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Je Rechten Diensten heeft een grote verandering 
ondergaan in vergelijking met de vorige edities. Bepaalde 
sectoren zijn in deze brochure opgenomen (ANPCB, 
logistiek…), terwijl anderen (drukkerijen) hernomen zijn 
in de Je Rechten Industrie. Dit allemaal met de bedoeling 
om jou een volledig overzicht te geven van wat de 
verwezenlijkingen zijn in de sector van de Diensten. De 
sectoren Logistiek en het ANPCB zijn de grootste paritaire 
comités in dit sectorblok. 

Inleiding
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Wat is een paritaire comité?
De arbeidsmarkt in België is verdeeld in sectoren. Je hebt de sector van de chemie, 
de sector van de metaal, de bankensector, enz. Deze indeling gebeurt op basis van 
de activiteiten die de onderneming uitoefent. Om de werking van de sectoren te 
kunnen stroomlijnen, heeft elke sector ook zijn eigen overlegorgaan, een paritair 
comité genaamd.

Een paritair comité is een overlegorgaan waarin vertegenwoordigers van de 
werkgevers en vakbonden minimale loon- en arbeidsvoorwaarden vastleggen 
in collectieve arbeidsovereenkomsten (of CAO’s) voor alle bedienden uit een 
bepaalde sector.

Dit zijn afspraken die werkgevers en werknemers van een bepaalde sector maken 
en nakomen. Deze afspraken kunnen verschillen van sector tot sector. Elke sector 
heeft een naam en een eigen cijfer.

Een overzicht van de paritaire comité’s
van de Diensten

�� PC 217: PC voor de casinobedienden;
�� PC 218: Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor bedienden (ANPCB);
�� PC 219: PC voor de diensten en organismen voor technische controle en 
gelijkvormigheidstoetsing (erkende controleorganismen);
�� PC 223: PC voor de sport;
�� PC 226: PC voor bedienden uit de Internationale handel, het vervoer en 
de logistiek;
�� PC 227: PC voor de audiovisuele sector;
�� PC 302: PC voor het hotelbedrijf;
�� PC 303: PC voor het filmbedrijf;
�� PC 313: PC voor de apotheken en tarificatiediensten;
�� PC 314: PC voor het kappersbedrijf en schoonheidszorgen;
�� PC 315: PC voor de handelsluchtvaart;
�� PC 317: PC voor de bewakings- en toezichtsdiensten;
�� PC 320: PC voor de begrafenisondernemingen;
�� PC 321: PC voor de groothandelaars en grootverdelers in geneesmiddelen;
�� PC 322: PC voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die 
buurtwerken of –diensten leveren;
�� PC 323: PC voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars  
en de dienstboden;

�� PC 333: PC voor toeristische attracties;
�� PC 335: PC voor de sociale organisaties;
�� PC 336: PC voor de vrije beroepen;
�� PC 339: PC voor erkende maatschappijen voor sociale huisvesting.

Leeswijzer

Elke bediende raakt wel eens in de knoop met onze sociale wetgeving. Bijna 
alle werknemers zitten wel eens met vragen rond bijvoorbeeld contracten, 
opzeggingstermijnen, CAO’s of overuren… Met deze brochure tracht de BBtk 
deze knoop te ontwarren. Want om je rechten te kunnen doen naleven, moet je ze 
natuurlijk eerst kennen! Je vindt hier een samenvatting terug van de belangrijkste 
collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) voor de sector Diensten, die bovenop 
de algemene wetgeving komen. Indien je meer wil weten over de algemene 
wetgeving, moet je de brochure Je Rechten Op Zak ter hand nemen. Die vind je 
trouwens ook in de BBtk-zakagenda terug.

Van belang is dat je te weten komt in welk paritair comité (PC) je tewerkgesteld 
bent. Daarvan hangt namelijk af welke arbeidsregels er voor jou van toepassing 
zijn. kijk dat dus na op je loonbrief of je contract. In deze brochure behandelen we 
de informatie per thema. Als er voor jou paritair comité regelgeving is die afwijkt 
van de algemene normen, vind je dat daar terug.

Veel leesplezier.

Man/Vrouw: alle verwijzingen naar personen en functies hebben uiteraard op zowel mannen als vrouwen betrekking.

Hoe volledig we ook proberen te zijn, deze brochure blijft een (erg complete) vereenvoudiging van de juridische realiteit. De nieuwe 
regering is bezig heel wat sociale wetgeving te wijzigen. Dit kan ook gevolgen hebben voor CAO-bepalingen. Bij problemen raden wij 
je aan contact op te nemen met je BBtk-afgevaardigde of met de juridische dienst in je BBtk-afdeling.

Onze leden vinden een aantal sectorale loonschalen of barema’s uit de diensten terug op onze website: www.bbtk.org/loonschalen 
of bij de BBtk-vakbondsafgevaardigde.



Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij 
een persoon zich ertoe verbindt om in ruil voor een 
loon onder het gezag van een andere persoon arbeid te 
presteren.

Arbeidsovereenkomst
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Er zijn verschillende arbeidsovereenkomsten mogelijk, naargelang van de uit te 
voeren arbeid (arbeidsovereenkomst voor arbeiders, bedienden, dienstboden, 
enz.) of naargelang van de duur van de overeenkomst (arbeidsovereenkomst 
van onbepaalde duur, bepaalde duur, welomschreven werk). De algemene 
regels in verband met je arbeidsovereenkomst vind je terug in de 
Je Rechten op Zak-brochure en op www.bbtk.org.

PC 218
Wanneer je tewerkgesteld bent met een contract van bepaalde duur of een 
vervangingscontract en je daarna een contract van onbepaalde duur aangeboden 
krijgt, dan wordt jouw voorgaande contract mee verrekend in de eventuele 
proeftijd die vaak gekoppeld is aan een contract van onbepaalde duur. Dat geldt 
wanneer het over dezelfde functie gaat.

PC 226
Als je een contract hebt van bepaalde duur, een vervangingscontract of een 
IBO (Individuele beroepsopleiding in de onderneming) en je krijgt daarna een 
contract van onbepaalde duur, dan zal de tijd die je hebt gepresteerd tijdens deze 
contracten in mindering gebracht worden van je proeftijd. Deze vermindering 
van de proeftijd geldt alleen voor de interimcontracten die zijn ingegaan in het 
jaar vóór de ingangsdatum van het contract van bepaalde duur. De helft van deze 
contracten wordt meegeteld voor de berekening van je barema-anciënniteit.

PC 219
Indien je na een interimcontract of contract van bepaalde duur overgaat naar 
een contract van onbepaalde duur, dan mag er geen proefperiode bepaald 
worden indien deze contracten liepen over minimaal 6 maanden. Bedroegen 
deze contracten minder dan 6 maanden dan wordt deze duur afgetrokken 
van de proefperiode. De duurtijd van jouw contracten van bepaalde duur, 
interimcontracten en vervangingscontracten en IBO (Individuele beroepsopleiding) 
worden bij de overgang naar een contract van onbepaalde duur meegerekend 
voor het bepalen van jouw anciënniteit in de onderneming.

PC 227
Voor de bepaling van jouw proefbeding wordt ook rekening gehouden 
met jouw anciënniteit, verworven in de uitoefening van opeenvolgende 

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur, periodes van individuele 
beroepsopleiding en van vervangingscontracten en interimcontracten. Dat geldt 
als deze bij dezelfde werkgever en in dezelfde functie zijn gepresteerd.

PC 302
Er kan geen nieuwe proefperiode overeengekomen worden indien jij na afloop 
van opeenvolgende contracten van bepaalde duur of vervangingsovereenkomsten 
van telkens minstens zes maanden voor dezelfde referentiefunctie, bij dezelfde 
werkgever en op dezelfde werkplaats wordt aangeworven met een contract van 
onbepaalde duur.

PC 314
Indien je na afloop van om het even welk type opeenvolgende contracten van 
bepaalde duur of vervangingscontracten, voor dezelfde functie wordt aangenomen 
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur mag er geen nieuwe 
proefperiode worden overeengekomen. De door jou opgebouwde anciënniteit in 
het kader van de overeenkomsten van bepaalde duur blijft behouden.

PC 321
Als je ergens met een contract van onbepaalde duur aan de slag kan gaan binnen 
de 3 maanden volgend op één of meerdere aaneensluitende contracten van 
bepaalde duur of één of meerdere aaneensluitende interimcontracten, dan geldt 
de anciënniteit vanaf de eerste dag van jouw tewerkstelling. De tewerkstelling 
in het kader van het eerste contract van bepaalde duur of interimcontract telt 
daarvoor dus mee.

PC 322
Als jij start als uitzendkracht heb je 2 arbeidsovereenkomsten. Eén, wanneer je van 
start gaat bij een uitzendkantoor moet je één enkele keer een intentieverklaring 
ondertekenen. twee, telkens als je een uitzendopdracht aanvat moet je een 
arbeidsovereenkomst krijgen. Ook wanneer het over een dagcontract gaat. Vijf 
dagcontracten na elkaar wil zeggen, vijf arbeidsovereenkomsten. Je moet de 
arbeidsovereenkomst krijgen, ten laatste 2 dagen nadat je een opdracht begint.

Indien jij als uitzendkracht, via opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor 
uitzendarbeid, in dezelfde functie, op dezelfde arbeidspost en bij dezelfde 
gebruiker tewerkgesteld wordt, zijn opeenvolgende proefbedingen verboden.



Jouw wedde wordt bepaald door jouw functie in het 
bedrijf, ervaring of anciënniteit. De functies uit een sector 
worden geklasseerd in wat men een functieclassificatie 
noemt. Het tegenover elkaar plaatsen van functies, en 
deze indelen in daaraan gekoppelde niveauklassen, laat 
toe om te komen tot gemeenschappelijke progressieve 
loonschalen. Het is rond deze functieclassificaties dat men 
de loonbarema’s opbouwt. Het toont het belang aan om 
te weten in welke functiecategorie je hernomen bent.

Loon en premies
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Functieclassificatie
Er bestaan verschillende soorten systemen. Er zijn sectoren die kiezen voor een 
wetenschappelijk model, een zogenaamd “analytisch systeem”: alle functies 
worden gewaardeerd op vaststaande criteria (verantwoordelijkheid, kennis, 
sociale interactie…). Deze criteria zijn zodanig gekozen dat alle niveaubepalende 
aspecten bij het vervullen van functies aan bod komen. 

De BBtk is voorstander van een analytische functieclassificatie. Men komt op basis 
van een wetenschappelijk model tot indeling van functies. Door het hanteren van 
een wetenschappelijk model tracht men de subjectiviteit die toch steeds op loer ligt, 
tot een minimum te beperken. Bijkomend en daarom zeker niet minder belangrijk, 
beperkt men mogelijke discriminaties (glazen plafond, enz.) tot een minimum. 
Immers, men oordeelt over de stoel en niet over de persoon op de stoel!

PC 218

Een nieuwe analytische functieclassificatie 
werd in 2010 ingevoerd. De zeer volledige 
omschrijving van deze functies vind je terug 
in de BBtk-brochure Focus “Sectorale 
functieclassificatie PC 218”. Je kunt deze 
brochure downloaden op onze website. Je 
kan ook je BBtk-afdeling contacteren: zij 
helpen jou graag verder.De werkgever is 
eraan gehouden om je mee te delen tot 
welke klasse jouw functie hoort. 

PC 226
De sectorale functieclassificatie in PC 226 bestaat uit 8 categorieën en 141 voorbeeld-
functies. De indeling van de voorbeeldfuncties in categorieën gebeurt aan de 
hand van vooraf vastgelegde criteria zoals kennis, vaardigheden, zelfstandigheid, 
verantwoordelijkheid, contact- en uitdrukkingsvaardigheden, leiding geven... Elke 
voorbeeldfunctie is uitvoerig beschreven in een voorbeeldfunctiehandboek. Indien 
je voor de eerste keer tewerkgesteld wordt in het PC 226 dan moet de werkgever 
je schriftelijk in kennis stellen van de klasse en voorbeeldfunctie. Je moet jouw 
functie dan vergelijken met een van deze voorbeeldfuncties. Als je van oordeel 
bent dat de werkgever jouw functie verkeerd heeft ingeschaald, kan je beroep 
aantekenen. De beroepsprocedure bestaat uit verschillende fasen. De eerste stap 
is je bezwaar schriftelijk kenbaar te maken bij de verantwoordelijke personen in 
het bedrijf.De werkgever moet binnen de maand dit bezwaar bespreken. Een lid 

van de syndicale vertegenwoordiging kan je bijstaan bij dit gesprek. Bij akkoord 
wordt de beroepsprocedure stopgezet, anders zijn verdere fases voorzien. Je kan 
je tijdens het volledige verloop van deze procedure laten bijstaan door je syndicaal 
afgevaardigde of je bestendig secretaris van je BBtk-afdeling.

PC 217
De sector splitst functies op in 2 categorieën: het personeel slotmachines en het 
personeel klassieke spelen. Dit is geen analytische classificatie.

PC 219
De sector maakt een onderscheid tussen 2 personeelscategorieën (administratieve 
en technische bedienden) die op hun beurt nog opgedeeld zijn in verschillende 
categorieën. Men is momenteel bezig om de bestaande functieomschrijvingen 
aan een evaluatie te onderwerpen. Dit is een aanzet naar het opzetten van een 
analytische sectorale functieclassificatie.

PC 227
Er bestaat een analytische functieclassificatie met 54 referentie functies over 6 klassen. 
Bij de inschaling zijn er 4 hypotheses mogelijk. Indien je niet akkoord bent met de 
inschaling van je functie, dan kan je intern beroep aantekenen. De werkgever moet 
dan met jou aan tafel gaan zitten binnen de 30 dagen na je schriftelijke kennisgeving 
van bezwaar tegen de inschaling (fase A). komt er hier geen oplossing uit de bus 
dan kan je via jouw werkgever hoger beroep aantekenen bij de sectorale beroepen-
commissie. Dit moet gebeuren binnen de 30 dagen na het beëindigen van fase A. 

PC 302
De sector heeft geen analytische classificatie. De sector heeft wel 41 bediende-
referentiefuncties die verdeeld zijn over 9 categorieën.

PC 303.03
De sector kent 12 bediendefuncties verdeeld over 5 categorieën. Het is geen 
analytische functieclassificatie.

PC 313
De sector heeft het personeel ingedeeld in 4 categorieën Het is geen analytische 
functieclassificatie.

PC 314
De sector heeft een analytische functieclassificatie. ten laatste na 5 jaar 
dienstanciënniteit in de sector, gaat de kapster of de kapper over naar categorie 3. 
Voor de fitnesscentra zal in 2012 een nieuwe classificatie worden voorgesteld.
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PC 315.02
De sector heeft geen analytische functieclassificatie. De sector kent 
6 personeels categorieën.

PC 317
De classificatie voor de arbeiders bestaat uit 7 klassen die op zich nog 
onderverdeeld zijn. Voor de bedienden maakt men onderscheid tussen 
administratieve en operationele bedienden en die ook op hun beurt 
onderverdeeld zijn. De sector heeft geen analytische functieclassificatie maar 
in het sectorakkoord 2011-2012 is afgesproken om een nieuwe classifiatie op 
te stellen (na een wetenschappelijke studie).

PC 320
De sector heeft 4 klassen maar geen analytische functieclassificatie.

PC 321
Men maakt een onderscheid tussen administratieve en technische functies. De 
sector heeft geen analytische classificatie.

PC 323
De bedienden in de sector zijn in 4 categorieën ingedeeld.

PC 333
De sector heeft een analytische functieclassificatie met 5 klassen en 
23 refe rentie functies.

Loonschalen
Naast de functie, dat in het voorgaande onderdeel werd behandeld, is je wedde 
nog op een tweede component gebaseerd: anciënniteit of ervaring.

tot voor 2009 baseerden een aantal sectoren die tweede component op leeftijd. 
Hier verder lees je welke sectoren de omschakeling naar ervaring of anciënniteit 
gemaakt hebben en hoe zij deze omschakeling ingevuld hebben.

komt de sector waarin jij werkt niet voor in de lijst? Dat kan betekenen dat 
de sector waarin jij werkt, al gebruik maakt van anciënniteit voor het bepalen 
van wedden en dus geen omschakeling diende door te voeren. Aarzel niet om 
contact op te nemen met je BBtk-afgevaardigde of BBtk-afdeling om hierover 
meer te weten.

Onze leden vinden een aantal sectorale loonschalen of barema’s uit de 
diensten terug op onze website: www.bbtk.org/loonschalen of bij de 
BBtk-vakbondsafgevaardigde.

PC 218
Vanaf 1 oktober 2009 werden ervaringsbarema’s in de sector ingevoerd: de 
minimum maandwedde wordt vanaf dan vastgelegd op basis van het aantal jaren 
van je reële en gelijkgestelde ervaring. Deze verhoging wordt doorgevoerd na de 
maand waarin je naar het hogere ervaringsjaar gaat en daarna vervolgens om 
de 12 maanden.

ÔÔ Bij de aanwerving heb jij een reële beroepservaring 
van 23 maanden. Jij krijgt jouw eerstvolgende 
baremieke verhoging na de 1ste maand tewerkstelling 
bij jouw nieuwe werkgever. Op dat ogenblik heb jij 
24 maanden ervaring en heb je recht op de volgende 
baremieke verhoging.
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Wat is de beroepservaring?
Beroepservaring: jouw werkervaring ongeacht het statuut (als werknemer, als 
zelfstandige of ambtenaar), ongeacht het type van je contract (onbepaalde duur, 
bepaalde duur, uitzendcontract, studentencontract, enz.), ongeacht je arbeidstijd 
(voltijds/deeltijds) en ongeacht je leeftijd (jonger of ouder dan 21 jaar). 

Wat zijn de gelijkgesteld periodes?
Ze zijn periodes die mee tellen in je ervaring, maar waarbij geen feitelijke 
arbeidsprestatie werd geleverd. Dit zijn arbeidsongeval en beroepsziekte, 
klein verlet, profylactisch verlof en andere periodes van volledige schorsing 
van de arbeidsovereenkomst die voorzien zijn in de wet van 1978 worden 
volledig gelijkgesteld. Deels gelijkgeschakeld zijn volgende periodes: ziekte 
(maximum 3 jaar), voltijds tijdskrediet in thematisch verlof (maximum 3 jaar), 
voltijds tijdskrediet zonder thematische reden (maximum 1 jaar), werkloosheid 
(wanneer je minder dan 15 jaar beroepservaring hebt is dit maximum 1 jaar; als 
je meer dan 15 jaar beroepservaring is dit maximum 2 jaar).

Hoe kan je jouw beroepservaring bewijzen? Je dient bij de indiensttreding 
de nodige documenten (loonbrieven, document van de rijksdienst voor 
Pensioenen, RVA of mondelinge informatie) aan je nieuwe werkgever voor 
te leggen. Indien jouw nieuwe werkgever een aantal periodes betwist, is 
het aan hem om dit te staven met de nodige bewijzen!

PC 219
Vanaf 1 januari 2009 wordt jouw loon bepaald op basis van jouw beroepservaring 
en anciënniteit in de onderneming. Onder “beroepservaring” verstaat men 
je beroepsverleden binnen of buiten de sector en omvat de periodes van de 
tewerkstelling als werknemer ongeacht het juridisch statuut (loontrekkende, 
ambtenaar, zelfstandige, uitzendkracht…) en de aard van de activiteit.

�� periodes van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
worden gelijkgesteld met periodes van tewerkstelling, ongeacht de reden 
van deze schorsing (ziekte…);
�� periodes van inactiviteit van welke aard dan ook en studieperiodes worden 
gelijkgesteld met periodes van beroepservaring;
�� deeltijdse arbeid wordt gelijkgesteld met voltijdse arbeid voor de 
berekening van de beroepservaring.

