor alle arbeiders en arbeiders die ressorteren onder PC 

144
• Niet van toepassing op de gelegenheidswerknemers.

PC 144

Toekenning ecocheques

– Referteperiode : 
• vanaf juli van het voorgaande kalenderjaar tot en met juni 

van het betrokken kalenderjaar én WN kan tenminste 30 
gepresteerde en gelijkgestelde dagen aantonen.

• Pro rata berekening indien onvolledige referteperiode
– 1/12de per volledige maand van gepresteerde en 

gelijkgestelde prestaties
– Voor de maand waarin de WN in dienst of uit dienst 

gaat, wordt de premie bepaald in functie van de 
arbeidsdagen in die maand.
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PC 144
Toekenning ecocheques

– Bedrag : 
• Voltijdse tewerkstelling : 250 euro
• Deeltijdse tewerkstelling : pro rata tewerkstelling

– Gelijkgestelde afwezigheden : conform CAO 98

– Betaling : In de maand december samen met de 
eindejaarspremie

– Wie : berekening, bestelling en coördinatie gebeurt door 
het sociaal fonds.

PC 144

Toekenning ecocheques

– Omzetting van ecocheques in een ander voordeel
• ondernemingsCAO

• Sociaal fonds in kennis stellen vóór 15 oktober van 
het jaar waarin de ecocheques worden uitbetaald.

PC 144

• CAO van 05/07/2017 voor onbepaalde duur

Invoering van een forfaitaire premie

– Toepassingsgebied : 
• voor alle arbeiders en arbeiders die ressorteren onder PC 

144
• Niet van toepassing op de gelegenheidswerknemers.
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PC 144

Invoering van een forfaitaire premie

– Referteperiode : 
• vanaf juli van het voorgaande kalenderjaar tot en met 

juni van het betrokken kalenderjaar én WN kan minder 
dan 30 gepresteerde en gelijkgestelde dagen aantonen.

PC 144

Invoering van een forfaitaire premie

– bedrag : 
• Bruto premie van 35 euro inclusief patronale bijdrage 

(voltijdse tewerkstelling – totaal van 29 gepresteerde en 
gelijkgestelde dagen)

• Pro rata berekening 
– deeltijdse tewerkstelling
– Indien WN minder dan 29 gepresteerde en 

gelijkgestelde dagen heeft

PC 144

Invoering van een forfaitaire premie

– Gepresteerde dagen :
• alle dagen waarvoor de WN loon of vakantiegeld heeft 

ontvangen.

– Gelijkgestelde dagen :
• Jeugdvakantie / seniorenvakantie
• Dagen zwangerschapsverlof
• Dagen arbeidsongeschiktheid gedekt door gewaarborgd 

maandloon arbeiders
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PC 144

Invoering van een forfaitaire premie

– Betaling : samen met het loon van december volgend op 
het aflopen van de referteperiode

– Wie : de berekening en betaling gebeurt door het sociaal 
fonds.

PC 145

• CAO van 15/06/2017 voor onbepaalde duur

Toekenning ecocheques
– Toepassingsgebied : 

• voor alle arbeiders en arbeiders die ressorteren onder PC 
145

• Niet van toepassing
– PC 145.04 (inplanten en onderhouden van parken en 

tuinen)
– op de gelegenheidswerknemers.

PC 145

Toekenning ecocheques

– Referteperiode : 
• vanaf juli van het voorgaande kalenderjaar tot en met juni 

van het betrokken kalenderjaar én WN kan tenminste 30 
gepresteerde en gelijkgestelde dagen aantonen.

• Pro rata berekening indien onvolledige referteperiode
– 1/12de per volledige maand van gepresteerde en 

gelijkgestelde prestaties
– Voor de maand waarin de WN in dienst of uit dienst 

gaat, wordt de premie bepaald in functie van de 
arbeidsdagen in die maand.
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PC 145
Toekenning ecocheques

– Bedrag : 
• Voltijdse tewerkstelling : 250 euro
• Deeltijdse tewerkstelling : pro rata tewerkstelling

– Gelijkgestelde afwezigheden : conform CAO 98

– Betaling : In de maand december samen met de 
eindejaarspremie

– Wie : berekening, bestelling en coördinatie gebeurt door 
het sociaal fonds.

