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AGC 
Ondernemingsovereenkomst 2015-2016  

& andere conventionele voordelen     

 2 Ecocheques

De werknemers die in dienst waren tussen 1 januari 2016 en 30 november 
2016 zullen ecocheques ontvangen voor een totale waarde van € 180.

De werknemers die in de loop van het jaar in dienst zijn getreden of de werk-
gever verlaten hebben, ontvangen ecocheques voor een bedrag pro rata de 
periode dat ze in dienst waren tussen 1 januari 2016 en 30 november 2016 
(één gepresteerde of gelijkgestelde dag geeft recht op 1/11 van € 180).

De ecocheques zullen worden toegekend in de tweede helft van de maand 
december.

Vorige afspraken (cf cao 2009-2010) gemaakt voor de betaling van ecoche-
ques voor een waarde van € 40 blijven van toepassing.

 3 Bonus (cao 90)

De werknemers ontvangen een bonus voor het brengen van vernieuwde 
ideeën in het kader van de innovatieprogramma’s “Innowiz” en/of “Small 
Group Activities” indien volgende voorwaarden vervult zijn:
	De ideeën moeten een verbetering aanbrengen op het vlak van 

kwaliteit, productie, veiligheid of milieu;
	Het aantal ideeën tijdens de referteperiode moet minstens gelijk 

zijn aan: 
- 3 indien het aantal werknemers van de site lager is dan 100;
- 6 indien het aantal werknemers van de site tussen 100 en 300 ligt;
- 12 indien het aantal werknemers van de site hoger ligt dan 300.

	De referteperiode loopt van 1 januari 2016 tot 30 juni 2016.
De bonus bedraagt € 50 per arbeider.

 1 Koopkracht

De lonen en premies worden met 0,6% verhoogd op 1 januari 2016. 



 4 Arbeidsduurvermindering

De maximale gemiddelde arbeidsduur bedraagt 36u30 per week.

 5 Carenzdag

Sedert 01/01/2002 zijn alle carenzdagen afgeschaft en worden ze door AGC 
betaald.

 6 SWT (vroegere brugpensioen)

De volgende brugpensioenstelsels zijn voorzien:

	 Voltijds brugpensioen vanaf 60 jaar mits 40 jaar loopbaan voor 
de mannen of 31 jaar (2015), 32 jaar (2016) of 33 jaar (2017) loop-
baan voor de vrouwen.  Dit brugpensioenstelsel blijft van toe-
passing tot 31/12/2017.

	 Voltijds brugpensioen vanaf 58 jaar mits 33 jaar loopbaan en 
20 jaar nachtarbeid of zwaar beroep en minstens 5/7 jaar tijdens 
de laatste 10/15 jaar.  Dit brugpensioenstelsel blijft van toepas-
sing tot 31/12/2016.

	Voltijds brugpensioen vanaf 58 jaar mits 35 jaar loopbaan waar-
van 5/7 jaar in een zwaar beroep tijdens de laatste 10/15 jaar.  Dit 
brugpensioenstelsel blijft van toepassing tot 31/12/2016.

	 Voltijds brugpensioen vanaf 58 jaar mits 35 jaar beroepsloop-
baan (mindervalide werknemer of werknemer met een ernstige 
fysieke beperking).  Dit brugpensioenstelsel blijft van toepassing 
tot 31 december 2016.

 Voltijds brugpensioen vanaf 58 jaar (56 jaar indien het ontslag 
ingaat voor 1 januari 2016) mits 40 jaar loopbaan. Dit brug- 
pensioenstelsel blijft van toepassing tot 31/12/2016.

Voor AGC Mirodan kunnen specifieke overeenkomsten worden gesloten.



 7 Tijdkrediet

Toepassing van cao 103 van de NAR.  Het nemen van tijdskrediet met motief 
gedurende een periode van 36 maanden wordt ook mogelijk onder de vorm 
van een volledige of halftijdse onderbreking.