PC 226
De barema’s in PC 226 zijn opgebouwd op basis van anciënniteit. Indien je als 
bediende voorheen tewerkgesteld bent geweest in een of meerdere onder-
nemingen van de sector, wordt die anciënniteit overgenomen ten beloop van 
50% vanaf de 10de maand tewerkstelling. 

Vanaf april 2009 zijn de jongerenbarema’s in de sector afgeschaft. Werd jij volgens 
deze barema’s verloond, dan moet je vanaf mei 2009 volgens de minimum-
weddeschaal met 0 jaar anciënniteit betaald worden. Als je al boven deze 
barema’s zat, zal er voor jou geen loonaanpassing doorgevoerd worden.

PC 227
Onder ervaring wordt het aantal jaren beroepsloopbaan verstaan. Het maakt niet 
uit of die jaren buiten het bedrijf of de sector zijn gepresteerd. Het statuut dat 
de werknemer gehad heeft (bediende, ambtenaar, zelfstandige, uitzendkracht…) 
speelt geen rol. 

De berekening wordt als volgt samengesteld:

�� 100% voor eenzelfde functie ongeacht het statuut waarin de functie werd 
uitgeoefend;
�� 50% voor een aanverwante functie ongeacht het statuut waarin de functie 
werd uitgeoefend;
�� 25% voor een andere functie (niet-aanverwant) ongeacht het statuut 
waarin de functie werd uitgeoefend.

Volgende periodes van inactiviteit worden gelijkgesteld met gewerkte periodes: 
beroepsziekte, arbeidsongeval, privéziekte en privéongeval (1ste jaar), vakantie, 
extra legaal verlof, klein verlet, feestdagen, moederschapsrust, inhaalrust voor 
overuren, deeltijds tijdskrediet (voltijds tijdskrediet voor maximum 1 jaar), 
syndicale vorming, compensatiedagen voor arbeidsduurvermindering, verlof 
om dwingende redenen, thematische verloven, onbetaald verlof (gecumuleerd 
tot maximum 1 jaar).

Op 1 januari wordt jaarlijks de ervaring van de werknemers aangepast, rekening 
houdend met de periodes van tewerkstelling en de gelijkstellingen. Indien de aldus 
vastgestelde ervaring de volgende baremieke stap heeft bereikt, moet het salaris 
minimaal gelijk zijn aan het corresponderende nieuwe baremaloon, rekening 
houdend met de afrondingsregels.
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 “Het kangaroe-effect”
Als je promotie maakt en je naar een hogere functieklasse overstapt, wordt het 
“kangaroeprincipe” toegepast: per gestegen functieklasse wordt de ervaring 
geminderd met 1 baremieke stap.

klasse
Ervaringsjaren

Starter 1 3 6 9 12 15

4 € 1.874 € 1.913 € 2.024 € 2.131 € 2.233 € 2.326 € 2.411

3 € 1.776 € 1.813 € 1.902 € 1.985 € 2.063 € 2.143 € 2.206

2 € 1.700 € 1.735 € 1.807 € 1.875 € 1.934 € 1.983 € 2.003

ÔÔ Een werknemer is tewerkgesteld in klasse 3 en 
na 12 jaar ervaring komt hij in aanmerking voor 
promotie naar een functie in klasse 4. Zijn huidig 
loon = € 2.143. De wedde van 1 klasse hoger 
met 12 jaar ervaring = € 2.326. Maar er wordt 
1 baremieke stap afgetrokken bij een klassespring, 
dus zal zijn wedde niet € 2.336 maar € 2.233 zijn.

PC 303.03
De sociale partners van de sector zijn overeengekomen om de bestaande 
loonschalen die gekoppeld zijn aan de leeftijd te vervangen door een loonschaal 
waarin jouw loon stijgt in functie van jouw beroepservaring. Het begrip 
beroepservaring dekt niet alleen werkervaring en trouw aan de onderneming, 
maar ook technische kennis die elders werd verworven, sociale en menselijke 
bekwaamheden in ruime zin. Men neemt volgende gelijkstellingen op:

�� alle activiteiten binnen een beroepsmilieu (onder meer: interims, stages, 
bepaalde duurcontracten, zelfstandig werk, vrijwilligerswerk…);
�� de jaren van studies en eventuele jaren legerdienst;
�� alle periodes van contractschorsing (tijdskrediet, ouderschapsverlof…) 
evenals de periodes die gedekt zijn door de sociale zekerheid en de sociale 
wetgeving (werkloosheid, ziekte, invaliditeit…).

PC 313
In de sector maakt men een onderscheid tussen personeel tewerkgesteld in een 
tarificatiedienst en personeel anders dan farmaceutische-technische assistenten.

Werk jij in een tarificatiedienst?
In dat geval wordt onder ervaring verstaan: de uitoefening van jouw beroeps-
activiteit. Men maakt geen onderscheid voor de toekenning van ervaringsjaren 
tussen voltijdse of deeltijdse prestaties. Er wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen de bewezen ervaring als werknemer of als zelfstandige of als statutair 
ambtenaar. 

Werk jij als farmaceutisch –technisch assistent in een voor het publiek  
opengestelde apotheek?
Voor de toekenning van jouw ervaringsjaren wordt er geen onderscheid gemaakt 
tussen voltijdse of deeltijdse prestaties, noch tussen bewezen ervaring als werk-
nemer of als zelfstandige of als statutair ambtenaar. Volgende schorsingen van de 
arbeidsovereenkomst welke gepaard gaan met een vervangingsinkomen, worden 
gelijkgesteld:

�� de periodes van deeltijdse schorsing wegens tijdskrediet inclusief tijds krediet 
om thematische redenen, zwangerschapsverlof en arbeidsongeschiktheid;
�� de periodes van voltijdse schorsing wegens ziekte, arbeidsongeval en 
beroepsziekte;
�� de periodes van voltijdse schorsing wegens tijdskrediet om thematische 
redenen met een maximum van 3 jaar;
�� de andere periodes van voltijdse opschorting wegens tijdskrediet met een 
maximum van 1 jaar;
�� de periodes voor moederschapsverlof en vaderschapsverlof;
�� de periodes van profylactisch verlof;
�� de periodes ten gevolge van de maatregelen in tijden van crisis in de wet 
van 19 juni 2009;
�� de andere periodes van voltijdse opschorting;
�� de periodes van stages en gevolgde opleiding na de studie;
�� de periodes van deeltijdse uitkeringsgerechtigde werkloosheid;
�� voor het personeel tewerkgesteld in een tarificatiedienst en in de officina, 
andere dan farmaceutische-technische assistenten, de periodes van 
voltijdse uitkeringsgerechtigde werkloosheid met een maximum van 3 jaar;
�� voor de farmaceutisch-technische assistenten, na een periode van 
6 maanden praktijkervaring, de periode van voltijdse werkloosheid met 
een maximum van 3 jaar.
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PC 314
Jouw verloning verbonden aan de classificatie wordt bepaald op basis van jouw 
anciënniteit in de sector.

PC 317
De sector neemt het criterium van de ervaring als basis voor de nieuwe 
loonstructuur. Volgende periodes worden gelijkgesteld met ervaring:

�� jouw studiejaren en de eventuele jaren militaire dienst;
�� alle activiteitsperiodes in het beroepsmilieu (onder andere: uitzendwerk, 
stages, contracten voor een bepaalde tijd, werk als zelfstandige, 
vrijwilligerswerk, …);
�� alleschorsingsperiodes van de arbeidsovereenkomst (tijdskrediet, 
moederschap) evenals de periodes door de Sociale Zekerheid en de sociale 
wetgeving (werkloosheid, ziekte, invaliditeit). 

Voor de toekenning van de jaren ervaring wordt er geen enkel onderscheid 
gemaakt tussen de voltijdse of de deeltijdse arbeidsprestaties

PC 320
De minimumlonen per categorie van de voltijds tewerkgestelde werknemers, 
worden vastgesteld op basis van het aantal jaren beroepservaring. Onder 
beroepservaring wordt verstaan de periode van beroepsprestaties bij de 
werkgever waar jij in dienst bent, evenals elders verworven beroepservaring. 
Voor de bepaling van de periode van beroepservaring worden deeltijdse prestaties 
gelijkgesteld met voltijdse prestaties.

Onder jouw elders verworven beroepservaring wordt verstaan de periodes 
van beroepsprestaties als werknemer (arbeider of bediende), zelfstandige of 
statutair ambtenaar, die jij geleverd hebt vóór de indiensttreding bij jouw huidige 
werkgever. 

De hierna bepaalde periodes van volledige schorsing van de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst worden met beroepsprestaties gelijkgesteld: 

�� de periodes van zwangerschapsverlof, profylactisch verlof, ouderschaps-
verlof, verlof voor palliatieve zorgen, verlof voor ernstige ziekte van een 
familielid voor 2 jaar;

�� de periodes van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval voor 3 jaar;
�� de periodes van arbeidsongeval en beroepsziekte;

�� de periodes van voltijds tijdskrediet om sociale redenen voor 3 jaar (zorg 
voor kinderen jonger dan 8 jaar, zorg voor een inwonend en thuisverzorgd 
gehandicapt kind, ongeacht de leeftijd van het kind, volgen van een 
opleiding, erkend door de overheid of door de sociale partners);
�� de periodes van uitkeringsgerechtigde werkloosheid voor 1 jaar en vanaf 
15 jaar beroepservaring voor 2 jaar.

PC 321
In de sector werden de leeftijdbarema’s omgezet in ervaringsbarema’s. Relevante 
“ervaring” kan je opsplitsen in 3 delen:

�� jouw anciënniteit in de onderneming, dat zijn jaren die jij in de onderneming 
tewerkgesteld werd, onafhankelijk van de functie;
�� de beroepservaring die je al verworven had vóór jouw indiensttreding:

�� beroepservaring in bedrijf van PC 321, deze telt mee voor max. 20 jaar;
�� beroepservaring buiten PC 321: beroepservaring in zelfde of soortgelijke 
functie telt mee voor max. 20 jaar;
�� beroepservaring buiten PC 321 en in niet-soortgelijke functie: deze 
beroepservaring als loontrekkende of zelfstandige in andere functies 
telt mee voor max. 20 jaar;

�� schorsingsperiodes van de arbeidsperiodes en werkloosheidsperiodes 
worden geheel of gedeeltelijk gelijkgeschakeld aan ervaring: 

�� dit zijn de periodes van deeltijdse schorsing wegens tijdskrediet, 
thematische verloven en arbeidsongeschiktheid: onbeperkt;
�� de periodes van voltijdse schorsing wegens ziekte, arbeidsongeval en 
beroepsziekte: onbeperkt;
�� de periodes van voltijdse schorsing wegens thematische verloven 
inclusief tijdskrediet om thematische redenen: beperkt tot 3 jaar;
�� andere periodes van voltijdse schorsing wegens tijdskrediet: beperkt 
tot 1 jaar;
�� de periodes van deeltijdse werkloosheid: onbeperkt;
�� de periodes van voltijdse werkloosheid: beperkt tot 3 jaar.

PC 322
De lonen worden vastgelegd op basis van het aantal jaar beroepservaring. 
Onder beroepservaring verstaat men de periode van effectieve en gelijkgestelde 
beroepsprestaties uitgevoerd bij jouw huidige werkgever, alsook de effectieve 
en gelijkgestelde beroepsprestaties die jij vóór jouw indiensttreding had 
opgebouwd als loontrekkende, als zelfstandige of als statutair ambtenaar.
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De periodes van volledige schorsing van de uitvoering van het arbeidscontract 
die hieronder worden opgesomd, worden gelijkgesteld met effectieve 
beroepservaring:

�� de periodes van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van arbeidsongeval of 
beroepsziekte;
�� de periodes van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval, 
andere dan een arbeidsongeval, met een maximum van 3 jaar;
�� de periodes van voltijds tijdskrediet om thematische redenen en thematisch 
verlof (ouderschapsverlof, bijstand en zorg voor een zwaar ziek gezins- of 
familielid, palliatieve zorgen) met een maximum van 3 jaar;
�� de periodes van voltijds tijdskrediet zonder thematische redenen, met een 
maximum van 1 jaar;
�� de periodes van moederschapsrust;
�� de periodes van borstvoedingsverlof;
�� de periodes van vaderschapsverlof;
�� de periodes die het gevolg zijn van de toepassing van crisismaatregelen 
zoals voorzien door de wet van 19 juli 2009;
�� de andere periodes van volledige schorsing;
�� de volgende periodes buiten de schorsing van het arbeidscontract worden 
gelijkgesteld met effectief gewerkte periodes: de periodes van volledige 
uitkeringsgerechtigde werkloosheid met een maximum van 1 jaar voor 
uitkeringsgerechtigde werklozen die minder dan 15 jaar beroepservaring 
hebben en 2 jaar voor uitkeringsgerechtigde werklozen die meer dan 
15 jaar beroepservaring hebben.

PC 323
In deze sector werken zowel bedienden, arbeiders en dienstboden. Voor elk van 
deze doelgroep heeft men andere maatregelen uitgewerkt. De lonen van de 
bedienden worden op basis van de beroepservaring bepaald, t.t.z. de periode 
van effectieve en gelijkgestelde beroepsprestaties uitgevoerd bij jouw werkgever 
waar je in dienst bent. Ook de effectieve en gelijkgestelde beroepsprestaties 
opgebouwd vóór je indiensttreding als loontrekkende, zelfstandige of statutair 
ambtenaar tellen mee. De ervaring die opgedaan wordt vóór 21 jaar wordt niet 
in rekening genomen. De deeltijdse prestaties worden gelijkgesteld met voltijdse 
prestaties bij het berekenen van het aantal jaren beroepservaring. De volgende 
periodes worden geheel of gedeeltelijk gelijkgesteld aan beroepservaring:

�� de periodes van arbeidsongeschiktheid t.g.v. arbeidsongeval of 
beroepsziekte;

�� de periodes van arbeidsongeschiktheid t.g.v. ziekte en ongeval, andere dan 
een arbeidsongeval, met een maximum van 3 jaar;
�� de periodes van voltijds tijdskrediet om thematische redenen en thematisch 
verlof met een maximum van 3 jaar;
�� de periodes van voltijds tijdskrediet zonder thematische redenen, met een 
maximum van 1 jaar;
�� de periodes van moederschapsrust;
�� de periodes van borstvoedingsverlof;
�� de periodes van vaderschapsverlof;
�� de periodes die het gevolg zijn van de toepassing van de crisismaatregelen
�� de andere periodes van volledige schorsing van het arbeidscontract met 
behoud van loon;
�� volgende periodes buiten de schorsing van het arbeidscontract worden 
gelijkgesteld met effectief gewerkte periodes: de periodes van volledig 
uitkeringsgerechtigde werkloosheid met een maximum van 1 jaar voor 
uitkeringsgerechtigde werklozen met minder dan 15 jaar beroepservaring 
en 2 jaar voor uitkeringsgerechtigde werklozen met meer dan 15 jaar 
beroepservaring.

Voor zowel de arbeiders, dienstboden en conciërges wordt onder ervaring verstaan; 
het geheel van effectieve en gelijkgestelde periodes van beroepsprestaties in de 
functie.
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Indexsystemen
De levensduurte evolueert, je loon ook. Deze evolutie wordt de automatische 
indexering van de lonen genoemd. Op basis van de prijs van een standaardkorf 
van courante consumptieproducten en -diensten wordt de “gezondheidsindex” 
berekend. Ook de sociale uitkeringen zijn gekoppeld, en volgen de evolutie van 
de index.

Wanneer deze laatste schommelt, worden je lonen in die zin aangepast. Alle 
lonen worden niet op dezelfde manier aangepast en evenmin tegelijkertijd. Dit 
hangt af van het akkoord dat in je sector werd gesloten. Er bestaan twee grote 
indexeringssystemen:

�� op regelmatige tijdstippen: de lonen worden automatisch geïndexeerd op 
het tijdstip bepaald bij CAO, bv. maandelijks of om de 3 maanden, ongeacht 
het niveau dat de index dan bereikt;
�� indexeringen op basis van drempels: De lonen worden aangepast telkens 
als de gezondheidsindex een bepaalde drempel bereikt, de “spilindex”. 
Deze is vooraf vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomsten. De 
verschillende drempels van de spilindex liggen doorgaans 2% uit elkaar, 
naargelang van de sectoren. Als de gezondheidsindex sterk stijgt, is het 
mogelijk dat de indexering van de lonen verschillende keren na elkaar 
plaatsvindt, maar telkens met een vast percentage vastgelegd bij CAO, 
bijvoorbeeld 1% of 2% per keer.

En dan nog bestaan er verschillen in de manier waarop de procentuele 
stijging in jouw loon doorgerekend wordt. Ideaal is het mechanisme waar alle 
bediendelonen worden aangepast (dus zowel de lonen die de sectorschalen 
of -barema’s volgen als de reële lonen die bijvoorbeeld bedrijfsbarema’s 
volgen of op individuele afspraken zijn gebaseerd). In een aantal sectoren is 
de index alleen op de sectorale schaallonen van toepassing. krijg je dus meer 
dan je barema, word je niet geïndexeerd… In uitzonderlijke gevallen wordt een 
gecombineerde variant van beide mechanismen gevolgd.

Contacteer je BBtk-afdeling als je wil weten of jouw indexering correct werd 
doorgerekend.

Word je loon deze maand geïndexeerd? Bezoek om dit te weten de webpagina 
www.bbtk.org/index of abonneer je op de nieuwsbrief van BBtk. Op die manier 
krijg je elke maand de voorziene indexeringen in je mailbox.

Indexeringen op basis van drempels: spilindexeringen
PC Indexeringsregels type van geïndexeerde lonen

PC 226 Indexering met 1,4% in de maand volgend op 
de overschrijding van de spilindex door de 
afgevlakte gezondheidsindex. 

Indexering van de barema’s en de 
reële lonen (geplafonneerd tot het 
eindloon van klasse 8).

PC 227 Indexering met 2% in de 2de maand volgend 
op de overschrijding van de spilindex door de 
afgevlakte gezondheidsindex. 

Indexering van de effectief betaalde 
lonen (ongeacht het type contract).

PC 303.01 Indexering met 2% de maand die volgt op 
het overschrijden van de spilindex door het 
rekenkundig gemiddelde van de afgevlakte 
gezondheidsindex van de laatste 2 maanden.

Indexering van de barema’s en de 
reële lonen.

PC 303.03 Indexering met 2% in de maand volgend op 
de overschrijding van de spilindex door de 
afgevlakte gezondheidsindex.

Indexering van de barema’s en de 
reële lonen 

PC 313 Indexering met 2% in de maand volgend op 
de overschrijding van de spilindex door de 
afgevlakte gezondheidsindex.

Indexering van de barema’s en de 
reële lonen.

PC 314 Indexering met 2% in de maand volgend op 
de overschrijding van de spilindex door de 
afgevlakte gezondheidsindex.

Indexering van de barema’s en de 
reële lonen. 

PC 315.02 Indexering met 2% in de maand volgend op 
de overschrijding van de spilindex door de 
afgevlakte gezondheidsindex.

Indexering van de barema’s en de 
reële lonen.

PC 317 Indexering met 2% in de 2de maand volgend 
op de overschrijding van de spilindex door de 
afgevlakte gezondheidsindex.

Indexering van de reële lonen.

PC 320 Indexering met 2% in de maand volgend op 
de overschrijding van de spilindex door de 
afgevlakte gezondheidsindex.

Indexering van de barema’s en de 
reële lonen.Voor de werknemers die 
gedeeltelijk per prestatie worden 
betaald, wordt enkel het vast deel 
van het loon onderworpen aan de 
indexering.