PC 145

Toekenning ecocheques

– Omzetting van ecocheques in een ander voordeel
• ondernemingsCAO

• Sociaal fonds in kennis stellen vóór 15 oktober van 
het jaar waarin de ecocheques worden uitbetaald.

PC 145

• CAO van 05/07/2017 voor onbepaalde duur

Invoering van een forfaitaire premie

– Toepassingsgebied : 
• voor alle arbeiders en arbeiders die ressorteren onder PC 

145
• Niet van toepassing

– PC 145.04 (inplanten en onderhouden van parken en 
tuinen)

– op de gelegenheidswerknemers.
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PC 145

Invoering van een forfaitaire premie

– Referteperiode : 
• vanaf juli van het voorgaande kalenderjaar tot en met 

juni van het betrokken kalenderjaar én WN kan minder 
dan 30 gepresteerde en gelijkgestelde dagen aantonen.

PC 145

Invoering van een forfaitaire premie

– bedrag : 
• Bruto premie van 35 euro inclusief patronale bijdrage 

(voltijdse tewerkstelling – totaal van 29 gepresteerde en 
gelijkgestelde dagen)

• Pro rata berekening 
– deeltijdse tewerkstelling
– Indien WN minder dan 29 gepresteerde en 

gelijkgestelde dagen heeft

PC 145

Invoering van een forfaitaire premie

– Gepresteerde dagen :
• alle dagen waarvoor de WN loon of vakantiegeld heeft 

ontvangen.

– Gelijkgestelde dagen :
• Jeugdvakantie / seniorenvakantie
• Dagen zwangerschapsverlof
• Dagen arbeidsongeschiktheid gedekt door gewaarborgd 

maandloon arbeiders
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PC 145

Invoering van een forfaitaire premie

– Betaling : samen met het loon van december volgend op 
het aflopen van de referteperiode

– Wie : de berekening en betaling gebeurt door het sociaal 
fonds.

PC 149.01

• CAO van 27/06/2017
– Koopkracht : verhoging alle lonen met 1,1 %

• Mogelijkheid alternatieve invulling voor ondernemingen 
waar een vakbondsafvaardiging is opgericht
– ondernemingsCAO uiterlijk tegen 30/09/2017

• Terugvalpositie : bij gebrek aan CAO tegen 30/09/2017 : 
verhoging van alle lonen met 1,1 % op datum van 
01/07/2017

PC 149.01

• CAO van 27/06/2017
– mobiliteit

• vanaf 01/07/2017 wordt een fietsvergoeding toegekend 
van 0,23 euro per kilometer.

• vanaf 01/10/2017 wordt de mobiliteitsvergoeding voor 
chauffeurs verhoogd tot 0,1316 euro/kilometer.  Deze 
verhoging omvat de indexering op 01/02/2018.



21-8-2017

17

PC 149.01

• CAO van 27/06/2017
– Loopbaanverlof

• Vanaf 01/01/2017 heeft elke arbeider van het kalenderjaar 
waarin hij de leeftijd van 58 jaar, recht op 2 
loopbaanverlofdagen per jaar

• Vanaf het kalenderjaar waarin de arbeider de leeftijd van 
60 jaar bereikt, heeft hij recht op 1 bijkomende 
loopbaanverlofdag per jaar.

PC 149.01

• CAO van 27/06/2017
– opleiding

• Vanaf 01/01/2018 wordt het collectief recht inzake vorming 
en opleiding verhoogd tot 2 dagen per arbeider per 
kalenderjaar

• Vanaf 01/01/2018 heeft de arbeider een individueel recht 
op 1 dag vorming en opleiding per kalenderjaar

PC 149.01

• CAO van 27/06/2017
– Tijdskrediet/landingsbanen

• Recht op halftijds/voltijds tijdskrediet met motief zorg 
wordt uitgebreid tot 51 maanden

• Landingsbanen : behoud leeftijd op 55 jaar bij lange 
loopbaan en zware beroepen voor periode 2017-2018 
(intekenen op NAR-kaderCAO)
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PC 149.01

• CAO van 27/06/2017
– Vrijwillige overuren

• Werknemers kunnen 100 vrijwillige overuren per 
kalenderjaar presteren

• Periode 01/07/2017 tot 30/06/2019 : verhoging aantal 
vrijwillige overuren die niet meetellen voor de interne 
grens van 25 uur naar 60 uur

PC 149.01

• CAO van 27/06/2017

– Aanvullende vergoeding
• Vanaf 01/07/2017 worden de aanvullende vergoedingen 

met 1,54 % geïndexeerd.