Ploegenarbeiders kunnen hun tijdkrediet, loopbaanvermindering of lan-
dingsbaan enkel nemen onder de vorm van:

	een “duobaan”: 2 arbeiders die dezelfde functie uitoefenen in  
         dezelfde ploeg voor dezelfde periode en aan dezelfde voor- 
         waarden moeten samen een halftijdse loopbaanvermindering     
         aanvragen of;

	een “kwintet”: 5 arbeiders die dezelfde functie uitoefenen in  
         dezelfde ploeg voor dezelfde periode en aan dezelfde voor- 
         waarden moeten samen een 1/5e loopbaanvermindering  
         aanvragen. 

Mits akkoord van de werkgever is het mogelijk om op lokaal vlak andere 
modaliteiten van tijdkrediet in te voeren.  De bestaande akkoorden blijven 
van toepassing.

Betaling van een aanvullende vergoeding (bovenop de wettelijke uitkering) 
aan werknemers + 50 jaar die hun prestaties haltijds verminderen; bedragen:

	€ 130,05 : 50 jaar  	€ 135,25 : 51 jaar

	€ 140,45 : 52 jaar  	€ 145,66 : 53 jaar

	€ 150,86 : 54 jaar  	€ 156,06 : 55 jaar en ouder

Voor werknemers die genieten van een tijdskrediet met verminderde presta-
ties, wordt de brugpensioenvergoeding berekend op basis van een voltijdse 
tewerkstelling.

Voor alle brugpensioenstelsels : tenlasteneming van de de hospitalisatie-
verzekeringspremie voor de bruggepensioneerde arbeider en zijn/haar 
echtgeno(o)t(e)/partner tijdens de duur van het brugpensioen.



 8 Syndicale premie

Voor 2015 en 2016:

	actieven: € 135;

	bruggepensioneerden en oudere werklozen: € 105.

 9 Collectieve hospitalisatieverzekering

De verzekeringspremies voor de hospitalisatieverzekering werden als volgt 
geïndexeerd in januari 2016:

Maandelijkse  
bijdrage

Bedragen vanaf 
1 januari 2016

Bedragen in  
2014 en 2015

Kind en student tot max. 
25 jaar € 7,48 / maand € 7,72 / maand

Volwassene  
(niet-personeelslid) € 25,42 / maand € 15,04 / maand

Volwassene  
(personeelslid) € 19,96 / maand € 13,95 / maand

Gepensioneerde (met 
verplichte domiciliëring) € 72,60 / maand € 43,08 / maand

Voor een arbeider die ook personeelslid is zal de indexering van de bijdragen 
door AGC betaald worden.

De verhoogde bijdrage voor de kinderen van het personeelslid ouder dan 
21 jaar wordt volledig ten laste genomen door AGC.

Deze aanvullende belastbare vergoedingen worden op 1 januari van elk jaar 
geïndexeerd (toepassing van de indexering op 1 januari van het daaropvol-
gende jaar).  De som van het netto loon, van de wettelijke en aanvullende 
vergoedingen mag echter niet meer bedragen dan 85% van het netto loon 
van de voltijds tewerkgestelde werknemer.



 10 Groepsverzekering

Een patronale bijdrage van € 19,53 (spilindex 100,86) wordt maandelijks op 
een individuele pensioenrekening gestort.

In december van elk jaar zal er een bijkomende groepsverzekeringspremie 
van € 35 gestort worden.

 11 Verplaatsingskosten

Voor de verplaatsingen woon-werkverkeer kent AGC de volgende vergoedin-
gen toe:

	fietsvergoeding: € 0,22 per km; 

	andere vervoermiddelen: 100 % van de prijs van het sociaal  
      abonnement 2de klasse (indexatie van 2% op 1 juni 2016);

	afwijkende regeling voor AGC Mirodan nv.