PC 321 Indexering met 2% de maand die volgt op 
het overschrijden van de spilindex door het 
rekenkundig gemiddelde van de afgevlakte 
gezondheidsindex van de laatste 2 maanden.

Indexering van de barema’s en de 
reële lonen. Voor de werknemers 
die gedeeltelijk per prestatie worden 
betaald (bijvoorbeeld: premies, 
commissie of percentage), wordt 
enkel het vast deel van het loon 
onderworpen aan de indexering.
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In het PC 322 bestaat er geen sectoraal mechanisme meer, je hebt als uitzendkracht 
recht op hetzelfde salaris –en dus indexeringen- als de vaste werknemers in het 
bedrijf waar je werkt.

In de PC’s waarin geen enkele sectorale regel over de indexering is voorzien – zoals 
het geval is voor PC’s 223, 335, 336 et 339- worden de werknemers die aan het 
gewaarborgd minimum maandinkomen (GMMI) worden betaald geïndexeerd 
samen met het GMMI. De indexering van het GMMI gebeurt met 2% in de maand 
volgend op de overschrijding van de spilindex door de afgevlakte gezondheidsindex.

Indexering op vaste datum

PC 217

Datum van de indexering Op 1 januari.

Berekeningsmethode Afgevlakte gezondheidsindex van de maand november van het 
jaar X gedeeld door de afgevlakte gezondheidsindex van de 
maand november van het jaar X-1.

Soort indexering Enkel het vaste deel van de lonen wordt geïndexeerd.

PC 218

Datum van de indexering Op 1 januari.

Berekeningsmethode Gemiddelde van de afgevlakte gezondheidsindexen van november 
en december van het jaar X gedeeld door het gemiddelde van de 
afgevlakte gezondheidsindexen van het jaar X-1.

Soort indexering

Indexering van de barema’s en de reële lonen. Voor de 
werknemers die gedeeltelijk per prestatie worden betaald 
(bijvoorbeeld: premies, commissie of percentage), wordt 
enkel het vaste deel van het loon onderworpen aan de 
indexering, ongeacht het bedrag hiervan.

PC 219

Datum van de indexering Op 1 april.

Berekeningsmethode Afgevlakte gezondheidsindex van de maand maart van het 
jaar X gedeeld door de afgevlakte gezondheidsindex van de 
maand maart van het jaar X-1.

Soort indexering
Indexering van de barema’s en van de reële lonen aan de bedien-
den wiens functies onder de beroepenclassificatie.

PC 302

Datum van de indexering Op 1 januari.

Berekeningsmethode Afgevlakte gezondheidsindex van de maand november van het 
jaar X gedeeld door de afgevlakte gezondheidsindex van de 
maand november van het jaar X-1.

Soort indexering
Indexering van de barema’s en van de reële lonen aan de 
werknemers die betaald worden op basis van een vast uur- of 
maandloon op 1 januari.

PC 323

Datum van de indexering Op 1 januari.

Berekeningsmethode Gemiddelde van de afgevlakte gezondheidsindexen van no-
vember en december van het jaar X gedeeld door het gemid-
delde van de afgevlakte gezondheidsindexen van het jaar X-1. 

Wanneer het resultaat kleiner is dan 1, wordt de negatieve 
indexering niet toegepast. In dat geval wordt volgende bere-
keningsmethode toegepast: gemiddelde van de afgevlakte 
gezondheidsindexen van de maanden november en december 
van het jaar X gedeeld door het gemiddelde van de afgevlakte 
gezondheidsindexen van het jaar X-2.

Soort indexering
Indexering van de barema’s en van de reële lonen aan de be-
dienden, arbeiders en huispersoneel.

PC 333

Datum van de indexering Op 1 januari.

Berekeningsmethode Afgevlakte gezondheidsindex van de maanden november en 
december van het jaar X gedeeld door het gemiddelde van de 
afgevlakte gezondheidsindexen van het jaar X-1.

Soort indexering
Indexering van de maand- en uurlonen van de bedienden en 
arbeiders.
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Koopkracht
Hieronder een overzicht van de koopkrachtverhoging voor de sectoren van de 
diensten. Verschillende verhogingen die hieronder zijn weergegeven gelden 
voor een volledig, voltijds, werkjaar. Het is dus mogelijk dat je ervan zal genieten 
in functie van de gepresteerde arbeid. Dat gaat bijvoorbeeld over deeltijdse 
werknemers of voor wie in de loop van het jaar is beginnen werken. Aarzel bij 
twijfel niet om naar je BBtk-afgevaardigde of regionale BBtk-afdeling te stappen.

Voor de PC ’s 335 en 339 werden er geen akkoorden rond loonsverhogingen 
afgesloten over de periode 2008-2012.

PC 217
�� 01/07/2009 : Maaltijdcheques stijgen met € 1;
�� enveloppe van 0,25% te onderhandelen in de onderneming. Indien geen 
akkoord op 31/12/11 wordt het garantieloon verhoogd met 0,25%.

PC 218
�� in november 2009: € 125 in de vorm van ecocheques;
�� sinds juni 2010 gaat het, voor onbepaalde duur, om € 250 per jaar in de 
vorm van ecocheques. Op ondernemingsvlak zijn andere modaliteiten 
mogelijk;
�� vanaf 1 januari 2012 is er een stijging van het minimum barema met 
0,3% voorzien. Ook de effectieve lonen stijgen met 0,3% maar kunnen op 
bedrijfsvlak worden omgezet in een gelijkwaardig voordeel.

PC 219
�� vanaf 1 januari 2010: een eenmalige premie van € 280. Op ondernemingsvlak 
waren andere modaliteiten mogelijk;
�� vanaf 1 april 2012 wordt 0,3% van de loonmassa ter beschikking gesteld. 
De invulling dient op ondernemingsvlak onderhandeld te worden. Als er is 
geen akkoord vóór 31 december 2011, dan worden vanaf 1 april 2012 alle 
effectieve brutowedden verhoogd met 0,3%;
��maaltijdcheque: werkgeversbijdrage wordt vanaf 1 april 2012 op € 4 
gebracht.

PC 226
�� 2009: € 125 eenmalig ecocheques.
�� sinds 2010 voor een onbepaalde duur: € 250 ecocheques. Op ondernemings-
vlak zijn andere modaliteiten mogelijk.
�� Verhoging van weddeschalen en werkelijke wedde met € 10 op 1 april 2012 
en met € 10 op 1 oktober 2012.

PC 227
Vanaf 2012 invoering recurrent (terugkerend) systeem van voordelen t.w.v. € 100 
per werknemer. Bij de niet-naleving van de modaliteiten, gebeurt er een invoering 
van ecocheques vanaf 2012.

PC 302
�� in 2009 werd eenmalig €125 ecocheques toegekend;
�� sinds 2010 voor een onbepaalde duur: € 250 ecocheques per jaar;
�� De ARAB-premie bedraagt vanaf 1 januari 2012 €0,40. Voor de bedienden 
wordt dit met een gelijkaardig mechanisme bekomen.

PC 303.03
�� december 2009 : een premie wordt toegekend van € 90 bruto; 
�� in december 2010, een premie van € 180 bruto en een ecocheque van € 35;
�� sinds 1 januari 2011 zijn de premie van € 180 bruto en de ecocheque van 
€ 35 recurrent. Ondernemingen kunnen deze premies en cheque omzetten 
naar een gelijkwaardig voordeel door een ondernemings-CAO;
�� vanaf 1 januari 2012 is er een stijging van het barema en de reële lonen 
met 0,3% en wordt de flexibiliteits- /polyvalentiepremie op € 20 gebracht.

PC 313
Vanaf 1 januari 2012 worden de minimumbarema’s voor het personeel werkzaam 
in de apotheek en voor de apothekers verhoogd met 0,3%.

PC 314
�� vanaf 1 juni 2009 was er een verhoging van het basisuurloon met € 0,15 en 
de basismaandwedde met € 24,70;
�� vanaf 1 januari 2010 is er een verhoging van het basisuurloon met € 0,05 
en de basismaandwedde met € 8,23;
�� op 1 januari 2012 is er een stijging van de minimumlonen en de reële lonen 
met 0,3%.

PC 315.02
2010: € 250 ecocheques per jaar.

PC 317
�� verhoging bestaande ARAB-vergoeding tot € 0,30 (arbeiders en bedienden);
�� verhoging maaltijdcheques met € 1,26 (administratieve bedienden) indien 
met deze verhoging maximumgrens wordt overschreden: alternatieve 
loonsverhoging;

�� verhoging ARAB-vergoeding tot 0,40% (arbeiders en operationele bedienden)
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PC 320
�� in 2009 waren er eenmalig € 125 ecocheques;
�� sinds 2010 voor een onbepaalde duur: € 250 ecocheques. Vanaf 2011 kunnen 
mits een bedrijfs-CAO ecocheques omgezet worden in maaltijdcheques;
�� sectorale minimumbarema’s worden op 1 april 2012 en op 1 oktober 2012 
telkens met € 10 verhoogd, met mogelijkheid om op ondernemingsvlak 
koopkrachtverhoging om te zetten in gelijkwaardig voordeel.

PC 321
�� 2009: € 125 eenmalig ecocheques;
�� sinds 2010 voor een onbepaalde duur: € 250 ecocheques;
�� op 1 januari 2012 een stijging van barema- en reële lonen met 0,3%. Een 
ondernemings-CAO gesloten vóór 31 oktober 2011 kan de enveloppe van 
0,3% op een gelijkwaardige manier invullen onder de vorm van nieuwe 
voordelen of een verbetering van bestaande voordelen.

PC 322
De ecocheques moeten u worden toegekend volgens dezelfde modaliteiten als 
voor de vaste werknemers uit het bedrijf.

PC 323
�� 2009-2010 : oprichting 2de pensioenpijler;
�� op 1 januari 2012 voltrekt zich een stijging van barema categorie I met 0,3%.

PC 333
�� in 2009 een eenmalig premie van € 100;
�� vanaf 2010 tot ten minste 2012 een premie van € 200 per jaar, onder de vorm 
van: ecocheques, maaltijdcheques, patronale premie voor groepsverzekering 
– voor invaliditeitsverzekering – voor hospitalisatieverzekering, tussenkomst 
werkgever in kosten privé-vervoer, cadeaucheques of sport- en cultuurcheques;
�� voor ondernemingen met 50 werknemers en meer kan men onderhandelen 
over een aanvulling bovenop de bovenstaande genoemde bedragen van 
€25 voor 2009 en €50 voor 2010.

PC 336
�� op 1 december 2010: verhoging lonen met 1% voor ondernemingen zonder 
indexsysteem met max. € 25;
�� op 1 december 10: verhoging gemiddeld minimum maandinkomen met 
€ 14.

Eindejaarspremie
We hernemen hier de regels van toepassing in de sector, voor een voltijdse 
werknemer die een volledig jaar heeft gepresteerd. In de meeste collectieve 
arbeidsovereenkomsten die de toekenning van de eindejaarspremie regelen 
voorziet men specifieke regels (voorzien in CAO’s) voor het berekenen van 
de premie.

Er zijn ook een hele reeks periodes van afwezighedenop het werk die, 
geheel of gedeeltelijk, als effectieve prestaties worden meegeteld voor de 
berekening van de premie. Bijvoorbeeld de jaarlijkse vakanties, de feestdagen, 
de anciënniteitsverloven, ziekte- en zwangerschapsverloven, educatief verlof 
etc… Deze lijst van gelijkschakelingen verschilt van het ene paritaire comité 
tot het andere.

In een aantal paritaire comités bestaan er ook specifieke regels van toepassing 
op werknemers met een variabel loon.

Er is geen eindejaarspremie voorzien op sectoraal vlak in de PC’s 217, 315, 335, 
336 en 339.

Aarzel niet om je tot je BBtk-afgevaardigde of regionale afdeling te richten 
om de bijzondere sectorale regels te vragen, of de afspraken die eigen 
zijn aan je bedrijf. Ze kunnen samen met u nagaan wat het bedrag van uw 
eindejaarspremie is.

PC 218
�� Bedrag volledige eindejaarpremie bedienden: een maandloon;
�� Betalingsdatum: in december;
�� Voorwaarden: een anciënniteit van minstens 6 maanden op het moment 
van de betaling van de premie.
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PC 219
�� Bedrag volledige eindejaarpremie bedienden: het minimum maandloon 
van december.

PC 226
�� Bedrag volledige eindejaarpremie bedienden: Het bruto maandloon van 
december;
�� Betalingsdatum: in december.

PC 227
�� Bedrag volledige eindejaarpremie bedienden: het vast bruto maandloon 
van december;
�� Betalingsdatum: in december;
�� Voorwaarden: zonder onderbreking door middel van een arbeidsovereen-
komst voor bedienden gedurende een volledig kalenderjaar gebonden te 
zijn geweest.

PC 302
�� Bedrag volledige eindejaarpremie bedienden: 100% van de maandelijkse 
verloning;
�� Betalingsdatum: ten laatste in januari van het jaar volgend op het van toe-
passing zijnde jaar;
�� Voorwaarden: een arbeidsovereenkomst in hetzelfde bedrijf gedurende 
ten minste 2 ononderbroken maanden gedurende het jaar.

PC 303.03
�� Bedrag volledige eindejaarpremie bedienden: 8,33% van brutoloon van 
het dienstjaar;
�� Betalingsdatum: tussen 15 en 31 december ten laatste of op het moment 
van het aflopen van de arbeidsovereenkomst;
�� Voorwaarden: na 5 opeenvolgende gewerkte maanden of 120 niet opeen-
volgende werkdagen.

PC 313
�� Bedrag volledige eindejaarpremie bedienden:

�� indien volgens sectoraal barema verloond: 20% van brutomaandwedde;
�� als je meer wordt betaald gelden er specfieke berekingsregels, neem 
contact op met je BBtk-afdeling.

�� Betalingsdatum: samen met het loon van december.

PC 314
�� Bedrag volledige eindejaarpremie bedienden: 9% van het bruto jaarloon 
van de referentieperiode, lopende van 1 juli van het voorgaande jaar tot 
30 juni van het lopende jaar;
�� Voorwaarden: 65 of 78 dagen gepresteerd of gelijkgeschakeld in de 
referteperiode (afhangende of je in een weekstelsel van 5 of 6 dagen zit).

PC 317
�� Bedrag volledige eindejaarpremie bedienden: een volledige 
13de maandloon;
�� Betalingsdatum: in de loop van december, voor kerstmis.

PC 320
�� Bedrag volledige eindejaarpremie bedienden: een maandloon;
�� Betalingsdatum: in december;
�� Voorwaarden: een anciënniteit van 6 maanden op het moment van de 
betaling van de premie.

PC 321
�� Bedrag volledige eindejaarpremie bedienden: werkelijk loon maand 
december;
�� Betalingsdatum: in de loop van de maand december, voor 25 december;
�� Voorwaarden: minimaal 6 maanden dienst in het bedrijf en niet vrijwillig 
uit het bedrijf vertrokken zijn.
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PC 322
�� Bedrag volledige eindejaarpremie bedienden: 8,27% (bedrag 2012) van het 
brutoloon verdiend als uitzendkracht in de referteperiode (1 juli van het 
voorgaande jaar tot 30 juni van het lopende jaar);
�� Betalingsdatum: in december;
�� Voorwaarden: minstens 65 dagen als uitzendkracht hebben gewerkt in 
de referteperiode of 60 dagen als je nadien aangenomen bent als vaste 
werknemer.

PC 323
�� Bedrag volledige eindejaarpremie bedienden: een maandloon;
�� Betalingsdatum: op het zelfde moment als het loon van december;
�� Voorwaarden: een anciënniteit van 60 werkdagen op het moment van de 
uitbetaling van de premie.

PC 333
�� Bedrag volledige eindejaarpremie bedienden: een maandloon;
�� Betalingsdatum: in december;
�� Voorwaarden: een anciënniteit van minstens 6 maanden op het moment 
van de betaling van de premie.

Vervoerskosten
Jouw werkgever is enkel verplicht tegemoet te komen in de woon-werkverplaatsing 
als je die met het openbaar vervoer aflegt.

Wat het vervoer per trein betreft, is de werkgever verplicht tussen te komen in de 
prijs van een treinkaart (het vroeger sociaal abonnement). De tegemoetkoming 
van de werkgever stemt overeen met een percentage van de prijs van een 
treinkaart vastgelegd naargelang van het aantal afgelegde kilometers. Zo 
schommelt het percentage van de tegemoetkoming rond 75% van de totale 
kostprijs van het vervoer. 

Voor het vervoer met een ander openbaar vervoermiddel is de tegemoetkoming 
van de werkgever enkel verplicht als de afstand (enkele reis) minimum 5 km bedraagt.

�� als deze in verhouding staat tot de afstand, is de tegemoetkoming van 
de werkgever dezelfde als deze die wordt toegepast voor het vervoer 
per trein, maar deze mag echter niet meer bedragen dan 75% van de 
werkelijke vervoerskosten;
�� indien de vervoerskosten vast zijn, ongeacht de afstand, dan wordt de 
tegemoetkoming van de werkgever forfaitair vastgelegd op 71,8% van de 
prijs die effectief door de werknemer wordt betaald.

Het bedrag van de werkgeverstussenkomst in de treinkaart is bepaald in 
functie van de afgelegde afstand. Om de twee jaar publiceert de NMBS op haar 
website een tabel met de vaste bedragen van de werkgeverstussenkomst. Lees 
ons vervoerkosten-rubriek op www.bbtk.org.

Wat het vervoer met een privévoertuig (bijvoorbeeld per auto) of per fiets betreft, 
is een tussenkomst van de werkgever niet verplicht tenzij een sectorale of bedrijfs-
CAO of het arbeidsreglement dit voorziet. De sectoren kunnen een uitbreiding 
van de algemene richtlijnen voorzien, zoals de minimale afstand, een bijkomende 
vergoeding of tegemoetkoming bij gebruik van een privé-vervoermiddel en een 
vergoeding voor het gebruik van de fiets voor woon-werkverplaatsing.

Hieronder vind je een overzicht van de afwijkende, meer voordelige maatregelen in 
vergelijking met de wettelijke regeling die in jouw sector zijn voorzien. Als je eigen 
paritair comité niet hernomen is, betekent dat de geldende reglementeringen zich 
voor jou beperken tot het wettelijk stelsel.
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PC 217
Privé vervoer : tussenkomst op basis van 50% van treinkaart vanaf 5 km.

PC 218
�� trein: tussenkomst van 80% (vanaf 01/07/2012) op basis van de tabel van 
de bedragen van de werkgeverstussenkomsten in de treinkaart. Als er in je 
bedrijf een derdebetalerssysteem wordt gehanteerd, worden de overige 
20% betaald door de overheid. Op die manier kan je jezelf gratis verplaatsen 
tussen je woon- en je werkplaats. Dit geldt vanaf 1 km;
�� voor ander openbaar vervoer: tussenkomst vanaf 3 km;
�� privé vervoer: als je bruto jaarloon lager is dan €24000, geniet je van een 
tussenkomst vanaf de 3de km van 50% op basis van de tabel van de bedragen 
van de werkgeverstussenkomsten in de treinkaart.

PC 219
�� ander openbaar vervoer dan de trein: er geldt een minimumafstand van 
1km heen-terug;
�� fiets: tussenkomst op basis van de tabel van de bedragen van de werkgevers-
tussen komsten in de treinkaart. Minimumafstand: 1km heen-terug;

�� privé vervoer: tussenkomst op basis van de sectorale tabel van de bedragen 
van de werkgeverstussenkomsten in privévervoer (enkele bedragen van 
toepassing in februari 2012 hieronder). Minimumafstand: 1km heen en terug.

kM per traject Maandbedragen van de werkgeverstussenkomsten

1 € 7,87

5 € 27,55

10 € 37,08

20 € 56,16

50 € 107,01

PC 223
De arbeidsovereenkomst dient het bedrag te vermelden van de aan de speler 
toegekende verplaatsingsvergoedingen. De vergoedingen voor verplaatsing en 
andere uitgaven ten voordele van de spelers moeten reëel zijn.