PC 149.01

• Wijziging aangifte dimona vanaf 4de KW 2017

– Vanaf 01/10/2017 moeten de WNs van deze 
ondernemingen aangegeven worden onder het PC 
“Elektriciens – 149”.  

– Het gebruik van dit paritair comité zal verplicht worden.
– Het type werknemer blijft “Andere – OTH”.
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PC 149.01

• Wijziging aangifte dimona vanaf 4de KW 2017

– Vanaf 01/09/2017 zal het paritair comité “149” 
toegevoegd zijn aan het Dimona-systeem

PC 149.01

• Wijziging aangifte dimona vanaf 4de KW 2017

– TO DO :
• Een einde maken aan de actieve Dimona-periodes van de 

werknemers “elektriciens”, door als einddatum 30/09/2017 
in te geven

• Nieuwe Dimona-periode aangeven voor de werknemers 
“elektriciens” onder het paritair comité “149” door als 
begindatum 01/10/2017 in te geven.

PC 201

• Sectorakkoord van 03/07/2017
– Koopkracht : 

• verhoging van alle bruto lonen met 20 euro/maand vanaf 
01/08/2017

• Deeltijdse tewerkstelling : pro rata

– Onderneming met minder dan 20 WNs : Overgang van 
categorie 2 na 6 maanden anciënniteit 
• Vanaf 01/01/2018 gaat de WN na 6 maanden anciënniteit 

in de onderneming over naar de tweede categorie
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PC 201

• Sectorakkoord van 03/07/2017
– Afschaffing jongerenlonen

• Vanaf 01/01/2018 worden de sectorale jongerenbarema’s 
van 16 tem 20 jaar afgeschaft.

• Geldt niet voor werknemers onder studentenstatuut
– Voor deze WNs wordt een apart barema ingevoerd

» 21 jaar en ouder : 100 %
» 20 jaar : 96 %
» 19 jaar : 92 %
» 18 jaar : 88 %
» 17 jaar : 84 %
» 16 jaar : 80 %

PC 201

• Sectorakkoord van 03/07/2017
– Fietsvergoeding : 0,23 euro/km vanaf 01/01/2018 tot 

maximum 20 km heen en terugreis

– Tijdskrediet/landingsbaan :
• Tijdskrediet met motief voor zorgmotieven wordt uitgebreid 

tot 51 maanden.

• Landingsbaan : recht op uitkeringen voor WNs die in 
landingsbaan gaan vanaf 55 jaar 

PC 201

• Sectorakkoord van 03/07/2017
– Opleiding : gemiddeld 2 dagen per jaar per voltijds 

equivalent
• Opgelet : ondernemingen die minder dan 20 werknemers 

tewerkstellen worden uitgesloten uit het toepassingsgebied 
van deze verplichting.

– Verhoging tussenkomst kinderopvang
• Tussenkomst in de kosten van kinderopvang en 

buitenschoolse opvang voor ouders van 26 jaar en ouder 
wordt verhoogd van 520 euro naar 780 euro per jaar.
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PC 201

• Sectorakkoord van 03/07/2017
– Verhoging tewerkstellingspremie -26 jaar (Sociaal 

Fonds)

• Het bedrag van de tewerkstellingspremie in geval van 
aanwerving van een voltijdse WN jonger dan 26 jaar wordt 
verhoogd van 1860 euro naar 2500 euro.

