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Loonmarge 

Het bemiddelingsvoorstel van de regering mbt de 0,4% en de coronapremie, lees consumptiecheques ter waarde van 500 
euro, werd niet aanvaard door de vakbonden. De regering dient dit nog om te zetten in K.B. 

Dit betekent dat de sociale vrede hierover niet is afgesloten. Echter betekent dit evenmin dat iedereen 0,4% loonsverho-
ging zal krijgen noch een cheque van 500 euro. Dit dient nog onderhandeld te worden op sectoraal vlak. 

Inhoud voorakkoord (4 thema’s) 

• Minimumlonen: stapsgewijze verhoging 

 2022: +76,28 euro bruto per maand 

 2024: + 50 euro netto per maand 

 2026: + 50 euro netto per maand 

• Eindeloopbaan 

 Verlenging SWT- stelsels vanaf  de leeftijd 60 jaar (tot 30/06/2023) 
 

 Voor de verlenging SWT zware beroepen, 35 jaar loopbaan is wel nog een sectorale CAO nodig 
 

 Verlenging landingsbanen en kleine verbetering: mogelijkheid vanaf 55 jaar, 35 jaar loopbaan zowel 4/5 als halftijds 

 Wel nog nood aan beslissing regering om de RVA bij passing te garanderen, en een sectorale cao (tot 30/06/2023)  
 
• Flexibiliteit 
 

 Corona- overuren (op vrijwillige basis) omgezet in relance- uren, lees een bijkomende 120 extra vrijwillige overuren 
mogelijk. Voor deze overuren:  

 Geen recht op overloontoeslag en inhaalrust. 

 Geen meerekening voor de arbeidsduur en de interne grens 

 Vrijstelling van sociale bijdragen 

 Geen onderwerping aan personenbelasting voor de werknemer 
 
• Aanvullend pensioen 
 

 Harmonisatie op sectoraal vlak moet bekomen worden tegen 2027, op bedrijfsvlak tegen 2030 

Let wel minstens 0,1% kan elke IPA periode van de loonmarge moet worden aangewend om de harmonisatie te realiseren 
in sectoren en ondernemingen waar dit nodig is. Voor onze sector is er reeds een harmonisatie op sectoraal vlak. 

Het IP Voorakkoord consultatie: 

Dit voorakkoord zal binnen ACVBIE in de verschillende beroepsbesturen worden toe-
gelicht en geconsulteerd.  

Op 19 juni 2021 zal de RAAD van ACVBIE hierover beslissen en op 22 juni de RAAD van 
het ACV. 