PC 226
�� ander openbaar vervoer dan de trein: tussenkomst vanaf 1 km;
�� privé vervoer: tussenkomst op basis van de sectorale tabel van de bedragen 
van de werkgeverstussenkomsten in privévervoer (enkele bedragen van 
toepassing tot januari 2013 hieronder). Minimumafstand hiervoor is 1 km 
heen en terug.

kM per traject Maandbedragen van de werkgeverstussenkomsten

0-3 € 17,40

5 € 20,40

10 € 27

20 € 41

50 € 83

PC 302
�� ander openbaar vervoer dan de trein: tussenkomst vanaf 1 km;
�� privé vervoer: tussenkomst van 70% op basis van de tabel van de bedragen 
van de werkgeverstussenkomsten in de treinkaart. Minimumafstand: vanaf 
1km;
�� fiets : tussenkomst van € 0,21 per afgelegde kilometer.

PC 303.03
�� trein : 100% terugbetaling van de prijs van de treinkaart;
�� ander openbaar vervoer en privé vervoer : 100% terugbetaling van de prijs 
van de treinkaart vanaf 1 km;
�� fiets : tussenkomst van € 0,21 per afgelegde kilometer.

PC 313
�� privé vervoer et fiets : tussenkomst de 75% op basis van de tabel van de 
bedragen van de werkgeverstussenkomsten in de treinkaart;
��minimumafstand: vanaf 5km;
�� fiets : vanaf 1km.

PC 314
�� trein, ander openbaar vervoer en privé vervoer : 100% terugbetaling van 
de prijs van de treinkaart;
�� Fiets: tussenkomst van € 0,15 per km (max. 10 km afstand heen)
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PC 315.02
�� trein: tussenkomst van 80% op basis van de tabel van de bedragen van 
de werkgeverstussenkomsten in de treinkaart. Als er in je bedrijf een 
derdebetalerssysteem wordt gehanteerd, worden de overige 20% betaald 
door de overheid. Op die manier kan je jezelf gratis verplaatsen tussen je 
woon- en je werkplaats;
�� privé-vervoer: de werknemers met een bruto jaarwedde van € 40.723,36 
of minder krijgen een tussenkomst van 60% op basis van de tabel van de 
bedragen van de werkgeverstussenkomsten in de treinkaart voor de afstand 
vanaf 5 km tot 50 km.

PC 317
�� trein, ander openbaar vervoer et privé vervoer : 120% terugbetaling van 
de prijs van de treinkaart;
�� in geval van dringende oproep: als het onmogelijk is om de trein of publiek 
transport te gebruiken zal er een terugbetaling van € 0,25 per kilometer 
heen en terug toegekend worden voor het gebruik van privé-vervoer;
�� fiets: tussenkomst van € 0,21 per kilometer.

PC 320
�� trein: tussenkomst van 80% op basis van de tabel van de bedragen van de 
werkgeverstussenkomsten in de treinkaart;
�� ander openbaar vervoer en privé vervoer : tussenkomst van 80% op basis 
van de tabel van de bedragen van de werkgeverstussenkomsten in de 
treinkaart vanaf 1 km;
�� fiets: tussenkomst van € 0,21 per kilometer.

PC 321
�� trein en ander openbaar vervoer: tussenkomst van 80% op basis van de 
tabel van de bedragen van de werkgeverstussenkomsten in de treinkaart, 
vanaf 1km. Als er in je bedrijf een derdebetalerssysteem wordt gehanteerd, 
worden de overige 20% betaald door de overheid. Op die manier kan je 
jezelf gratis verplaatsen tussen je woon- en je werkplaats;
�� privé vervoer: als je bruto jaarloon onder de € 29.747,22 ligt, bedraagt 
de tussenkomst 70% op basis van de tabel van de bedragen van de 
werkgeverstussenkomsten in de treinkaart. Minimumafstand: vanaf 1km;
�� fiets: tussenkomst van € 0,21 per km per effectief gepresteerde dag.

PC 322
Indien er bij de opdrachtgever geen sectorale of ondernemingsafspraken zijn.

�� trein en ander openbaar vervoer : tussenkomst vanaf 2 km;
�� privé vervoer en fiets: tussenkomst van 60% op basis van de tabel 
van de bedragen van de werkgeverstussenkomsten in de treinkaart. 
Minimumafstand: vanaf 2 km.

PC 323
�� trein en ander openbaar vervoer: terugbetaling van 100% van het effectief 
door de werknemer betaalde bedrag;
�� privé vervoe: als je bruto jaarloon onder de € 20.000 ligt, bedraagt 
de tussenkomst 50% op basis van de tabel van de bedragen van de 
werkgeverstussenkomsten in de treinkaart van 1 maand. Minimumafstand: 
vanaf 3 km.

Andere financiële tussenkomsten
PC 315.02
De sector voorziet nog in volgende financiële tussenkomsten:

�� een forfaitaire vergoeding van € 1.000 in geval van overlijden van de 
werknemer of van de partner waarmee de werknemer duurzaam 
samenwoont;
�� een forfaitaire vergoeding van € 250 bij de geboorte of adoptie van een 
kind van de werknemer;
�� een forfaitaire vergoeding van € 500 bij huwelijk van werknemer;
�� een forfaitaire vergoeding van € 15 in geval van langdurige arbeids-
ongeschiktheid van de werknemer ten gevolge van ziekte of ongeval met 
uitsluiting van arbeidsongeval en van zwangerschaps- en bevallingsrust, en 
dit vanaf de 61ste dag afwezigheid, en zonder in het geheel de duurtijd van 
24 maanden te overschrijden.
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PC 217 
De wekelijkse arbeidsduur is vastgelegd op 38 uur. Het arbeidsstelsel van het 
spelpersoneel “slotmachines” in een casino is hetzelfde stelsel dat van toepassing 
is op de spelbedienden klassieke spelen in dat casino. Het dagelijks uurrooster zal 
overeenkomen met de werksituatie eigen aan ieder casino. Voor het bekendmaken 
van de variabele uurroosters wordt de verwittigingstijd van 5 dagen teruggebracht 
naar 1 dag.

PC 218
In het PC 218 blijft de arbeidsduur behouden op 38 uur per week. 

kleine flexibiliteit
De sectorale CAO voorziet de mogelijkheid om “kleine flexibiliteit” in de bedrijven 
in te voeren. De arbeidsduur kan variëren met:

�� de dagelijkse arbeidsduur mag maximum 1 u. langer zijn dan de arbeidsduur 
in de normale uurrooster;
�� de wekelijkse arbeidsduur mag maximum 5 u. langer zijn dan de arbeidsduur 
voorzien in de normale uurrooster.

Maar op jaarbasis moet de onderneming de gemiddelde arbeidsduur van 38 u. 
per week respecteren! Verder zijn er in de sectorale CAO ook nog afspraken 
gemaakt rond zondagswerk en de mogelijkheid om af te wijken van het wettelijke 
arbeidsregime.

Grote flexibiliteit
Andere arbeidsregimes die de sectorale reglementering voorzien: 

�� arbeidsregimes van 10 u. per dag op 4 dagen: elke onderneming kan 
een arbeidsregime organiseren van 10 u. per dag op voorwaarde dat 
de bedienden slechts 4 dagen tewerkgesteld worden. tewerkstelling op 
zondag is in dit regime slechts toegelaten in bepaalde gevallen, hernomen 
in het volgende punt;
�� arbeidsregime van 12 u. op 3 dagen : elke onderneming kan een 
arbeidsregime invoeren van 12 u. per dag gespreid over 3 dagen. Dit regime 
van 36 uur geeft recht op een voltijds loon. In dit stelsel is tewerkstelling 
op zondag mogelijk.

Zondagswerk
In elke onderneming van de sector mag gedurende 6 zon- of feestdagen per 
kalenderjaar personeel tewerkgesteld worden. Elke bediende mag op maximaal 
6 zon- of feestdagen per jaar werken, dit binnen in de onderneming geldende 
afspraken en bij gebrek hieraan op vrijwillige basis. Een tewerkstelling op zondag 
binnen het kader van deze regeling geeft enkel recht op compensatierust gelijk 
aan 50% van de arbeidstijd gepresteerd op zondag. Dit komt uiteraard bovenop 
de wettelijke 100% betaling van de prestaties op zondag.

In de praktijk
Alvorens de werkgever mag overgaan tot de invoering van deze arbeidsregimes 
uitgezonderd het zondagswerk, dient hij de ondernemingsraad/syndicale 
delegatie of bij ontstentenis de bedienden de nodige informatie te geven. Indien 
de werkgever nog andere afwijkende arbeidsregimes wil invoeren, kan dit enkel na 
overleg op ondernemingsvlak en dient het ontwerp van akkoord ter goedkeuring 
voorgelegd te worden aan het paritair comité. 

De invoering van de afwijkende arbeidsregimes heeft betrekking op zowel voltijdse 
als deeltijdse bedienden.

PC 219
De arbeidsduur in de sector is vastgesteld op 37 u./week. De arbeidsduur mag 
de vastgestelde grenzen overschrijden, op voorwaarde dat, over een periode van 
negenendertig weken, de grenzen van de conventionele gemiddelde wekelijkse 
arbeidsduur niet overschreden worden. Over een periode van negenendertig 
weken, bedraagt het aantal te presteren arbeidsuren 39 maal de wekelijkse 
arbeidsduur voorzien bij het arbeidsreglement van de onderneming. 

In geval van flexibele arbeidsduur, mag je volgende grenzen niet overschrijden:

�� per dag: 2 uren meer of minder dan de dagelijkse werklimiet zoals die in het 
arbeidsreglement vast ligt, met een dagelijkse arbeidsduur van maximaal 
9 uur en minimaal 4 uur;
�� per week: 5 uur meer of minder dan de wekelijkse limiet zoals bepaald 
in het arbeidsreglement, met een maximale wekelijkse arbeidsduur van 
43 uur.



PC 223
De wekelijkse arbeidsduur is vastgelegd op 38 u./week.

PC 226
De conventionele arbeidsduur is vastgelegd op 37 uren per week, gespreid over 
de eerste 5 dagen van de week. Afwijkingen op dit maximum van 5 dagen kunnen 
enkel ingevoerd worden door middel van een CAO, gesloten op ondernemingsvlak. 
De overurentoeslag is verschuldigd vanaf het 39ste prestatie-uur op weekbasis.

Operationele diensten
Afwijken van de arbeidsduur is mogelijk in die ondernemingen voor wat betreft de 
bedienden die op bestendige wijze één of meer functies uitoefenen in de hierna 
vermelde diensten: bevrachting; verzending; manifest; laad- en losactiviteit; 
systeembediening der informatica en telecommunicatie, noodzakelijk voor de 
werking van voorvermelde operationele diensten.

De arbeidsduur van bovenvermelde diensten kan vastgelegd worden op 
1.924 uren per kalenderjaar (52 weken x 37 uren). Vakantiedagen, feestdagen 
enz. zijn geassimileerd.

De normale arbeidsduur mag niet meer bedragen dan 10 uren per dag en 46 uren 
per week. Bij overschrijding van die grenzen of van de jaargrens is overloon 
verschuldigd. Het aantal overuren mag nooit meer bedragen dan 65 uren per 
kalenderkwartaal.

Op je loonbriefje zal je volgende gegevens vinden: je normaal aantal gewerkte 
uren, het aantal debet-uren, het aantal bijkomende uren (boven de 37 uren 
per week tot maximum 10 uren per dag – 12 uren bij continuarbeid of 46 uren 
per week), het aantal overuren (= boven de 10 uren per dag – 12 uren bij 
continuarbeid – 46 uren per week).

De concrete afspraken moeten in het arbeidsreglement opgenomen worden. 
Dit behelst ondermeer: concrete uurroosters, de referentieperiode van de 
gemiddelde arbeidstijd, de verwittigingstijd en eventuele toeslagen. Indien er 
geen syndicaal overlegorgaan aanwezig is in het bedrijf, moet de werkgever die tot 
de wijziging van de arbeidsduur wil overgaan, de voorzitter van het paritair comité 
met een aangetekend schrijven in kennis stellen. De voorstellen van je bedrijf 
kunnen slechts worden ingevoerd na eenparige beslissing in het paritair comité.

Nachtarbeid
Bedienden die volgende functies uitvoeren, kunnen ’s nachts worden tewerkgesteld:

�� laboranten;
�� (kwaliteits)controle;
�� expeditie, bevrachting en manifest;
�� laden en lossen;
�� physical distribution;
�� systeembediening informatica en telecommunicatie nodig voor de werking 
van hoger vermelde functies.

In de praktijk
Afwijkende arbeidsregimes kunnen enkel door middel van een bedrijfs-CAO 
worden afgedwongen, en enkel als ze een positief effect op de tewerkstelling 
hebben.

De werkgever dient voorafgaandelijk de werknemers schriftelijk te informeren 
over het in te voeren nieuwe arbeidssysteem en over de factoren die de invoering 
rechtvaardigen. Hij dient de aanwezige syndicale organen te informeren. 
Indien er geen syndicale organen aanwezig zijn, dient de werkgever de 
werknemer individueel te informeren. tevens dient hij dan deze informatie ook 
voorafgaandelijk aan de representatieve werknemersorganisaties van de sector 
te verstrekken.

De prestaties voor ploegenarbeid, nachtarbeid, weekendwerk, feestdagen en 
stand-by worden met een bijzondere toeslag vergoed. Het bedrag van de toeslag 
moet worden vastgelegd in een CAO van de onderneming, die onderhandeld 
moet zijn binnen de 6 maanden volgend op de invoering van de regeling, met 
daarin duidelijke afspraken over de modaliteiten. Indien er op bedrijfsvlak al een 
regeling bestaat, blijft deze gelden.
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PC 227
De wekelijkse arbeidsduur voor administratieve werknemers is vastgelegd op 
38 u./week. Voor operationele werknemers wordt de wekelijkse arbeidsduur van 
38 u. bereikt op jaarbasis.

De weekgrens wordt voor journalisten, werknemers met facilitaire functie, 
productiewerknemers op maximaal 50 u. vastgelegd. Gedurende maximaal 
6 weken per trimester kan deze weekgrens van 50u verhoogd worden tot 60u.

De weekgrens kan voor journalisten, werknemers met facilitaire functie, of op 
ondernemingsvlak vastgelegde andere functies, in “uitzonderlijk omstandigheden” 
op 84 u. gebracht worden. Wat uitzonderlijk omstandigheden kunnen inhouden, 
dient bepaald te worden op ondernemingsvlak.

De daggrens kan worden vastgelegd op maximaal 12 u. voor journalisten, 
werknemers met facilitaire functies en productiewerknemers. De boven-
genoemde werknemers kunnen ook gedurende meer dan 7 opeenvolgende 
dagen tewerkgesteld worden, zonder dat deze de 14 opeenvolgende dagen 
overschrijden. De uurroosters worden minstens 7 dagen op voorhand bekend 
gemaakt, uitgezonderd bovengenoemde personeelsgroepen.

Nachtarbeid
In de sector wordt nachtarbeid toegestaan onder volgende voorwaarden:

�� voor tV bedrijven, facilitaire bedrijven en productiebedrijven geldt 
nachtarbeid tussen 1 u. en 6 u. en is enkel toegestaan mits een toeslag.
(voor werknemers met een vaste contractuele nachtprestatie is er geen 
toeslag vereist indien de nachtprestatie is verrekend in het loon). Prestaties 
gestart voor middernacht en die doorlopen tot na 1 u., hiervoor is een 
toeslag verschuldigd vanaf middernacht;
�� voor radiobedrijven spreekt men van nachtarbeid: uren tussen middernacht 
en 5 u. en is enkel toegestaan mits het betalen van een toeslag. 
(uitgezonderd werknemers met vaste contractuele nachtprestaties, indien 
deze prestaties verrekend zijn in het loon). Deze toeslag is minimaal 50%, 
maar kan op vraag van de werknemer ook uitbetaald of omgezet worden in 
recuperatie op voorwaarde dat die keuze gemaakt wordt voor een periode 
van 1 jaar;
�� een werknemer kan maximaal 48 nachten per jaar tewerkgesteld worden 
(uitgezonderd werknemers met vaste contractuele nachtprestaties).

Zon en feestdagen
In de sector kan men op zon- en feestdagen tewerkgesteld worden, mits het 
betalen van een toeslag. Deze toeslag wordt vanaf 01/01/2012 vastgelegd op 
12,5% en vanaf 01/01/2014 op 15%. Deze premie is niet cumuleerbaar met 
de toeslag voor nachtprestaties. De toeslag kan op vraag van de werknemers 
uitbetaald of omgezet worden in recuperatie op voorwaarde dat die keuze 
voor een periode van 1 jaar gemaakt wordt. Een werknemer mag maximaal 
42 zondagen/feestdagen per jaar tewerkgesteld worden.

Verplaatsingstijd
De verplaatsing van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling wordt niet 
beschouwd als arbeidstijd en niet vergoed. De verplaatsingstijd van de locatie 
andere dan de gewone plaats van tewerkstelling die de gewone verplaatsingstijd 
overstijgt, wordt niet als arbeidstijd beschouwd maar wordt wel vergoed.
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PC 302
De arbeidsduur wordt vastgelegd op gemiddeld 38u op weekbasis.

De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur wordt berekend door het aantal gewerkte 
uren per kalenderjaar te delen door het aantal gewerkte weken in hetzelfde 
kalenderjaar.

Het is toegestaan om de dagelijkse grens van de arbeid zoals vastgelegd in het 
normale uurrooster met twee uren te overschrijden of te verlagen zonder dat 
evenwel de dagelijkse arbeidsduur 9 uren mag overschrijden. De wekelijkse 
grens van de arbeid zoals vastgelegd in het normale uurrooster kan met 5 uren 
overschreden worden of verlaagd worden zonder dat evenwel de wekelijkse 
arbeidsduur 45 uren mag overschrijden. Deze overschrijding geeft geen recht 
op overloon. Het overloon dient betaald te worden vanaf het 10de tot maximum 
11de uur op dagbasis en vanaf het 45ste tot 50ste uur op weekbasis.

De arbeidsduur mag overschreden worden:

�� 6 uur per week wanneer het gaat om werknemers die met fooien of 
bedieningsgeld betaald worden, mits hun 1 rustdag per week gewaarborgd 
wordt;
�� 5 uren per week en maximum 50 uren per kalenderjaar, wanneer het gaat 
om werknemers die niet met fooien of bedieningsgeld betaald worden.

De arbeidsduur voor werknemers die tewerkgesteld zijn in badplaatsen en 
luchtkuuroorden en in de toeristische centra mag overschreden worden met:

�� 6 uren per week tijdens de maanden juni en september, mits de arbeidsduur 
de 10 uren per dag niet overschrijdt;
�� 12 uren per week tijdens: 

�� De periode van 24 december tot 1 januari;
�� De periode van de paasvakantie;
�� De week voor en na Pinksteren;
�� De maanden juli en augustus.

Indien de werknemers werken op zondag, hebben zij recht op inhaalrust. Wanneer 
de tewerkstelling plaatsvond tussen 15 juni en 31 juli, wordt de inhaalrust 
toegekend tussen 15 juni en 31 augustus van hetzelfde kalenderjaar als waarin de 
tewerkstelling plaatsvond. Indien de tewerkstelling plaatsvond tussen 1 augustus 
en 15 september, wordt de inhaalrust toegekend tussen 1 augustus en 15 oktober 
van hetzelfde jaar als waar de tewerkstelling plaatsvond.