• Zie website : https://www.sociaalfonds201.be/nl/premies-
werkgever/premies-risicogroepen

PC 201 – jaarlijkse premie

• CAO van 16/09/2015 geldig vanaf 01/01/2016 voor 
onbepaalde duur

• Bedrag : premie van 188 euro betaald met wedde van 
augustus
- voltijdse tewerkstelling : 188 euro
- deeltijdse tewerkstelling : pro rata tewerkstelling

• Looncode : 3203 (jaarlijkse premie)

PC 201 – jaarlijkse premie

• Referteperiode : 01/08 vorig kalenderjaar tem 
31/07 huidig jaar

• Berekening : rekening houden met effectieve en 
gelijkgestelde dagen (alle dagen waarop loon 
betaald werd + dagen vaderschaps- en 
moederschapsverlof)
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PC 201 – jaarlijkse premie

• Berekeningsregels bij uitdiensttreding :
• Premie pro rata berekenen :

Voorbeeld :
- Werknemer ID 01/01/2017 
Betrokkene heeft recht op 7/12 van de premie
188 euro x 7/12 = 109,67 euro

OPGELET : 
ontslag wegens dringende reden : GEEN premie !!!

PC 202.01

• Sectorakkoord 2017-2018 van 03/07/2017

– Koopkracht : 
• verhoging van alle bruto lonen met 20 euro/maand vanaf 

01/08/2017
• Deeltijdse tewerkstelling : pro rata

PC 202.01

• Sectorakkoord 2017-2018 van 03/07/2017
– Afschaffing jongerenlonen

• Vanaf 01/01/2018 worden de sectorale jongerenbarema’s 
van 16 tem 20 jaar afgeschaft.

• Geldt niet voor werknemers onder studentenstatuut
– Voor deze WNs wordt een apart barema ingevoerd

» 21 jaar en ouder : 100 %
» 20 jaar : 96 %
» 19 jaar : 92 %
» 18 jaar : 88 %
» 17 jaar : 84 %
» 16 jaar : 80 %
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PC 202.01

• Sectorakkoord van 03/07/2017
– Fietsvergoeding : 0,23 euro/km vanaf 01/01/2018 tot 

maximum 20 km heen en terugreis

– Tijdskrediet/landingsbaan :
• Tijdskrediet met motief voor zorgmotieven wordt uitgebreid 

tot 51 maanden.

• Landingsbaan : recht op uitkeringen voor WNs die in 
landingsbaan gaan vanaf 55 jaar 

PC 202.01

• Sectorakkoord 2017-2018 van 03/07/2017
– Opleiding : gemiddeld 2 dagen per jaar per voltijds 

equivalent
• Opgelet : ondernemingen die minder dan 20 werknemers 

tewerkstellen worden uitgesloten uit het toepassingsgebied 
van deze verplichting.

– Verhoging tussenkomst kinderopvang
• Tussenkomst in de kosten van kinderopvang en 

buitenschoolse opvang voor ouders van 26 jaar en ouder 
wordt verhoogd van 520 euro naar 780 euro per jaar.

PC 202.01

• Sectorakkoord van 03/07/2017
– Verhoging tewerkstellingspremie -26 jaar (Sociaal 

Fonds)

• Het bedrag van de tewerkstellingspremie in geval van 
aanwerving van een voltijdse WN jonger dan 26 jaar wordt 
verhoogd van 1860 euro naar 2500 euro.

• Zie website : https://www.sociaalfonds201.be/nl/premies-
werkgever/premies-risicogroepen
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PC 220

• CAO van 30/06/2017
– Koopkracht :

• Per 01/07/2017 zullen de sectorale minimumlonen en de 
reële lonen verhogen met 0,9%

• Mogelijke alternatieve invulling mits sluiten van een 
ondernemingsCAO tegen 30/06/2017

• Bij gebrek aan een ondernemingsCAO uiterlijk op 
30/06/2017, zullen de reële lonen met 0,9% verhogen op 
01/07/2017. 

PC 220

• CAO van 30/06/2017
– Eénmalige premie van 0,2 %

• Een éénmalige premie van 0,2 % op het bruto jaarloon 
toegekend voor de referteperiode 01/01 tot 31/12/2017, 
volgens dezelfde modaliteiten als de eindejaarspremie,

• In ondernemingen die buiten het toepassingsgebied van 
het sectoraal aanvullend pensioenstelsel vallen, kan van 
bovenstaande afgeweken worden mits het sluiten van een 
ondernemingsCAO.

PC 220

• CAO van 30/06/2017
– Eindeloopbaandagen

• WN heeft recht op 5 eindeloopbaandagen per kalenderjaar, 
vanaf WN 60 jaar is en 10 jaar anciënniteit heeft bij 
huidige WG.

