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Na verschillende vergaderingen van het paritair comité, kunnen wij eindelijk een protocolakkoord voorleg-
gen dat voor alle werknemers (gereguleerde en niet-gereguleerde) op dezelfde wijze van toepassing is. Dit 
protocolakkoord zorgt voor een maximale invulling van de loonmarge die voorzien was in de wet van 
28 april 2015. Deze wet stelt het volgende: "De maximale marge voor de loonkostenontwikkeling wordt 
voor het jaar 2015 op 0 % vastgesteld en voor het jaar 2016 op 0,5 % van de brutoloonmassa, totale kost 
voor de werkgever alle lasten inbegrepen.  Daarboven mag in het jaar 2016 de maximale marge voor de 
loonkostenontwikkeling worden verhoogd met 0,3 % van de loonmassa in netto".  
 

Wat hebben we verkregen? 

1. Een verhoging met 0,375 % vanaf 01.01.2016 van de barema's en het individueel reëel maandloon 

(kost werkgever: 0,5 %) 

2. Een verhoging van de maaltijdcheques met € 1 vanaf 01/01/2016 

3. Een fietsvergoeding van € 0,22/km vanaf 01/01/2016 

4. Een uitbreiding van de dekking voor de ambulante zorgen en de hospitalisatieverzekering tot bepaalde 

rechthebbenden (de kinderen van werknemers die gedomicilieerd zijn bij een ex-partner) en behoud 

van de gebruiken 

5. Een overeenkomst voor de landingsbanen (tijdkrediet 1/2 en 1/5) met toegang tot de uitkering van de 

RVA  

6. Een akkoord waardoor bepaalde werknemers in tijdkrediet kunnen genieten van de "Vlaamse aan-

moedigingspremie" 

7. Een grotere rol voor de tewerkstellingscel die door een informatie-uitwisseling het outplacement kan 

bewerkstelligen van werknemers waarvan de functie bedreigd wordt 

8. Voortzetting van de inspanningen voor risicogroepen 

9. In het geval van diefstal of verlies wordt de kaart van de elektronische maaltijdcheques vervangen (1x 

per jaar) 

Bovendien hebben de werkgeversfederaties in een aparte verklaring bevestigd dat ze op integrale wijze de 
bepalingen van de waarborg cao betreffende de vervroegde uitstap willen respecteren. 
Ten slotte hebben de vakbondsorganisaties zich ertoe verbonden om snel de statuten en de sectorale cao's 
aan te passen, om ervoor te zorgen dat de glijdende uurroosters behouden kunnen worden en dat er een 
sterke conventionele basis wordt uitgewerkt voor dit arbeidsregime. 
Na een evaluatie van het protocolakkoord, heeft ACV BIE besloten om snel haar leden te consulteren en 
om een vakgroepcongres samen te roepen op 23/12. Als het akkoord goedgekeurd wordt, moeten de cao's 
ten laatste op 04/01 getekend worden, zodat de verhoging van de maaltijdcheques kan ingaan op 
01/01/2016. 
Wij wensen iedereen in elk geval al een prettig eindejaar. 
 
 François Laurent Philiep Biesbrouck Bob Van Passen & Eric Renard 
 Nationaal Secretaris Voorzitter Vice-voorzitters 