PC 303.03
De conventionele arbeidsduur is vastgelegd op 38 u. per week. Men kan deze 
grens van 38 u. overschrijden op voorwaarde dat de wekelijkse arbeidsduur, 
berekend over een periode van ten hoogste 4 maanden, het gemiddelde van 
38 u. niet overschrijdt. De dagelijkse grens van de arbeidsduur mag overschreden 
worden op voorwaarde dat de arbeidsduur niet meer dan 11 u. bedraagt. Op 
ondernemingsvlak kan men de daggrens van de arbeidsduur op 12 u. brengen 
indien volgende voorwaarden zijn vervuld:

�� uitsluitend in ondernemingen met een syndicale afvaardiging;
�� voor bepaalde functies (geen veralgemening);
�� bij CAO getekend door vrijgestelde van elke werknemers- organisaties 
vertegenwoordigd in het bedrijf.

De wekelijkse grens van de arbeidsduur mag overschreden worden op 
voorwaarden dat de wekelijkse arbeidsuur: niet meer 50 u. bedraagt en over 
een periode van ten hoogste 4 maanden gemiddeld niet meer dan 38 u. bedraagt.

De totale duur van de verrichtte arbeid mag op geen enkel ogenblik in de loop 
van een periode van 4 maanden de toegelaten gemiddelde duur van 38 u., 
vermenigvuldigt met het aantal weken of delen van een week die al in die periode 
van 4 maanden, verlopen zijn, overschrijden met meer dan 65 u.

Nachtarbeid
De sector voorziet een financiële vergoeding bovenop het gewaarborgde uurloon 
voor werknemers die werken tussen 22 u. en 6 u. Deze vergoeding is vastgelegd 
op € 0,50 voor prestaties tussen 22 u. en 23 u. Vanaf 01/07/08 is de vergoeding 
voor prestaties tussen 23 u. en 6 u. vastgelegd op € 2,2523. Verder komt er nog 
een toeslag van 20% bovenop de toeslag van € 2,2523 voor prestaties na 2.30 u. 
En met terugwerkende kracht voor de prestaties vanaf 22u. Men kan werknemers 
gedurende 8 nachtevenementen per jaar tewerkstellen, d.i. werken na 2.30 u.

Nachtevenement
De nacht van het voor het publiek toegankelijke evenement, desgevallend en 
voor zover nodig voorafgegaan door 1 nacht voorbereidingswerken. Prestaties 
na 2.30 u. kunnen enkel gebeuren op vrijwillige basis.
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PC 313
De wekelijkse arbeidsduur wordt vastgesteld op 38 uur.

De tewerkstelling van werknemers na 20 uur is slechts toegelaten wanneer de 
werkgever deelneemt aan de wachtdienst ingericht voor zijn regio. De totale 
duur van de nachtarbeid tussen 20 uur en 6 uur mag de 20 uur per jaar niet 
overschrijden.

De arbeidsduur mag met 20 uur per jaar de wekelijkse grens overschrijden 
op voorwaarde dat hij niet de bij of krachtens de wet vastgestelde grenzen 
overschrijdt. De werkgever mag van deze mogelijkheid slechts gebruik maken 
voor zover de werknemers of, wanneer zij bestaat, de syndicale afvaardiging van 
de onderneming minstens zeven dagen vooraf ervan verwittigd worden.

In de apotheken gevestigd in badplaatsen en luchtkuuroorden, alsook in 
toeristische centra, mogen de door of krachtens de wet vastgestelde grenzen 
worden overschreden gedurende dertien weken per kalenderjaar, teneinde 
het hoofd te kunnen bieden aan een uitzonderlijke toename van het werk. De 
wekelijkse grens mag niet meer dan vijf uur worden overschreden

Bij variabele uurroosters moet het variabel uurrooster minstens 5 dagen op 
voorhand worden meegedeeld.

PC 314
De wekelijkse arbeidsduur wordt vastgelegd op 38u.week. Men kan enkel afwijken 
van de wekelijkse arbeidsduur mits het afsluiten van een CAO op bedrijfsniveau.

PC 315.02
De wekelijkse arbeidsduur is 38 uur per week.

Mobiel personeel
De organisatie van de arbeidstijd voor het mobiele personeel (= bemanningsleden 
aan boord van een burgerluchtvaartuig), is een vertaling van een Europese 
richtlijn. De maximale werktijd per jaar bedraagt 2.000 uur, waarvan ten hoogste 
900 uur bloktijd (=de tijd tussen het moment waarop een vliegtuig voor het eerst 
zijn parkeerplaats verlaat om op te stijgen tot het moment waarop het op de 
aangeduide parkeerplaats tot stilstand komt en alle motoren uitzet). De maximale 
werktijd per jaar, moet zo gelijk mogelijk over het jaar worden verspreid.

Bovenop het recht op betaalde vakantie van minstens 4 weken per jaar, krijgt het 
mobiele personeel bijkomende dagen vrij van dienst en stand-by:

��minstens 7 lokale dagen in elke kalendermaand (met inbegrip van eventuele 
wettelijke rustperiodes);
��minstens 96 lokale dagen in elk kalenderjaar (met inbegrip van eventuele 
wettelijke rustperiodes).

Deze bijkomende vakantiedagen worden vooraf gemeld.

Ploegenpremies
Er worden in de sector ploegenpremies uitbetaald bij arbeid in variabele 
uurroosters in opeenvolgende ploegen. Onder arbeid in variale uurroosters in 
opeenvolgende ploegen verstaat men: “de organisatie van de arbeid waarbij 
dezelfde arbeidsprestaties verricht worden door verschillende werknemers of 
ploeg werknemers, waarbij de ene werknemer of ploeg werknemers de andere 
werknemer of ploeg werknemers aflost.”Met als voorwaarde dat in een etmaal 
van 24 uren tenminste 3 werknemers afwisselend en opeenvolgend dezelfde 
arbeidsprestaties verrichten.

Onder de dagploeg in een variabel uurrooster wordt verstaan de ploegen die 
arbeidsprestaties verrichten tussen 6 u. en 22 u. De nachtploeg wordt begrepen 
als het verrichten van de arbeidsprestaties van minimum 3 uren tussen 22 u. 
en 6u. aan bedienden die werken in dagploegen wordt er een toelage van 10% 
uitbetaald, voor de nachtploegen is dit 20%.

Iedere arbeidstijdregeling die deel uitmaakt van arbeid in variabele uurroosters 
in opeenvolgende ploegen en die ten vroegste aanvangt om 7.30 u of die eindigt 
voor 19.30 u wordt beschouwd als een normale arbeidstijdregeling en komt niet 
in aanmerking voor uitbetaling van een ploegenpremie.

De beroepscategorieën van vliegend personeel komen niet in aanmerking.  
Voor deze personeelscategorie zijn er specifieke arbeidsovereenkomsten  
van toepassing.
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PC 317
Het operationeel personeel werkt gemiddeld 37 uur per week, gerekend over 
kalenderkwartaal. Grenzen:

�� per dag: maximum 12 uur (de bediende heeft het recht om een langere 
tewerkstelling te weigeren zonder hiervoor gesanctioneerd te worden). Er 
is een rustpauze van 12 uur gewaarborgd tussen twee prestaties;
�� per week: maximum 50 uur. Prestaties gedurende maximum 
6 opeenvolgende dagen. De minimale rustperiode tussen 2 prestatie-
periodes van 6 dagen bedraagt 24 uur

De operationele bedienden hebben recht op 20 vrije weekends per jaar buiten 
de jaarlijkse vakantie.

Gezien de grote beschikbaarheid mbt werkuren die aan de werknemers 
van het PC 317 wordt gevraagd, is de reglementering rond arbeidsduur erg 
gedetailleerd. Het is moeilijk om deze volledig op deze pagina’s uit de doeken 
te doen. Bovendien bestaan er specifieke reglementeringen al naar gelang de 
sector waarin wordt gewerkt, meer bepaald naar overloon, recuperatie en 
rustperiodes toe. Aarzel niet om met je vragen naar je BBtk-delegee of naar je 
afdeling te stappen.

PC 320
De normale wekelijkse arbeidsduur bedraagt gemiddeld 38 uur. Hij kan gespreid 
worden over de 7 dagen van de week. De arbeidstijdregeling wordt bepaald op het 
vlak van de ondernemingen in gemeenschappelijk overleg tussen de werknemers 
en de werkgevers. De werkelijke wekelijkse arbeidsduur kan derhalve 38 uur 
overschrijden en worden gecompenseerd met verlofdagen, met dien verstande 
dat de voorkeur wordt gegeven aan de verlofdagen ten einde “schakeldagen” te 
scheppen.

De mogelijkheid om piek-dal-uurrroosters in te voeren op ondernemingsniveau 
mits een aanpassing van het arbeidsreglement: 

�� de daggrenzen met +2 u. / -2 u., de weekgrens kan in totaal met +5 u. / -5 u. 
overschreden worden;
�� binnen de referteperiode van een jaar moet de gemiddelde wekelijkse 
arbeidstijd van 38 u./week gerespecteerd worden;

�� binnen de referteperiode wordt er maandelijks een loon toegekend dat 
overeenkomt met 38 u./week.

Wachtdienst
Het verbod op nachtarbeid en het verbod op werk op zondagen en/of feestdagen 
wordt voor de sector opgeheven voor werknemers die ingeschakeld worden 
in wachtdiensten. Onder wachtdienst dient te worden verstaan de toestand 
waarin de werknemer zich plaatst om snel te kunnen worden bereikt door de 
werkgever, en om al zo op korte termijn gevolg te kunnen geven aan iedere 
oproep tot het leveren van dringende prestaties inherent aan het beroep. De 
wachtdiensten worden op ondernemingsniveau omschreven en opgenomen in 
het arbeidsreglement (beginuur, einduur, op welke dag van de week). Voor zover 
er geen effectieve prestaties geleverd worden tijdens de wacht, en voor zover 
de werknemer niet verplicht is om fysiek aanwezig te zijn op de werkplek (bij de 
werkgever of op een andere bepaalde plaats), worden de wachtdiensten niet als 
arbeidstijd beschouwd. De verplaatsingen tijdens de wacht worden meegerekend 
als arbeidstijd.

Er zal een forfaitaire wachtvergoeding betaald worden van 1 uurloon van de 38 u. 
week met 0 jaar anciënniteit van categorie 1. Er zal een forfaitaire wachtvergoeding 
betaald worden per schijf van 32 u. wachtdienst. De gepresteerde uren tijdens 
een wachtdienst worden betaald als volgt: 

�� 100% van het loon voor alle uren behalve voor uren op zondagen en/of 
feestdagen;
�� 150% van het loon voor alle uren op een zondag;
�� het loon voor de feestdag en 150% van het loon voor alle uren gepresteerd 
op de feestdag.

Feestdagen 
De feestdag wordt betaald op de feestdag zelf. De recuperatie voor de uren 
gepresteerd op een feestdag zal worden toegestaan binnen de 6 weken onder de 
vorm van onbezoldigd compensatieverlof, in die zin dat de totale compensatiekost 
nooit meer is dan 250%. Bij prestatie van minder dan 4u op een feestdag, wordt 
de recup van een halve feestdag toegestaan. Bij prestatie van 4 u. of meer op een 
feestdag, wordt de recup een volledige feestdag toegestaan.
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PC 321
De arbeidsduur wordt vastgesteld op 36 uur 40 minuten gemiddeld per week. De 
arbeidstijdregeling wordt bepaald op het vlak van de onderneming, hetzij door de 
ondernemingsraad, hetzij bij akkoord tussen de werkgever en de vakbondsafvaardiging 
of bij ontstentenis hiervan met de werknemers of hun afgevaardigden. De normale 
wekelijkse arbeidsduur van bedienden wordt over vijf dagen gespreid, behalve in geval 
van verplichte uitbating krachtens de bestaande reglementering.

In de ondernemingen die zowel werklieden en werksters als bedienden 
tewerkstellen, is de wekelijkse arbeidsduur en het uurrooster van het 
bediendepersoneel dat leiding geeft aan en toezicht houdt over de werklieden 
en werksters, evenwel dezelfde als die van de werklieden.

De werkgever zal voor zijn werkorganisatie en –planning rekening houden met 
de wettelijke minimumnormen inzake de minimale en maximale dagelijkse en 
wekelijkse arbeidsduur en de spreiding van de arbeidsprestaties op dag- en op 
weekbasis, met inbegrip van de bepalingen omtrent de minimum dagelijkse 
werkblokken (3 u ). In bedrijven zonder een gelijkwaardige regeling over een 
toeslag voor werk op zaterdagen, moet men een toeslag van 40% bovenop het 
normale loon betalen voor arbeidsprestaties na 13 u. Het personeel nodig voor 
de prestaties op zaterdag wordt tot het vereiste minimum beperkt.

PC 322
Indien jij werkt als interimkracht dan is jouw arbeidsduurregeling dezelfde als deze 
die van toepassing is in de onderneming waarin jij tewerkgesteld bent.

PC 323
De arbeidsduur is vastgelegd op 38 u./week. Voor wat betreft de arbeidsduur 
maakt men een onderscheid tussen de groep van de arbeiders en bedienden 
enerzijds en de conciërges en dienstboden anderzijds. We beperken ons hier tot 
de maatregelen die voor de bedienden van toepassing zijn.

Gezien de grote beschikbaarheid mbt werkuren die aan de werknemers van het 
PC 323 wordt gevraagd, is de reglementering rond arbeidsduur erg gedetailleerd. 
Het is moeilijk om deze volledig op deze pagina’s uit de doeken te doen. Bovendien 
bestaan er specifieke reglementeringen al naar gelang de sector waarin wordt 
gewerkt, meer bepaald naar overloon, recuperatie en rustperiodes toe. Aarzel niet 
om met je vragen naar je BBtk-delegee of naar je afdeling te stappen.

De gebruikelijke arbeidsduur, zoals vastgesteld in het arbeidsreglement, 
mag worden verkort of verlengd en mag worden vervangen door bijzondere 
uurroosters. Daarbij mag de arbeidsduur volgende limieten niet overschrijden:

�� per jaar : 52 maal de wekelijkse gemiddelde arbeidsduur van het bedrijf;
�� per week: niet meer dan 5 u. dan de maximale arbeidsduur zoals voorzien 
in het normale werkrooster;
�� per dag: niet meer dan 1 u. dan de maximale arbeidsduur zoals voorzien 
in het normale werkrooster.

Wanneer de werkgever voornemens is nieuwe arbeidsregelingen in te 
voeren, moet hij voorafgaandelijk aan de werknemers schriftelijke informatie 
verstrekken omtrent het soort van arbeidssysteem en omtrent de factoren 
die de invoering ervan rechtvaardigen. De ondernemingsraad krijgt deze 
informatie. Bij ontstentenis van ondernemingsraad wordt de informatie aan de 
vakbondsafvaardiging gegeven. Bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging 
wordt de informatie aan elke werknemer individueel verstrekt.

Aangezien de activiteit van de onderneming evenwel werkuren ‘s avonds of tijdens 
het weekend verrechtvaardigt (o.a. leiden/bijwonen algemene vergaderingen 
mede-eigendom en toeristische sector), worden die overuren in onderling overleg, 
in gelijke mate, gerecupereerd op andere dagen, (zodanig dat in het betrokken 
kalenderjaar het gemiddelde van 38 uur/week niet overschreden wordt) waarbij 
men steeds oog moet hebben voor de continuïteit van de dienst. 

PC 333
De arbeidsduur bedraagt 38 uur gemiddeld per week, op jaarbasis. De dagelijkse 
grens van de arbeidsduur bedraagt maximum 11 uur en de wekelijkse grens maximum 
50 uur. Het werk op zon- en feestdagen wordt beschouwd als een normale werkdag. 
De duur van elke werkperiode kan herleid worden tot 2 uur per dag tijdens de peri-
odes waar de attractie niet open is voor het publiek, voor volgende activiteit en: het 
voederen en verzorgen van dieren en punctuele technische interventies.

PC 335
De wekelijkse arbeidsduur is vastgelegd op 38 uur/week.

PC 336
De wekelijkse arbeidsduur is vastgelegd op 38 uur/week.
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Vakantie en verlof
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De paritaire comités 217, 218, 223, 227, 303.03, 322, 323, 333, 335, 336 en 339 
hebben geen gunstiger verlofstelsel, rond jaarlijkse vakantie of anciënniteitsverlof, 
dan wat voorzien is in de algemene regelgeving.

Voor meer informatie rond het wettelijk verlof, lees er de algemene regels op 
na die je vindt in de Je Rechten op Zak of op www.bbtk.org.

Aanvullend jaarlijks verlof
PC 226
Werknemers uit PC 226 hebben bovenop de 20 wettelijke vakantiedagen nog 
recht op:

�� 1 bijkomende dag indien je tijdens het vakantiedienstjaar 12 maanden 
effectief hebt gewerkt of gelijkgestelde dagen kunt bewijzen als bediende 
of arbeider;
�� 4 halve verlofdagen: 2de Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Allerzielen en 
2de  kerstdag. In heel wat ondernemingen worden deze 4 halve dagen echter 
vrij opgenomen;
�� 1 regionale verlofdag: naargelang van het landsgedeelte (11 juli, 
27 september of 15 november).

Deze voordelen gelden ook voor werknemers uit bedrijven die vόόr 01/01/98 
behoorden tot het ANPCB. Gunstigere regelingen op bedrijfsvlak kunnen 
natuurlijk, zonder dat er cumul kan zijn met de sectorale anciënniteitsdagen.

PC 315.02
In schoolperiodes is het mogelijk per week een halve dag verlof zonder wedde 
te vragen (in principe woensdagnamiddag) voor ouders van een kind tot en met 
14 jaar. Deze halve dag verlof mag niet langer zijn dan 5 werkuren en mag geen 
aanvang nemen voor 12 u. (middag). Deze dag kan worden aangevuld door een 
halve dag jaarlijks verof.

PC 321
1 culturele verlofdag per jaar.

Anciënniteitsverlof
Anciënniteitsverlof zijn extra vakantiedagen die werknemers jaarlijks krijgen als 
zij een zekere anciënniteit in het bedrijf hebben bereikt. Dit komt bovenop de 
wettelijke vakantiedagen.

PC 219
�� 1 dag per jaar vanaf het 10de jaar anciënniteit in de sector;
�� 2 dagen per jaar vanaf het 15de jaar anciënniteit in de sector;
�� 3 dagen per jaar vanaf het 20ste jaar anciënniteit in de sector;
�� 4 dagen per jaar vanaf het 25ste jaar anciënniteit in de sector.

PC 226
�� 1 werkdag vanaf vijf tot minder dan tien jaar anciënniteit;
�� 1 werkdag vanaf tien tot minder dan vijftien jaar anciënniteit;
�� 3 werkdagen vanaf vijftien tot minder dan twintig jaar anciënniteit; 
�� 4 werkdagen vanaf twintig tot minder dan vijfentwintig jaar anciënniteit; 
�� 5 werkdagen vanaf vijfentwintig tot minder dan dertig jaar anciënniteit; 
�� 6 werkdagen vanaf dertig tot minder dan vijfendertig jaar anciënniteit; 
�� 7 werkdagen vanaf minstens vijfendertig jaar anciënniteit.

PC 302
�� bij elke vijfde verjaring van de arbeidsovereenkomst in de onderneming 
wordt elk jaar aan de voltijdse werknemers één bijkomende extralegale 
verlofdag toegekend;
�� bij elke vijfde verjaring van de arbeidsovereenkomst in de onderneming 
wordt elk jaar aan de deeltijdse werknemers één bijkomende extralegale 
verlofdag toegekend in verhouding tot hun contractuele arbeidsduur.