• De sectorale anciënniteitsdag zit inbegrepen in deze 5 
eindeloopbaandagen

• De bestaande conventionele verlofdagen op bedrijfsvlak 
worden voor maximaal 2 van de 5 eindeloopbaandagen 
aangerekend.
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PC 220

• CAO van 30/06/2017
– Eindeloopbaandagen

• Deeltijdse tewerkstelling : pro rata berekening 
eindeloopbaandagen

• Pas in de loop van het kalenderjaar voldoet WN aan de 2 
voorwaarden :

– Berekening eindeloopbaandagen : in verhouding tot het aantal 
resterende weken in het kalenderjaar.

• WN uit dienst in de loop van het kalenderjaar :
– Berekening eindeloopbaandagen : in verhouding tot het aantal 

weken dat de WN in dienst blijft.

Dit aantal dagen wordt afgerond op de hogere dag of halve 
dag

PC 220

• CAO van 19/06/2017
– Tijdskrediet/landingsbaan

• Maximaal openen van het recht op tijdskrediet met motief 
“zorg” tot 51 maanden halftijds/voltijds

• Mogelijkheid tot een loopbaanvermindering met 1/5de vanaf 
de leeftijd van 50 jaar na een loopbaan van 28 jaar

• Behoud leeftijd landingsbanen op 55 jaar (lange loopbaan 
en zware beroepen) voor 2017-2018 door het sectoraal 
intekenen op de NAR-kadercao.

PC 302

• Sectorakkoord 2017-2018
– Koopkracht : verhoging van de bruto-lonen met 0,5 % 

vanaf 01/10/2017

– Syndicale vorming : aantal dagen syndicale vorming 
wordt verhoogd tot 9 dagen. 
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PC 302

• Sectorakkoord 2017-2018

– Terugbetaling woon-werkverkeer : vanaf 01/02/2018 
wordt de terugbetalingspercentages voor openbaar 
vervoer anders dan de trein opgetrokken tot 80 % 
(ipv respectievelijk 75 % en 71,8%)

PC 302

• Sectorakkoord 2017-2018
– Deeltijdse arbeid : de minimale arbeidsduur voor een 

contract wordt op het wettelijk minimum vastgelegd 
(1/3 van een voltijdse tewerkstelling – minstens 3 uur 
per dag).

• Afwijking mogelijk : WG moet een gemotiveerde melding 
overmaken aan de voorzitter van het paritair comité.

PC 302

• Sectorakkoord 2017-2018
– Ecocheques : de bestaande CAO ecocheques wordt een 

CAO van onbepaalde duur.

– Klein verlet :
• Overlijden : dagen mogen opgenomen worden tot één 

maand na overlijden.
• Overlijden (stief-)kind of partner : totaal 5 dagen (wordt 

vermeerderd met 1 dag)



21-8-2017

27

PC 302

• Sectorakkoord 2017-2018

– Tijdskrediet/landingsbaan
• Maximaal openen van het recht op tijdskrediet met motief 

“zorg” tot 51 maanden halftijds/voltijds

• Behoud leeftijd landingsbanen op 55 jaar voor 2017-2018 
door het sectoraal intekenen op de NAR-kadercao.

PC 341

• CAO van 04/07/2017 ivm tijdskrediet, 
loopbaanvermindering en vermindering van de 
arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking

– Deze CAO treedt in werking op 01/04/2017 voor 
onbepaalde duur

– Tijdskrediet
• Maximaal openen van het recht op tijdskrediet met motief 

“zorg” tot 51 maanden halftijds/voltijds
• Mogelijkheid tot voltijds of halftijds gemotiveerd 

tijdskrediet voor opleiding tot 36 maanden

PC 341

• CAO van 04/07/2017 ivm tijdskrediet, 
loopbaanvermindering en vermindering van de 
arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking

– Landingsbanen
• Mogelijkheid tot een loopbaanvermindering met 1/5de vanaf 

de leeftijd van 50 jaar na een loopbaan van 28 jaar
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PC 341

• CAO van 04/07/2017 ivm verlaging van de 
leeftijdsgrens naar 55 jaar voor landingsbanen

– Deze CAO treedt in werking op 01/01/2017 tot en met 
31/12/2018

– Landingsbaan : leeftijd 55 jaar voor werknemers met 
een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een 
onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

VRAGEN ?


