
Collectieve arbeidsovereenkomst 2019 – 2021 

 
Tussen enerzijds de werkgever EMB NV, Rijksweg 15, 2880  Bornem, 0421 485 289 , 
vertegenwoordigd door Pascale Sioen , handelend in hoedanigheid van Afgevaardigd bestuurder, Pierre 
Donck CEO en Wout Verbeke, Chief HR Officer, 
 
en anderzijds de ondertekenende vakbonden: 
 
 
ACV Bouw – Industrie & Energie,  Onder den Toren 4A, 2800 Mechelen  , vertegenwoordigd door Dhr. Paul 
Schoeters, Secretaris   
 
ABVV,  De Algemene Centrale,   Zakstraat 16, 2800 Mechelen vertegenwoordigd door  Danny Absillis, 
Secretaris 
 
Artikel 1 : Duurtijd 

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle bedienden van EMB NV en gaat in op 
 1 juli 2019  en om te eindigen op 30 juni 2021. 
 
Artikel 2:  werkzekerheid 
 
In verband met werkzekerheid verklaart de onderneming, voor de duur van de onderhavige CAO, alles in 
het werk te stellen om ontslagen wegens economische reden te vermijden. 
In geval van economische moeilijkheden zal eerst worden gebruik gemaakt van het systeem van 
tijdelijke economische werkloosheid. 
 
Ingeval van collectief ontslag om economische redenen zullen de vertegenwoordigers van de vakbonden 
vooraf worden ingelicht.  Bij die gelegenheid zullen beide partijen de maatregelen onderzoeken die 
kunnen worden genomen om de ontslagen te beperken, bijv. door brugpensioen, werkverdeling, 
tijdskrediet, afbouw uitzendarbeid en vermindering van overuren.  
 
 
Artikel 4:  Koopkracht 
 
 
Vanaf 1 december 2019 wordt aan alle bedienden een bruto loonsverhoging van €80,00 maand 
toegekend.   Ter compensatie van de periode 01 juli 2019 tot en met 30 november 2019 wordt zowel in 
de maand december 2019  als in de maand januari 2020 een cadeaucheque van €40 gegeven.  Voor 
deeltijdse bedienden wordt dit pro rata berekend. 
 
 
Artikel 5:  SWT 
 

1. Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits 35 jaar loopbaan voor 
mindervalide werknemers en werknemers met ernstige lichamelijke beperkingen. 

 



2. Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar (2017) of vanaf 59 jaar mits 35 
jaar loopbaan voor werknemers met een zwaar beroep. 

 

3. Conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar (2017) of vanaf 
59 jaar (2018) met minstens 40 jaar loopbaan. 

 

4. Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar (2017) of vanaf 59 jaar (2018) 
mits 33 jaar loopbaan voor werknemers met een zwaar beroep zoals gedefinieerd in 
artikel 3; paragraaf 3 van het KB van 3 mei 2007. 

 

Artikel 6: Arbeidsduur en modaliteiten 
 

 Vanaf 1 januari 2020 wordt 1 bijkomende betaalde vrije dag toegekend.  Voor deeltijdse 
bedienden wordt dit pro rata berekend. 

 Vanaf 1 januari wordt de anciënniteitsdag na 20 jaar vervangen door 1 anciënniteitsdag 
na 15 jaar dienst. 

 In het eerste kwartaal van 2020 zal de CAO glijtijden met de syndicale delegatie 
bedienden worden geëvalueerd. 

 
Artikel 9:  Sociale vrede 
 
Tijdens de duur van deze CAO verbinden de vertegenwoordigers van de werknemers er zich toe, in hun 
eigen naam en die van hun mandaatgevers, om geen enkele collectieve eis, van welke eis, van welke 
aard ook, in te dienen,  om de sociale vrede na te leven en te doen naleven. 
 
 
Voor het overige worden alle bestaande overeenkomsten behouden die niet werden gewijzigd met de 
nieuwe CAO. 
 
Opgemaakt te Bornem  op  23 januari 2018 in 4  exemplaren 
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten ter goeder trouw, en de ondertekende partijen 
verbinden er zich toe om ze te doen toepassen, zowel naar de letter als naar de geest. 
 
 
 
Voor de vakbond(en),        Voor de werkgever, 
 
 
 
 
Paul Schoeters              Pascale Sioen 
Secretaris              CEO 
 
 
 



 
 
 
Danny Absilis         Wout Verbeke           
Secretaris             Chief HR Officer 
 
 
 
 
 
          Pierre Donck 
          General Manager 
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