PC 313
1 betaalde verlofdag voor werknemers met 20 jaar anciënniteit in dezelfde 
onderneming.

PC 314
1 betaalde verlofdag wordt toegekend per schijf van 5 jaar anciënniteit.



PC 315.02
De werknemers die tenminste 5 jaar anciënniteit tellen in de onderneming hebben 
jaarlijks recht op 1 bijkomende vakantiedag, voor zover op bedrijfsniveau geen 
conventioneel verlof wordt toegekend van ten minste 2 dagen. 

De werknemers die tenminste tien jaar anciënniteit tellen in de onderneming 
hebben jaarlijks recht op 2 bijkomende vakantiedagen, voor zover op bedrijfsniveau 
geen conventioneel verlof wordt toegekend van ten minste 2 dagen.

PC 317
�� 1 dag extra verlof wordt toegekend aan werknemers die 5 jaar in dienst zijn;
�� 2 dagen voor 10 jaar dienst;
�� 3 dagen voor 15 jaar dienst;
�� 4 dagen voor 20 jaar dienst;
�� 5 dagen voor 25 jaar dienst;
�� 6 dagen voor 30 jaar dienst.

Anciënniteit wordt bepaald binnen de sector, niet op niveau van het bedrijf. Deze 
anciënniteit moet ononderbroken zijn, behalve in geval van collectief ontslag (in 
dat geval wordt er een periode niet meegeteld).

PC 320
Een dag betaald verlof wordt aan de werknemers toegekend per schijf van vijf jaar 
anciënniteit in de onderneming met een maximum van vijf dagen vanaf 25 jaar 
anciënniteit.

PC 321
�� 1 dag na 5 jaar anciënniteit in de bedrijf; 
�� 2 dagen na 10 jaar anciënniteit; 
�� 3 dagen na 15 jaar anciënniteit; 
�� 4 dagen na 20 jaar anciënniteit; 
�� 5 dagen na 25 jaar anciënniteit.
�� 6 dagen na 30 jaar anciënniteit
�� 7 dagen na 35 jaar anciënniteit.

Klein verlet
PC 218
ter gelegenheid van je huwelijk heb je recht op één dag verlof extra dan wat de 
wet voorzien. Als je trouwt, krijg je dus 3 dagen verlof in totaal.

PC 219
ter gelegenheid van je huwelijk heb je recht op één dag verlof extra dan wat de 
wet voorzien. Als je trouwt, krijg je dus 3 dagen verlof in totaal.

PC 226
ter gelegenheid van je huwelijk heb je recht op één dag verlof extra dan wat de 
wet voorzien. Als je trouwt, krijg je dus 3 dagen verlof in totaal.

In geval van miskraam van de echtgenote van de bediende, heeft deze recht op 
twee werkdagen afwezigheid.

PC 302
ter gelegenheid van je huwelijk heb je recht op één dag verlof extra dan wat de 
wet voorzien. Als je trouwt, krijg je dus 3 dagen verlof in totaal.

PC 303
ter gelegenheid van je huwelijk heb je recht op één dag verlof extra dan wat 
de wet voorzien. Als je trouwt, krijg je dus 3 dagen verlof in totaal. In geval van 
adoptie van een kind mag je de nodige tijd nemen om de administratieve en 
juridische formaliteiten in orde te brengen, niet te verwarren met adoptieverlof. 
Als je verhuist heb je recht op een dag verlof, op de dag van de verhuis.

PC 313
ter gelegenheid van je huwelijk heb je recht op één dag verlof extra dan wat de 
wet voorzien. Als je trouwt, krijg je dus 3 dagen verlof in totaal.

PC 320
ter gelegenheid van je huwelijk heb je recht op één dag verlof extra dan wat de 
wet voorzien. Als je trouwt, krijg je dus 3 dagen verlof in totaal..

PC 321
ter gelegenheid van je huwelijk heb je recht op één dag verlof extra dan wat de 
wet voorzien. Als je trouwt, krijg je dus 3 dagen verlof in totaal.

PC 323
ter gelegenheid van je huwelijk heb je recht op één dag verlof extra dan wat de 
wet voorzien. Als je trouwt, krijg je dus 3 dagen verlof in totaal.
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tijdskrediet is een stelsel dat werknemers de mogelijkheid 
geeft om hun loopbaan tijdelijk stop te zetten of te 
verminderen. Er bestaan ook specifieke stelsels, die 
gebonden zijn aan een welomschreven reden. Die 
specifieke stelsels zijn ouderschapsverlof, verlof voor 
palliatieve zorg en verlof voor medische bijstand.

De regeringsmaatregelen die de programmawet van 
28 december 2011 uitvoeren hebben het stelsel van 
tijdskrediet en landingsbanen grondig gewijzigd. Voor deze 
nieuwe maatregelen verwijzen we naar onze brochure 
Je Rechten op Zak.

Tijdskrediet
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PC 218
tijdskrediet is een recht. Maar voor de niet-uitvoerende bedienden en voor 
bedienden die een functie uitoefenen die niet door een andere bediende in het 
bedrijf wordt uitgeoefend is het akkoord van de werkgever nodig, indien zij in 
tijdskrediet wensen te gaan. M.a.w. de werkgever heeft eerst een overleg met de 
betrokken bediende en indien de werkgever de aanvraag tot tijdskrediet weigert, 
moet hij de syndicale delegatie voorafgaandelijk op de hoogte brengen.

Voor bedienden die de leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt is het recht op 
tijdskrediet uitgebreid naar 2 jaar. Bedienden die in voltijds tijdskrediet willen 
gaan, kunnen dit 3 jaar doen, indien zij een anciënniteit van 5 jaar hebben in de 
onderneming.

De wet voorziet een beperking van de toegang tot de verschillende stelsels en stelt 
dat 5% van het totale aantal werknemers van een bepaald bedrijf tegelijkertijd 
afwezig kan zijn in een of ander systeem van tijdskrediet. Op sectorvlak kan 
men van dit percentage afwijken. De sector stelt dat werknemers van 55 jaar en 
ouder, die hun arbeidsprestaties willen verminderen met 1/5de in het kader van 
de 4-dagenweek, een onbeperkt recht genieten om in dit systeem te stappen en 
niet meegeteld mogen worden om de drempel van 5% te bereiken.

Bovendien krijgen deze bedienden een aanvullende vergoeding van het sociaal 
fonds ter waarde van € 67,26 per maand. Deze bruto-vergoeding is gekoppeld 
aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. 

Indien je deze premie wilt ontvangen, dien je een aanvraagformulier en een 
kopie van het attest C 62 uitgereikt door de RVA aan het sociaal fonds te 
bezorgen. Het aanvraagformulier kan je downloaden op de website van het 
sociaal fonds: www.sfonds218.be. Of schriftelijk aanvragen: Sociaal fonds 
ANPCB, stuiversstraat 8, 1000 Brussel. Het sociaal fonds controleert de 
aanvraag en laat binnen de maand schriftelijk weten of je recht hebt op een 
premie of niet.

PC 226
Werknemers uit PC 226 die jonger zijn dan 50 jaar en die willen instappen in een 
stelsel van voltijds of halftijds tijdskrediet, kunnen dit doen voor een periode van 
5 jaar.

Deze regeling is ook van toepassing op die bedienden die de leeftijd van 50 jaar 
al bereikt hebben en niet voldoen aan de voorwaarden om in te stappen in de 
specifieke 50+ regelingen.

In PC 226 kan 7% van het totaal aantal werknemers tegelijkertijd afwezig zijn 
in een of ander steltstel van tijdskrediet. Bovendien tellen bedienden vanaf 50 
jaar en ouder die in 1/5de tijdskrediet zijn en bedienden vanaf 55 jaar die in 1/2de 
tijdskrediet zijn, niet mee in de berekening van de 7%-drempel.

Op ondernemingsvlak kan men afwijken van de 7%-drempel en een hoger 
percentage toe te passen.

De sector voorziet ook in 2 aanvullende vergoedingen:

�� € 75 voor een voltijds tewerkgestelde bediende van 50 jaar die zijn 
arbeidsprestatie met 1/5de vermindert.
�� € 100 voor een voltijds tewerkgestelde bediende van 55 jaar die zijn 
arbeidsprestatie met de helft vermindert.

Vraag meer informatie aan je BBtk-afgevaardigde of je regionale BBtk-afdeling. 

Het vertrouwenspersoneel en leidinggevend personeel kunnen dit recht slechts 
openen mits voorafgaand akkoord van de werkgever.

De verbrekingsvergoeding wordt berekend op het voltijds loon in geval van 
collectief ontslag voor iedereen die in eender welke formule van tijdskrediet zit. 
Ook het brugpensioen voor zij die 1/5de of voor de helft in tijdskrediet gaan, wordt 
op het voltijds loon berekend.



PC 219
De duur van de uitoefening van het recht op tijdskrediet is verlengd tot 3 jaar. 
Vanaf 1 januari 2011 is de drempel voor een gelijktijdige uitoefening van het recht 
op tijdskrediet in kleine en middelgrote ondernemingen uitgebreid als volgt: 

�� in ondernemingen met tussen de 1 en 29 bedienden kunnen maximum 
2 werknemers gelijktijdig gebruik maken van het recht op tijdskrediet 
zonder echter samen de drempel van 1 voltijds equivalent te overschrijden;
�� in ondernemingen met tussen de 30 en 59 bedienden kunnen maximum 
3 werknemers gelijktijdig gebruik maken van het recht op tijdskrediet 
zonder echter samen de drempel van 2 voltijds equivalente bedienden te 
overschrijden.

PC 227
Het recht op tijdskrediet, zowel de loopbaanvermindering als de vermindering van 
de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, wordt uitgebreid naar 5 jaar, 
op voorwaarde dat het tijdskrediet na de uitoefening van het recht van de eerste 
2 jaar ononderbroken wordt opgenomen. De werknemers ouder dan 50 jaar die 
gebruik maken van het tijdskrediet worden niet meegeteld in de berekening van 
het quotum van max. 5% werknemers die gelijktijdig in tijdskrediet kunnen gaan.

Voor werknemers die tijdens de periode van vermindering van de arbeidprestaties 
met 1/5de of deeltijds ontslagen worden, wordt de ontslagvergoeding berekend 
op basis van hun voltijdse loon.

PC 302
Het aantal werknemers dat tegelijkertijd in een systeem van tijdskrediet kan 
stappen is uitgebreid tot 4% van het gemiddeld aantal werknemers dat tijdens 
het afgelopen kalenderjaar in de onderneming was tewerkgesteld, uitgedrukt in 
voltijdse equivalenten.

De duur van uitoefening van het recht op tijdskrediet voor de werknemers die de 
leeftijd van 50 jaar niet hebben bereikt, wordt verlengd tot 2 jaar.

In ondernemingen met gemiddeld 10 werknemers wordt het recht op tijdskrediet 
toegekend aan tenminste één werknemer (fulltime equivalent), op voorwaarde 
dat deze werknemer ten minste 5 jaar ononderbroken anciënniteit heeft in de 
onderneming op het moment van de aanvraag.

PC 303.03
Het opnemen van het recht op tijdskrediet (voltijds en deeltijds) wordt uitgebreid 
tot 5 jaar berekend over de gehele loopbaan. Gelijktijdig tijdskrediet wordt 
beperkt tot 5% van het personeel.

PC 313
In de ondernemingen met minder dan 11 werknemers is de toelating van de 
werkgever vereist voor zowel de toekenning van het tijdskrediet als voor de 
loopbaanvermindering of de vermindering van de arbeidsprestaties tot een 
halftijdse betrekking. De maximumduur van de uitoefening van het recht op 
tijdskrediet over de hele loopbaan is op twee jaar gebracht. De werknemers 
van 50 jaar en ouder worden niet meegerekend voor de bepaling van de 
vijfprocentdrempel van werknemers die gelijktijdig in een of ander systeem van 
tijdskrediet kunnen instappen.

PC 314
Het recht om voltijds tijdskrediet op te nemen, wordt in de sector verhoogd 
van 1 jaar tot de maximumduur van 5 jaar. De regeling wordt uitgebreid zonder 
beperking van percentages. Het recht op gebruik van het tijdskrediet gaat gepaard 
met de verbintenis van de werknemer dat hij zich niet als zelfstandige in dezelfde 
sector zal vestigen gedurende de periode van het tijdskrediet.

PC 315.02 
Als werknemer in PC 315.02 kan je in de verschillende systemen van tijdskrediet 
instappen voor een maximale duur van drie jaar over jouw ganse loopbaan. 10% 
van het totaal aantal werknemers kan tegelijkertijd afwezig zijn in een of ander 
stelsel van tijdskrediet.

PC 317
De duur van de uitoefening van het recht op tijdskrediet is op maximum 5 jaar 
gebracht. 

De drempel vanaf dewelke een voorrangssysteem moet uitgewerkt worden 
zodat de continuïteit van de werkorganisatie kan verzekerd worden, is op 3% 
bepaald. Boven deze 3% zal de voorkeur worden gegeven aan werknemers die 
een tijdskrediet willen opnemen voor sociale en familiale redenen (de opvoeding 
van een kind, ziekte of hospitalisatie van een echtgenoot/huisgenoot waarmee 
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de bediende onder hetzelfde dak woont of een familielid van de betrokkene of 
van zijn samenwonende partner waarmee hij niet onder hetzelfde dak woont…). 
Indien er binnen deze categorie voor sociale en familiale redenen werknemers 
zijn van 50 jaar en ouder, met minimum 10 jaar anciënniteit in de sector, die 
tijdskrediet aanvragen, zal de werkgever een aanvullende toelage storten van: 

�� voor een volledig tijdskrediet: een te indexeren toelage van € 80,50 
per maand (bedrag van toepassing sinds 1 september 2005) tot de 
pensioengerechtigde leeftijd;
�� voor een deeltijds tijdkrediet, nl. prestaties van 18.30 u./week en 18.30 u. 
tijdskrediet: een te indexeren toelage van € 53,66 per maand (bedrag van 
toepassing sinds 1 september 2005) tot de pensioengerechtigde leeftijd.

Alle werknemers ouder dan 50 jaar kunnen tot dit stelsel toetreden, hoeveel er 
ook in tijdskrediet zijn, zonder dat de toekenning echter een automatisme wordt.

De werknemer ouder dan 50 jaar in deeltijds tijdskrediet kan genieten van 
een voltijds brugpensioen op 58 jaar. De jaren deeltijds tijdskrediet worden 
gelijkgesteld met voltijdse prestaties.

PC 321
Het recht op een tijdskrediet kan minimaal 3 maanden en maximaal 5 jaar duren.

Voor de arbeiders en bedienden die behoren tot de eerste 4 categorieën, mag het 
aantal werknemers dat gelijktijdig kan genieten van een systeem van tijdskrediet 
de 10% van het totaal personeelseffectief van de betrokken onderneming niet 
overschrijden. Voor het overige personeel geldt een drempel van 5%. Deze 
drempel wordt berekend op het totaal personeelseffectief dat deze groep 
vertegenwoordigt binnen de onderneming.

De werkneemsters, kaderleden inbegrepen, kunnen hun postnataal verlof 
verlengen met een tijdskrediet van 6 maanden. Het volstaat dit aan te vragen bij 
je werkgever 6 weken voor het einde van het moederschapsverlof.

De werknemer die op 50 jaar kiest om over te gaan tot 1/5de tijdskrediet, moet op 
datum van de aanvraag 2 jaar bij dezelfde werkgever in dienst zijn.De werknemer 
die op 55 jaar moet sinds 1 jaar aan de slag zijn.

PC 322.01
De duur van de systemen van tijdskrediet wordt verlengd tot een maximumperiode 
van 5 jaar over de gehele loopbaan. De drempel inzake het gelijktijdig uitoefenen 
van het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering tot 4/5de of vermindering van 
de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking is vastgelegd op 5% (in koppen).

PC 323
De bedienden en arbeiders, jonger dan 50 jaar hebben recht op een tijds krediet 
van 2 jaar. Een gelijktijdige toepassing van het recht op tijdskrediet, loopbaan-
onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties voor de 50-plussers, is 
beperkt tot 5% van het bedienden- en arbeiderspersoneelsbestand. De bedienden 
en arbeiders van 55 jaar en ouder, die hun arbeidsduur verminderen ten belope 
van 1 dag in de week of 2 halve dagen, worden hierbij niet toegerekend op de 
drempel van 5%. 

ÔÔ Voor de PC’s 333, 335, 336 en 339 is het wettelijk 
stelsel van toepassing. De sector voorziet geen 
bijkomende maatregelen.
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Deeltijdse arbeid is arbeid die regelmatig en vrijwillig 
gedurende een kortere periode uitgevoerd wordt dan de 
normale arbeidsduur in de onderneming voor voltijdse 
werknemers. 

Deeltijds werken
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Deeltijdse werknemers hebben geen apart statuut, het zijn volwaardige 
arbeidskrachten die aanspraak kunnen maken op dezelfde rechten als voltijdse 
arbeidskrachten, maar meestal in verhouding tot hun arbeidsduur. Deeltijdse arbeid 
kan pas als dit in je contract voorzien is. Deeltijdse arbeid mag niet verward worden 
met andere arbeidsvormen zoals gelegenheidswerk, seizoenarbeid of tijdelijke arbeid.

Geen sprake van je sector in dit hoofdstuk? Er zal geen afwijkende 
reglementering bestaan rond deeltijds werk in jouw paritair comité.

Bekijk zeker ook het onderdeel rond Arbeidsduur om de regelgeving rond 
arbeidsduur en deeltijds werken te kennen in je sector. Voor de algemene 
regels rond deeltijds werken verwijzen we naar de Je Rechten op Zak.

PC 218
Er bestaan specifieke regels rond deeltijds werken voor de werknemers uit de 
autorijscholen: de mogelijkheid wordt voorzien voor de deeltijdse en losse 
medewerkers van de autorijscholen (lesgever theorie en/of praktijk en administratieve 
krachten) een wekelijkse arbeidsduur overeen te komen die lager ligt dan een 
derde van de arbeidsduur van de voltijdse werknemers. De hierboven vermelde 
werknemers, moeten in dienst genomen zijn met een arbeidsovereenkomst voor een 
onbepaalde duur en bovendien dient er gemiddeld een weekprestatie van ten minste 
6 uren voorzien te zijn. Voor de deeltijdse werknemers en de losse medewerkers is 
de referteperiode voor de berekening van de gemiddelde arbeidsduur bij variabele 
deeltijdse arbeidsovereenkomsten vastgelegd op een jaar. Voor wat het bereiken van 
dit gemiddelde betreft, neemt “het jaar” een aanvang op 1 oktober en loopt dit tot 
30 september van het daaropvolgende jaar.

PC 223
De arbeidsovereenkomst voor de betaalde sportbeoefenaar wordt vermoed een 
voltijdse arbeidsovereenkomst te zijn, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen wordt 
dat het een deeltijdse arbeidsovereenkomst betreft en voor zover de bedoelde 
sportbeoefenaar gemiddeld niet meer dan 30 uren per week zijn activiteit als 
sportbeoefenaar uitoefent. Dit veronderstelt dat de deeltijdse sportbeoefenaar 
naast zijn sportactiviteit nog een activiteit als loontrekkende of zelfstandige 
uitoefent of als regelmatig student is ingeschreven in een onderwijsinstelling.

PC 302
De wekelijkse arbeidsduur van de deeltijds tewerkgestelde werknemer die in 
de arbeidsovereenkomst gesloten voor deeltijdse arbeid is overeengekomen, 
mag niet lager liggen dan tien uren. De sectorale sociale partners hebben een 
aanbeveling gedaan om de minimum arbeidsduur op 13 uren op weekbasis te 
brengen. De duur van elke werkperiode mag niet korter zijn dan twee uren. 

