Beste collega’s,

Het ACV heeft na de succesvolle sectorale actie in Brussel van 18 april het sociaal
overleg alle kansen gegeven. Op 26 april zijn de onderhandelingen op onze uitdrukkelijke vraag
opnieuw gestart.
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Vrije loononderhandelingen op ondernemingsvlak blijven mogelijk.
De minimumlonen worden vanaf 1/5/2017 als volgt verhoogd:
»»
Arbeiders: een verhoging van € 0,12 per uur;
»»
Bedienden: minimumbarema’s met 1,1% verhoogd;
»»
De minimumploegenpremie wordt verhoogd met 1,1%.
De effectieve lonen en forfaitaire ploegenpremies van arbeiders en bedienden
die werken in een onderneming waar geen cao’s worden afgesloten, worden
vanaf 1/1/2018 verhoogd met 1,1%, zonder dat de barema’s in mindering mogen
worden gebracht.
Alle stelsels van tijdkrediet en werkloosheid met bedrijfstoeslag
(brugpensioen) worden verlengd tot eind 2018 en daar waar mogelijk zelfs tot
juni 2019.
Tijdkrediet met motief zorg wordt uitgebreid naar 51 maanden.
Als een werknemer een stelsel van tijdkrediet geniet en ontslagen zou
worden, zal de verbrekingsvergoeding berekend worden op het loon van
voor de aanvang van het tijdkrediet en niet het deeltijdse loon van het
tijdkrediet. Voor werknemers in landingsbanen zal dat berekend worden, rekening
houdend met de tewerkstelling tijdens de volledige loopbaan.
Kaderleden in de Ondernemingsraad mogen voortaan syndicale bijstand
verlenen aan hun collega-kaderleden. Bovendien zijn alle stelsels van
tijdkrediet en werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf dit jaar ook van toepassing op
kaderleden.
De syndicale premie zal verhoogd worden.
De vergoeding voor de verplaatsing van en naar het werk met eigen vervoer
wordt opgetrokken met 16%.

Het volledige akkoord kan je lezen op de websites: www.acvbie.be en www.lbc-nvk.be

Wij danken alle werknemers uit de sector voor hun steun om dit resultaat te kunnen
bereiken.
Koen De Kinder
ACV BIE
LBC-NVK

VU.: Koen De Kinder, Trierstraat 31, 1040 Brussel

Door onze bereidheid om te blijven onderhandelen voor een volwaardig sectorakkoord
kunnen wij nu, als grootste organisatie in de chemie, het bereikte protocolakkoord voor
2017-2018, met een ruime meerderheid goedgekeurd, aan jullie voorstellen.