PC 303.03
De sector van de exploitatie van bioscoopzalen voorziet een aantal afwijkingen op 
de wet die deeltijds werk regelt. De sector voorziet een afwijking in de wekelijkse 
arbeidsduur voor de functies van kassier, operateur en onthaalpersoneel. De wet 
stelt dat de wekelijkse arbeidsduur van deeltijdse werknemers niet minder dan 
1/3de van de wekelijkse arbeidsduur van de voltijds tewerkgestelde werknemers 
mag bedragen. In deze sector mag de wekelijkse arbeidsduur van een deeltijdse 
kassier, operateur en onthaalpersoneel wel lager liggen dan 1/3de van de wekelijkse 
arbeidsduur van de voltijds tewerkgestelde werknemers die in de onderneming 
tot dezelfde categorie behoren.

De gemiddelde arbeidsduur voor de bovengenoemde categorieën wordt 
vastgesteld op jaarbasis en dit per onderneming en naargelang van de behoeften 
van de onderneming. In principe mag de duur van elke arbeidsperiode niet minder 
dan 3 uur bedragen, behalve bij afwijkingen. Zo’n afwijking dient te gebeuren bij 
een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak of sectorvlak.

Deze afwijking is ook voorzien voor de functies van toonbankpersoneel en stelt dat 
de werkperiode van het deeltijds toonbankpersoneel korter kan zijn dan 3 uren 
maar niet minder mag zijn dan 1 niet-onderbroken uur.

Bijkomende prestaties (bovenop de voorziene uren) die in de loop van de 
maand worden verricht, moeten gecompenseerd worden met een toeslag, met 
uitzondering van de eerste 20 uren wanneer aan volgende voorwaarden voldaan is:

�� de toestemming van de werknemer;
�� aanwezigheid van een syndicale afvaardiging;
�� controle door en informatie aan de syndicale afvaardiging.

Indien er niet aan deze voorwaarden voldaan is, is de overurentoeslag verschuldigd 
voor de bijkomende prestaties die een krediet van 12 uur per kalendermaand 
overschrijden.
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PC 313
De verwittigingstijd voor de bekendmaking van variabele uurroosters wordt 
behouden op 5 dagen. De deeltijdse werknemer heeft recht op een gemiddeld 
minimum maandinkomen dat, naar rata van zijn arbeidsduur in de onderneming, 
proportioneel wordt berekend op het gemiddeld minimum maandinkomen van 
de voltijdse werknemer.

PC 314
De minimale wekelijkse arbeidsduur voor deeltijds tewerkgestelde werknemers 
wordt teruggebracht tot minimaal 4 uur met een minimum van 1 uur per prestatie.

Voor deeltijdse werknemers met een werkweek van minder dan 19 uren, beschikt 
de werkgever over een krediet van drie bijkomende uren per kalendermaand. Dit 
krediet mag niet overgezet worden naar de volgende maanden. Deze uren geven 
geen recht op een salaristoeslag. De salaristoeslag is verplicht vanaf het vierde 
uur dat de kredietduur overschrijdt. 

Voor deeltijdse werknemers met een contract van 19 uren op weekbasis 
of meer, beschikt de werkgever over een krediet van zes bijkomende uren 
per kalendermaand. Deze uren geven geen recht op een salaristoeslag. De 
salaristoeslag is verplicht vanaf het zevende uur dat de kredietduur overschrijdt.

PC 321
De voltijds tewerkgestelde arbeiders en bedienden die behoren tot de eerste 
drie categorieën van minstens 53 jaar hebben op hun verzoek het recht over te 
stappen naar een halftijds uurrooster, na akkoord over de te presteren werktijden.

PC 322
In de sector bestaat de mogelijkheid om voor de deeltijdse uitzendkrachten af te 
wijken van de grens van een derde van de wekelijkse arbeidsduur van de voltijds 
tewerkgestelde werknemers.

De afwijkingen op de algemene regels voor deeltijds werk die bij de gebruikers 
van de uitzendkrachten gelden, zijn ook van toepassing bij die gebruikers 
tewerkgestelde deeltijdse uitzendkrachten.

PC 323
Deeltijdse arbeid voor bedienden bedraagt minimum 13 uur per week, gespreid 
over minimum 3 uur per dag. Deeltijds werk voor arbeiders bedraagt eveneens 
minimum 13 uur per week en 3 uur per dag, maar kan gespreid worden over 
meerdere werkposten, afhankelijk van de werkplanning in de beheerde gebouwen. 
Afwijkingen kunnen enkel mits ondernemings-CAO ondertekend door een 
vakbondssecretaris en goedgekeurd door het paritair comité.
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Het generatiepact hertekende het systeem van 
Brugpensioen al in grote mate, de regeringsmaatregelen 
die uitvoering geven aan de programmawet van 
28 december 2011 gaan nog een stap verder! 

Deze nieuwe bepalingen gelden vanaf 2012 voor de CAO’s 
die vanaf 1 januari 2012 voor het eerst gesloten worden. 
Voor de lopende en hernieuwde CAO’s (ononderbroken 
verlenging van bestaande CAO) gaan de nieuwe regels 
in vanaf 2015 en blijven dus de afspraken gelden die 
hieronder uitgelegd staan.

Einde loopbaan 
en brugpensioen
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Meer uitleg over de nieuwe regels kan je ook vinden in Je rechten algemeen 
(zakformaat). En als je twijfelt of je in jouw bedrijf nog onder het oude stelsel 
valt, neem dan contact met je BBtk-afdeling.

PC Brugpensioen 58 jaar Brugpensioen 56 jaar
(20 jaar nacht)

PC 218  � + 2 jaar anciënniteit in de 
onderneming;
 �tot 31 december 2013

 � + 10 jaar anciënniteit  
bij laatste werkgever;
 �tot 31 december 2012.

PC 219 tot 31 december 2012. tot 31 december 2012.

PC 226 tot 31 december 2013. tot 31 december 2012.

PC 227 tot 31 december 2014. /

PC 302 tot 30 juni 2013. tot 31 december 2012.

PC 303.03 tot 31 december 2013.  �+ 10 jaar ononderbroken anciënniteit;
 �tot 31 december 2012

PC 313 tot 31 december 2013. /

PC 314 tot 31 december 2013. Wordt in 2012 ingevoerd in de sector.

PC 315.02  �tot 31 december 2014;
 � niet voor piloten en vliegende 
boordwerktuigkundigen.

 �tot 31 december 2012 ;
 � niet voor piloten en vliegende 
boordwerktuigkundigen.

PC 317  �+ 10 jaar anciënniteit in de sector;
 �tot 31 december 2012.

 �+ 20 jaar anciënniteit in de sector ;
 �vanaf 1 januari 2012.

PC 320 tot 31 december 2013. /

PC 321 tot 31 december 2013. /

PC 323 tot 31 december 2013.  � + 5 jaar ononderbroken anciënniteit 
in de sector;
 �tot 31 december 2012.

De bruggepensioneerde ontvangt tot de leeftijd van 65 jaar een inkomen dat 
bestaat uit een werkloosheidsuitkering en een aanvullende vergoeding ten laste 
van de werkgever, gelijk aan de helft van het verschil tussen het geplafonneerde 
nettoloon en de werkloosheidsuitkering. Dit is de wettelijke basis, maar de patronale 
aanvulling kan uiteraard ook hoger liggen op basis van bedrijfsovereenkomsten.

Overgang van tijdskrediet naar brugpensioen
Als je in tijdskrediet “eindeloopbaan” zit en je aan de voorwaarden beantwoordt 
om op brugpensioen te kunnen gaan, neem dan contact op met je plaatselijke 
BBtk-afdeling. Het is mogelijk dat er in uw sector afspraken bestaan om uw 
brugpensioenuitkering te berekenen op basis van het stelsel waarin je voordien 
werkte, en niet op basis van de tewerkstelling in tijdskrediet. Aarzel niet om 
contact op te nemen met je BBtk-afdeling als je van stelsel wil veranderen.

Outplacement
Sinds 2002 hebben werknemers van 45 jaar en ouder recht op een outplacement-
begeleiding indien zij door hun werkgever ontslagen worden. Outplacement of 
uitwervingsbegeleiding bestaat uit een geheel van begeleidende adviezen die 
in opdracht van je werkgever worden verleend door een outplacementbureau. 
Het is de werkgever die de aanvraag doet en die instaat voor de kosten. Dit kan 
individueel of in groep. Deze begeleiding moet de ontslagen werknemer in staat 
stellen zo snel mogelijk een nieuwe betrekking te vinden of een activiteit als 
zelfstandige op te starten. De begeleiding kan bestaan uit:

�� het opmaken van een persoonlijke balans en/of hulp naar een nieuwe baan;
�� psychologische begeleiding;
�� begeleiding met het oog op de onderhandeling van een nieuwe 
arbeids overeenkomst;

PC 218
Naast de verplichte outplacement voor werknemers van 45 jaar en ouder heeft 
de sector nog een verkorte ontslagbegeleiding door Cevora, “klaar voor een 
nieuwe start”. In geval van een collectief ontslag geldt dit voor alle ontslagen 
bedienden in een PC 218-bedrijf. In geval van individueel ontslag moet je aan 
volgende voorwaarden voldoen:

�� 35 jaar of ouder;
��met als laatste contract, een contract van onbepaalde duur in een 
PC 218-bedrijf;
�� 5 jaar in loondienst gewerkt hebben;
�� niet ontslagen zijn in proefperiode of om dringende reden;



De totale duur van dit verkorte programma komt overeen met de eerste 
2 fasen van het wettelijk verplichte outplacementprogramma. De begeleiding 
wordt opgedeeld in 2 fasen: 20 u. tijdens de eerste 2 maanden (inclusief 
opleidingsconsultancy). Daarna 20 u. tijdens de volgende 4 maanden.

Deze begeleiding bestaat ook uit collectieve en individuele momenten. De 
programma-inhoud is ook gelijklopend, enkel beperkter in tijd:

�� sollicitatietraining;
�� opmaak persoonlijk actieplan;
�� hulp bij uitbouw van een zoekcampagne;
�� logistieke en administratieve begeleiding.

Indien je ontslagen bent, vraag je de outplacementbegeleiding rechtstreeks aan 
via Cevora en dit binnen het jaar na ontslag. De kosten voor de outplacement-
begeleiding worden volledig gedragen door de sector.

PC 219
Indien je met contracten voor uitzendarbeid en tijdelijke contracten, minstens 
1 jaar aaneensluitend bij dezelfde werkgever gewerkt hebt, heb je dezelfde 
rechten betreffende outplacement als de bedienden met een contract van 
onbepaalde duur.

PC 226
Als je in het PC 226 werkt en je wordt ontslagen dan heb je ongeacht jouw 
leeftijd recht op een outplacement begeleiding. De kosten van de outplacement 
begeleiding worden volledig door de sector gedragen.

PC 315.02
Wanneer jouw arbeidsovereenkomst eenzijdig door jouw werkgever 
beëindigd (niet omwille van dringende reden) wordt en je hebt minstens 
1 jaar ononderbroken voor jouw werkgever gewerkt en op het ogenblik van de 
verbreking van de arbeidsovereenkomst ben jij 40 jaar, dan heb je recht op een 
outplacementbegeleiding. De werkgever kan een tussenkomst in de onkosten van 
de outplacementbegeleiding van de sector krijgen tot maximum € 500.

Heb je een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een bepaald werk 
dan kom je niet in aanmerking voor de outplacementbegeleiding vanaf 40 jaar.
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Vorming

In onze snel veranderende maatschappij zijn vorming 
en levenslang leren niet meer weg te denken. Dit is 
een verantwoordelijkheid van zowel werkgevers als 
werknemers. Als we dan de vergelijking maken met 
andere landen in Europa, behoort België zeker niet tot de 
beste van de klas en scoort zelfs lager dan het Europees 
gemiddelde. Er is dus nog werk aan de winkel! 
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PC 218

De sociale overlegpartners van het ANPCB hechten veel 
belang aan opleiding. Afspraak op onze website 
www.bbtk.org/nieuws/pages/opleidingANPCB.aspx. 

Daar kom je stap voor stap te weten hoe je jouw recht 
op opleiding kan laten naleven. Er bestaat namelijk 
een stricte procedure die je werkgever moet naleven, 
zelfs met een sanctieprocedure, als deze niet wordt 
gevolgd. Deze procedure vind je ook terug in de 
Expresso “4 opleidingsdagen voor elke bediende” die 

de BBtk elke twee jaar opstelt  Je afgevaardigde of BBtk-afdeling 
staan ook klaar om je te helpen de juiste stappen te nemen in functie van de 
concrete situatie van jouw bedrijf.

Elke bediende in het PC 218 heeft recht op 4 dagen opleiding over een periode 
van twee jaar (de duur van de collectieve arbeidsovereenkomst rond vorming 
in het ANPCB). Op dit ogenblik gaat het over de periode 2012-2013. Deze 
opleidingsdagen dienen door te gaan tijdens de werkuren. Hier bovenop hebben 
de bedienden in het PC 218 ook nog recht op 1 bijkomende opleidingsdag per 
periode van 2 jaar. Deze opleidingsdag valt buiten de werktijd. De bediende 
ontvangt vanwege Cevora een premie van € 40 als forfaitaire tegemoetkoming 
in zijn verplaatsings- en opleidingskosten.

Deze 4 vormingsdagen kunnen op eender welk moment doorgaan gedurende de 
werkuren in de loop van deze twee jaren. De werkgever kan beslissen om 2 dagen 
te laten doorgaan in 2012 en 2 in 2013 of hij kan beslissen al de 4 dagen te plaatsen 
in een bepaalde maand. Voor de deeltijdse bedienden worden de dagen pro rata 
hun deeltijdse prestaties toegekend (bijvoobeeld: voor een halftijds werknemer 
gaat het dan op 2 dagen vorming).

De werkgever moet de opleidingsdagen aanbieden tijdens de werkuren. Indien 
dit om een of andere reden niet kan en de opleiding doorgaat buiten de werktijd, 
dan is de werkgever verplicht deze uren te compenseren. Het is ook de werkgever 
die de verplaatsingskosten op zich neemt.

Op bedrijfsvlak kan men afwijken van de gemaakte afspraken in de sectorale 
opleidings-CAO.

ÔÔ Het vormingsrecht is een individueel recht en moet 
dus door de bediende zelf opgeëist worden. De 
syndicale delegatie heeft materiaal ter beschikking 
om deze eis mee te ondersteunen maar kan niet in 
jouw naam jouw opleidingsrecht opeisen!

Wat te doen voor de periode 2012-2013 ?
De werkgever moet voor 31 december 2012 zijn opleidingsaanbod aan de bedienden 
kenbaar maken voor de jaren 2012-2013. Indien dit niet of onvoldoende gebeurd is, 
dan moet de bediende in een brief voor 31 maart 2013 aan de werkgever de vraag 
stellen hoe en wanneer hij de opleiding zal kunnen genieten. De werkgever heeft dan 
tot uiterlijk 30 april 2013 de tijd om schriftelijk te reageren op de opleidingsvraag.

reageert hij niet, dan kan de bediende vanaf 1 mei 2013 zich rechtstreeks tot 
Cevora (paritaire vormingsinstelling van de sector) wenden om alsnog zijn/haar 
vormingsrecht op te eisen. Men kan ook opteren om deze dagen (of resterende 
dagen) om te zetten in betaalde vakantie.

Indien de werkgever alsnog reageert om het opleidingsrecht van de bediende te 
waarborgen, heeft hij tot uiterlijk 31 december 2013 de tijd om dit engagement 
uit te voeren. Indien de werkgever dit niet doet, kan de bediende het recht op 
opleidingsdagen opeisen door zich rechtstreeks te richten tot CEVORA of de dagen 
om te zetten in betaalde vakantie en dit vanaf 1 januari 2014.

Cevora is het sectoraal opleidingscentrum voor de bedienden van meer dan dertig 
sectoren. Het biedt, onder andere, gratis praktische opleidingen aan van korte duur 
over een breed palet van thema’s (informatica, talen, bureautica, commerciële 
vaardigheden…). Er worden ook gespecialiseerde sectorale opleidingen 
aangeboden (logistiek, grafisch werk, autorijschool, uitzendbureau’s…).

Afhankelijk van de bedrijfssituatie zijn er verschillende afspraken mogelijk.

Als je in een bedrijf met een syndicale vertegenwoordiging werkt...
... dan kan je onderhandelingen aangaan over een bedrijfseigen opleidingsplan 
dat tegemoet komt aan de specifieke noden van het bedrijf en de bedienden. In 
overleg kunnen afspraken gemaakt worden over de inhoud van de opleidingen, 
over de timing en over de overdraagbaarheid van de opleidingsdagen van de ene 
bediende naar de andere of van de ene personeelscategorie naar een andere 



personeelscategorie. Elk plan dat de goedkeuring draagt van de meerderheid van de 
syndicale vertegenwoordiging binnen het bedrijf, is een bedrijfseigen opleidingsplan.

Als je in een bedrijf met syndicale vertegenwoordiging maar zonder een 
vormingsakkoord werkt...
... kan de werkgever toetreden tot het suppletief plan van de sector (uitgewerkt 
door het paritair vormingsinstituut CEVORA), en hij/zij moet dit meedelen aan de 
syndicale delegatie. In deze situatie heeft elke bediende recht op 4 vormingsdagen. 
Dus geen overdraagbaarheid!

Als je in een bedrijf zonder syndicale vertegenwoordiging werkt...
... kan het zich inschrijven in het suppletief plan. De werkgever kan de helft van de 
opleidingsdagen overdragen van de ene bediende naar de andere. De bedrijven 
kunnen ook toetreden tot de opleidings-CAO met een schriftelijke verbintenis 
zonder dat zij moeten intekenen op het suppletief plan van de sector.Zij kunnen op 
deze manier hun opleidingsengagement via de opleidingen van Cevora invullen. 
Elke bediende heeft recht op 4 dagen vorming, er is dus geen overdraagbaarheid!

Nieuw vanaf 1 januari 2012 in het vormingsluik!  
Indien je een professionele opleiding gaat volgen, buiten de arbeidstijd, 
wordt jouw inschrijvingsgeld tot maximum € 100 terugbetaald door Cevora. 
Bovenstaande premie wordt verhoogd tot € 375 /schooljaar indien je voldoet 
aan bepaalde extra-voorwaarden. Alle documenten en voorwaarden vind je 
terug op de website van Cevora: www.cevora.be

PC 219
�� vanaf 2012 globaal 4 dagen per bediende per jaar;
�� verlenging van het individueel vormingsrecht (minimum 1 dag per jaar), kan 
opgenomen worden in de periode van 01/01/2012 tot en met 31/12/2013;
�� verlenging 0,1% voor tewerkstelling en opleiding risicogroepen;
�� evaluatie van opleidingsplannen, opleidings-CV en afdwingbaarheid van 
het opleidingsrecht

De sector heeft ook afspraken gemaakt over de definitie van beroepsopleiding en 
on-the-job training. Onder beroepsopleiding verstaan we alle vormen van opleiding:

�� die de kwalificatie van de bediende bevorderen;
�� die georganiseerd worden of gevolgd worden op initiatief van de werkgever;
�� waarvan de kosten ten laste van de werkgever zijn;

�� die in principe tijdens de werkuren gebeuren;
��met inbegrip van on-the-job-training;
��met uitsluiting van louter onthaal- en introductieactiviteiten.

Het gaat zowel om formele (cursussen of stages die ontwikkeld zijn voor het 
geven van beroepsopleiding en beroepsonderwijs door lesgevers of sprekers. 
Deze opleidingen kunnen binnen en buiten het bedrijf doorgaan, maar steeds 
op een plaats die duidelijk afgescheiden is van de werkplek) als informele 
opleidingsinitiatieven (initiatieven buiten cursussen en stages. Hieronder behoren 
vorming, begeleiding en mentorschap die rechtstreeks op de werkvloer of in een 
werksituatie gebeuren. Een kwalitatieve opleiding met toegevoegde waarde zou 
minimum 2 uur moeten duren.

Onder on-the-job training moet verstaan worden initiatieven waarbij:
�� het leerproces op de werkplaats of in een werksituatie zelf gebeurt met 
de instrumenten, materialen en arbeidsmiddelen die de werknemer in zijn 
(toekomstige) functie moet gebruiken;
�� leren het hoofddoel is en de opleidingsdoelstellingen aan de individuele 
werknemer zijn aangepast;
�� altijd een theoretisch deel hoort en er gestreefd wordt naar een goed 
evenwicht tussen praktijk en theorie in functie van de te bereiken 
opleidings doelen;
�� de werknemer voldoende mogelijkheden krijgt tot toepassen en inoefenen;
�� de begeleiding gebeurt door een meer ervaren collega of leidinggevende;
�� specifiek ontwikkeld leermateriaal aanwezig is;

PC 226
De bedienden in de logistiek hebben recht op 5,5 dagen opleiding voor een 
periode van 01/01/2011 tot en met 31/12/2012. Deze verhoging van het 
aantal vormingsdagen t.o.v. 2010 betekent een jaarlijkse verhoging van de 
participatiegraad met 5%. Deze 5,5 dagen opleiding zijn een “collectief volume”. 
Een collectief volume betekent dat je werkgever kan beslissen een aantal 
opleidingsdagen over te dragen van een bepaalde groep bedienden naar een 
andere groep van bedienden.

Het is de werkgever die de bedienden inschrijft in de opleidingen. De opleidingen 
kunnen zowel ’s avonds als overdag doorgaan. Indien een opleiding doorgaat 
buiten je werkuren, krijg je hiervoor compensatie. De berekening gebeurt 
op basis van voltijdse equivalenten. De rapportering gebeurt op vlak van de 
onderneming in de geëigende overlegorganen, aan de hand van een paritair 
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opgesteld rapporteringsmodel. In de ondernemingen met een overlegorgaan 
zal een voorafgaande bespreking plaatsvinden over een globaal opleidingsplan.

Er bestaat een sectoraal opleidingsfonds voor uw sector, Logos, die onder 
andere gratis opleidingen aanbiedt voor de bedienden uit de sector, de 
werkzoekenden en kansengroepen. Logos staat zelf niet in voor deze 
vormingen maar werkt daarvoor samen met andere vormingsinstellingen 
zoals Cevora, BIHB, de RVA en andere commerciële instellingen.  
Bezoek www.logosinform.be voor meer informatie.

Indien het aanbod van Logos niet tegemoet komt aan de opleidingsbehoefte 
binnen de onderneming, kan de werkgever zelf een opleiding organiseren en de 
kosten hiervoor geheel of gedeeltelijk verhalen op het vormingsfonds.

PC 227
Elke werknemer heeft recht op 5 vormingsdagen over een periode van 2 jaar. 
Naast formele training en seminaries heeft dit ook betrekking op on-the-job-
training, zelfstudie en e-learning, maar ook op het opstellen van een vormingsplan. 
De werknemers die buiten de werkuren een opleiding volgen kunnen een 
opleidingspremie aanvragen.

Om in aanmerking te komen voor een opleidingspremie moet de werknemer 
voldoen aan volgende voorwaarden:

�� tot een van de volgende profielen behoren : minder dan 26 jaar, 45 jaar en 
ouder, met een handicap,migranten, kortgeschoolde werknemers, functie 
valt onder grote flexibiliteit;
��minstens 3 maanden aangeworven zijn met een arbeidsovereenkomst;
�� bewijzen dat de gevolgde opleiding een directe link heeft met een functie 
in de audiovisuele sector;
�� een bewijs van inschrijving en betaling van de opleiding aanleveren;
�� een aanwezigheidsattest aanleveren.

PC 303.03
De sector verbindt zich ertoe de participatiegraad met 5% per jaar te verhogen. 
Ondernemingen dienen jaarlijks een bedrijfsplan op te stellen vóór 1 april van 
het desbetreffende jaar.

De bedrijfsplannen dienen een weergave te zijn van de vormingsinspanningen van 
de werkgever. Deze bedrijfsplannen worden ook besproken in de ondernemings raad. 
Bij onstentenis van een OR is het de syndicale vertegenwoordiging die deze bevoegd-
heid overneemt. Bedrijven zonder syndicale vertegenwoordiging leggen hun bedrijfs-
plannen voor aan het Paritair comité. Bij niet-naleving van deze afspraken, kan de 
werkgever geen beroep doen op de voorziene financiële ondersteuning. 

PC 313
De sociale partners verbinden er zich toe:

�� om de werknemers aan te moedigen om de opleiding te volgen voor de 
ontwikkeling van de vereiste kennis;
�� om de werkgevers aan te moedigen om de dag opleiding voorzien in deze 
CAO aan hun personeel toe te kennen;
�� informatie aan te vragen bij de erkende opleidingsorganisaties en te 
discussiëren over de planning van de opleiding;
�� verslagen op te stellen, de resultaten te evalueren en te adviseren over 
bijkomende scholingsactiviteiten.

De resultaten zullen jaarlijks aan het Fonds 313 worden voorgelegd en door het 
Fonds geëvalueerd worden; de conclusies zullen aan het Paritair Comité worden 
voorgelegd.

PC 314
De sector verbindt zich ertoe om de deelname aan opleidingen met minstens 5% 
per jaar te verhogen.

PC 323
De participatiegraad voor vorming wordt voor 2011 en voor 2012 verhoogd met 
5%. Werknemers die wensen deel te nemen aan de sectorale vormingen dienen 
hiertoe de kans te krijgen, rekening houdend met de arbeidsorganisatie.

PC 333
De participatiegraad in vorming en opleiding wordt jaarlijks met minstens 5% 
opgetrokken. Om deze doelstelling te concretiseren, wordt aan elke werknemers 
gemiddeld 1,1 dag opleiding gegeven per jaar voor werknemers met meer dan 
1 jaar anciënniteit.
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Syndicale premie
In onderstaande tabel vind je eveneens het bedrag van de syndicale premie voor 
een voltijds werknemer in je sector. Op te merken valt dat er naargelang van de 
sectoren specifieke modaliteiten bestaan voor deeltijdse werknemers alsook voor 
bruggepensioneerden en/of werklozen. Het is mogelijk dat een dergelijke premie 
bestaat op het niveau van je bedrijf. Vraag in beide gevallen meer informatie aan 
je BBtk-afgevaardigde of je plaatselijke BBtk-afdeling.

Paritaire comité Bedrag syndicale premie

PC 217 € 102

PC 219  �Vanaf 2012 : € 77;
 �Vanaf 2013 : € 78.

PC 223
 �€ 50 voor betaalde speler in de 1ste en 2de klasse;
 �€ 50 voor betaalde trainer in 1ste klasse;
 �€ 30 voor betaalde trainer in de 2de klasse.

PC 226 € 125

PC 302 € 128

PC 303.03 € 115

PC 314 € 135

PC 315.02 € 120

PC 317 € 135

PC 320 € 110

PC 321  �€ 110 voor voltijdse werknemer;
 �€ 60 voor deeltijdse werknemer.

PC 322 € 95

PC 323 € 116

Oprichting en samenstelling
van de syndicale afvaardiging
De leden van de syndicale afvaardiging onderhandelen rechtstreeks met de 
werkgever, op belangrijke en soms moeilijke momenten. Zij zijn het die de 
bedrijfsovereenkomsten onderhandelen. Hierin worden afspraken gemaakt die 
van toepassing zijn op alle bedienden in het bedrijf. De syndicale afvaardiging is 
o.a. bevoegd voor het onthaal van nieuwe werknemers, de arbeidsverhoudingen 
in de onderneming, de onderhandelingen met de werkgever in de onderneming, 
de controle op het toepassen van de sociale wetgeving etc. In deze tabel leggen 
wij enkel de nadruk op de voorwaarden voor de oprichting van een syndicale 
afvaardiging in jouw bedrijf. Voor een overzicht van de taken van een syndicale 
delegatie en de andere overlegorganen verwijzen we naar de Je Rechten op Zak. 

De PC 333, PC 335, PC 336, PC 339, PC 313 hebben nog geen akkoord gesloten 
over de oprichting van syndicale delegaties en een syndicale premie.

Het is mogelijk dat er voor je sector mandaten zijn voorzien voor plaatsvervde 
afgevaardigden. Aarzel niet om meer informatie hierover te vragen bij je 
BBtk-afgevaardigde of bij je BBtk-afdeling. Je kan ook op hen rekenen je te 
ondersteunen bij de oprichting van een syndicale afvaardiging.

PC 217
Oprichtingsvoorwaarden voor syndicale afvaardiging 
Minstens 30% van alle personeelsleden is bij een vakbond aangesloten met een 
minimum van 14 gesyndiceerde leden.

Aantal effectieve syndicale afgevaardigden naargelang omvang bedrijf 
�� tot 75 bedienden: 2 afgevaardigden;
�� 76 tot 150 bedienden: 3 afgevaardigden;
�� vanaf 151 bedienden: 4 afgevaardigden;

PC 218
Oprichtingsvoorwaarden voor syndicale afvaardiging 
In bedrijven van 50 bedienden en meer, een SA oprichten wanneer 25% van de 
bedienden gesyndiceerd is en met een minimum van 17 gesyndiceerde bedienden. 
In bedrijven van 25 tot 50 bedienden overgaan tot de oprichting van een syndicale 
afvaardiging zodra er 17 bedienden aangesloten zijn bij een vakbond.



Aantal effectieve syndicale afgevaardigden naargelang omvang bedrijf
Werknemers Afgevaardigden Werknemers Afgevaardigden

25 tot 75 2 501 tot 1.000 6

76 tot 150 3 1.001 tot 2.000 8

151 tot 300 4 meer dan 2.000 10

301 tot 500 5

PC 219
Oprichtingsvoorwaarden voor syndicale afvaardiging
In de ondernemingen met 50 en meer bedienden, wanneer tenminste 25% van de 
bedienden gesyndiceerd zijn, met een minimum van 20 gesyndiceerde bedienden. 
In de ondernemingen met 25 tot 49 bedienden wanneer een meerderheid van 
de bedienden het vraagt.

Aantal effectieve syndicale afgevaardigden naargelang omvang bedrijf

Werknemers Afgevaardigden Werknemers Afgevaardigden

25 tot 125 2 401 tot 600 5

126 tot 250 3 601 tot 1.000 6

251 tot 400 4 meer dan 1.000 +11

1 1 bijkomende afgevaardigde per begonnen schijf van 500 bedienden.

PC 223
Per club-werkgever wordt er, bij het begin van elk seizoen, een spelersraad 
gehouden die uit haar rangen minstens twee spelersafgevaardigden kiest.

PC 226
Oprichtingsvoorwaarden voor syndicale afvaardiging
tenminste 25% van de bedienden dient gesyndiceerd te zijn met een minimum 
van 10 aangesloten bedienden.

Aantal effectieve syndicale afgevaardigden naargelang omvang bedrijf

Werknemers Afgevaardigden Werknemers Afgevaardigden

tot 74 2 100 tot 199 4

75 tot 99 3 200 en + + 11

1  1 afgevaardigde meer per begonnen schijf van 100 bedienden, met als maximum 10 afgevaardigden.

PC 227
Oprichtingsvoorwaarden voor syndicale afvaardiging
In elke onderneming met 10 of meer werknemers wordt een syndicale afvaardiging 
opgericht. In de ondernemingen met minder dan 25 werknemers moet minstens 
1/3 van alle werknemers (met een minimum van 4 werknemers) akkoord gaan.

Aantal effectieve syndicale afgevaardigden naargelang omvang bedrijf
�� tot 75 werknemers: 2 afgevaardigden;
�� van 76 tot 150 werknemers: 3 afgevaardigden;
�� 151 en meer werknemers: 4 afgevaardigden.

PC 302
Oprichtingsvoorwaarden voor syndicale afvaardiging
20% van het betrokken personeel van de onderneming moet aangesloten zijn.

Aantal effectieve syndicale afgevaardigden naargelang omvang bedrijf
�� 50 tot 99 werknemers: 3 afgevaardigden;
�� 100 tot 249 werknemers: 5 afgevaardigden;
�� 250 en meer werknemers: 7 afgevaardigden.

PC 303.03
Oprichtingsvoorwaarden voor syndicale afvaardiging
Gemiddeld tenminste 15 personeelsleden (arbeiders en bedienden) tewerkstellen 
berekend volgens de modaliteiten van de sociale verkiezingen over de periode 
van 12 kalendermaanden voorafgaand aan de aanwijzing van de afvaardiging.

Aantal effectieve syndicale afgevaardigden naargelang omvang bedrijf
�� In de onderneming die niet deel uitmaakt van een groep:

�� 15 tot 25 personeelsleden: 2 afgevaardigden;
�� 26 tot 50 personeelsleden: 3 afgevaardigden;
�� 51 tot 100 personeelsleden: 4 afgevaardigden;
�� + 100 personeelsleden: 5 afgevaardigden.

�� In een groep van ondernemingen: 
�� 15 tot 50: 2 voor de arbeiders en 2 voor de bedienden;
�� 51 tot 100: 3 voor de arbeiders en 3 voor de bedienden;
�� + 100 personeelsleden: 4 voor de arbeiders en 4 voor de bedienden.

PC 314
Oprichtingsvoorwaarden voor syndicale afvaardiging
In de ondernemingen of groepen van ondernemingen welke gedurende het afgelopen 
jaar gemiddeld minstens 20 personeelsleden (arbeiders en bedienden) tewerkstellen.
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Aantal effectieve syndicale afgevaardigden naargelang omvang bedrijf
�� 20 tot 49 personeelsleden: 2;
�� 50 tot 100 personeelsleden: 3;
�� vanaf 101 personeelsleden: 4.

PC 315.02
Oprichtingsvoorwaarden voor syndicale afvaardiging
Het ABVV moet minstens 50% van de gesyndiceerde werknemers vertegen-
woordige, of twee van de drie representatieve syndicale organisaties moeten de 
aanvraag indienen.

�� 20 tot 50 werknemers: 3;
�� 51 tot 75 werknemers: 6;
�� + 75 werknemers: 9.

PC 317
Oprichtingsvoorwaarden voor syndicale afvaardiging
Gemiddeld tenminste 5 bedienden zijn tewerkgesteld.

Aantal effectieve syndicale afgevaardigden naargelang omvang bedrijf
Werknemers Afgevaardigden Werknemers Afgevaardigden

5 tot 50 2 501 tot 625 12

51 tot 125 4 626 tot 750 14

126 tot 250 6 751 tot 875 16

251 tot 375 8 876 tot 1.000 18

376 tot 500 10 1.001 en + 20

PC 320
Oprichtingsvoorwaarden voor syndicale afvaardiging
Vanaf 1 juli 2012 kan vanaf 30 werknemers (nu vanaf 40 werknemers), wanneer 
tenminste 25% van de totale getalsterkte van de werknemers gesyndiceerd is, 
een syndicale afvaardiging opgericht worden.

Aantal effectieve syndicale afgevaardigden naargelang omvang bedrijf
�� 30 (vanaf 01/07/12) tot 100 werknemers: 2,
�� +100 werknemers: 3.

PC 321
Oprichtingsvoorwaarden voor syndicale afvaardiging
In de ondernemingen met 50 en meer werknemers, wanneer tenminste 25% 
van de totale getalsterkte van de werknemers gesyndiceerd is met een minimum 
van 15 gesyndiceerde werknemers. In de ondernemingen met 20 tot en met 
49 werknemers, wanneer tenminste 15 werknemers gesyndiceerd zijn.

Aantal effectieve syndicale afgevaardigden naargelang omvang bedrijf
Werknemers Afgevaardigden Werknemers Afgevaardigden

20 tot 49 3 150 tot 299 5

50 tot 149 4 300 en + 6

PC 322
Oprichtingsvoorwaarden voor syndicale afvaardiging
Het aantal afgevaardigden wordt bepaald in verhouding tot het aantal dagen dat 
voor de referentieperiode werd aangegeven bij de R.S.Z.

Aantal effectieve syndicale afgevaardigden naargelang omvang bedrijf
Dagen* Afgevaardigden Dagen* Afgevaardigden

- dan 9.000 3 24.001 tot 36.000 5 tot 7

9.000 tot 15.000 4 36.001 tot 60.000 6 tot 8

15.001 tot 24.000 5 + dan 60.001 7 tot 10

* Dagen die aan de RSZ doorgegeven zijn.

PC 323
Oprichtingsvoorwaarden voor syndicale afvaardiging
In de ondernemingen vanaf 25 werknemers, wanneer tenminste 10 werknemers 
gesyndiceerd zijn.

Aantal effectieve syndicale afgevaardigden naargelang omvang bedrijf
Werknemers Afgevaardigden Werknemers Afgevaardigden

25 tot 75 2 501 tot 1.000 6

76 tot 150 3 1.001 tot 2.000 8

151 tot 300 4 + dan 2.000 10

301 tot 500 5
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OnzE gEWESTELIJKE KAnTOREn

AALST - DENDERMONDE
RONSE - OUDENAARDE
Houtmarkt 1 • 9300 Aalst
t +32 53 72 78 42
bbtkaalst@bbtk-abvv.be

ANTWERPEN
Van Arteveldstraat 9/11
2060 Antwerpen
t +32 3 220 69 00
adminbbtkantwerpen@bbtk-abvv.be

BRUggE
Zilverstraat 43 • 8000 Brugge
t +32 50 44 10 21
bbtkbrugge@bbtk-abvv.be

BRUSSEL HALLE ViLVOORDE
rouppeplein 3 • 1000 Brussel
t +32 2 519 72 11
admin.brussel@bbtk-abvv.be

Edingensesteenweg 16
1500 Halle
t +32 2 356 06 76
admin.halle@bbtk-abvv.be

Mechelsestraat 6 (1ste verdieping)
1800 Vilvoorde
t + 32 2 252 43 33
admin.vilvoorde@bbtk-abvv.be

gENT
Ons Huis - Vrijdagmarkt 9 
9000 Gent
t + 32 9 265 52 70
admin.gent@bbtk-abvv.be

KEmPEN
Grote Markt 48
2300 turnhout
t + 32 14 40 03 75
bbtkkempen@bbtk-abvv.be

kORTRiJk
Conservatoriumplein 9 bus 2
8500 kortrijk
t +32 56 26 82 43
admin.bbtkkortrijk@bbtk-abvv.be 

LEUVEN
Maria-theresiastraat 99
3000 Leuven
t +32 16 31 62 50
admin.leuven@bbtk-abvv.be

LiMBURg
Prins Bisschopssingel 34 bus 1
3500 Hasselt
t +32 11 26 09 00
admin.bbtkhasselt@bbtk-abvv.be

mECHELEN
H.Consciencestraat 33
2800 Mechelen
t +32 15 42 11 60
bbtkmechelen@bbtk-abvv.be

OOSTENDE-ROESELARE-iEPER
J. Peurquaestraat 1 bus 12
8400 Oostende
t +32 59 70 27 29
bbtkoostende@bbtk-abvv.be

WAASLAND
Mercatorstraat 90
9100 Sint-Niklaas
t +32 3 776 36 76
waasland@bbtk-abvv.be

Je Rechten
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Diensten
Je werkt in de Diensten? Je zoekt informatie over je 

specifieke rechten? De BBtk heeft deze brochure speciaal 

voor jou geschreven! Loon, arbeidsduur, jaarlijkse vakantie, 

brugpensioen,… Eindelijk in duidelijke taal uitgelegd.