Anciënniteit Opzeg- 
termijn Anciënniteit Opzeg- 

termijn

Minder dan 3 m 2 weken van 16 jaar tot < 17 jaar 51 weken

van 3 m tot < 6 m 4 weken van 17 jaar tot < 18 jaar 54 weken

van 6 m tot < 9 m 6 weken van 18 jaar tot < 19 jaar 57 weken

van 9 m tot < 12 m 7 weken van 19 jaar tot < 20 jaar 60 weken

van 12 m tot < 15 m 8 weken van 20 jaar tot < 21 jaar 62 weken

van 15 m tot < 18 m 9 weken van 21 jaar tot < 22 jaar 63 weken

van 18 m tot < 21 m 10 weken van 22 jaar tot < 23 jaar 64 weken

van 21 m tot < 24 m 11 weken van 23 jaar tot < 24 jaar 65 weken

van 2 jaar tot < 3 jaar 12 weken van 24 jaar tot < 25 jaar 66 weken

van 3 jaar tot < 4 jaar 13 weken van 25 jaar tot < 26 jaar 67 weken

van 4 jaar tot < 5 jaar 15 weken van 26 jaar tot < 27 jaar 68 weken

van 5 jaar tot < 6 jaar 18 weken van 27 jaar tot < 28 jaar 69 weken

van 6 jaar tot < 7 jaar 21 weken van 28 jaar tot < 29 jaar 70 weken

van 7 jaar tot < 8 jaar 24 weken van 29 jaar tot < 30 jaar 71 weken

van 8 jaar tot < 9 jaar 27 weken van 30 jaar tot < 31 jaar 72 weken

van 9 jaar tot < 10 jaar 30 weken van 31 jaar tot < 32 jaar 73 weken

van 10 jaar tot < 11 jaar 33 weken van 32 jaar tot < 33 jaar 74 weken

van 11 jaar tot < 12 jaar 36 weken van 33 jaar tot < 34 jaar 75 weken

van 12 jaar tot < 13 jaar 39 weken van 34 jaar tot < 35 jaar 76 weken

van 13 jaar tot < 14 jaar 42 weken van 35 jaar tot < 36 jaar 77 weken

van 14 jaar tot < 15 jaar 45 weken van 36 jaar tot < 37 jaar 78 weken

van 15 jaar tot < 16 jaar 48 weken + 1 jaar anciënniteit + 1 week

 12 Opzegtermijnen (kalenderdagen)

Voor de arbeiders die in dienst kwamen vanaf 01/01/2014 en ontslagen wer-
den vanaf 01/01/2014, zijn de volgende opzegtermijnen van toepassing: 



Anciënniteit Opzeg- 
termijn

Opzegtermijn 
bij SWT

Bestaans-
zekerheid

Minder dan 6 maand 7 dagen -- --

Van 6 maand tot < 3 jaar 42 dagen 35 dagen 28 dagen

Van 3 jaar tot < 5 jaar 56 dagen 35 dagen 28 dagen

Van 5 jaar tot < 10 jaar 84 dagen 42 dagen 28 dagen

Van 10 jaar tot < 15 jaar 112 dagen 56 dagen 28 dagen

Van 15 jaar tot < 20 jaar 140 dagen 84 dagen 28 dagen

Van 20 jaar tot < 25 jaar 168 dagen 112 dagen 28 dagen

Van 25 jaar tot < 30 jaar 182 dagen 112 dagen 28 dagen

Van 30 jaar tot < 35 jaar 196 dagen 112 dagen 28 dagen

Vanaf 35 jaar 224 dagen 112 dagen 28 dagen

Voor de arbeiders die in dienst kwamen vanaf 
1 januari 2014 en ontslagen werden vanaf 
1  januari  2014, moet een dubbele berekening 
plaatsvinden:

 Voor de anciënniteit tot 31 december 2013, 
zal de opzegtermijn bepaald worden op 
basis van volgende tabel (deel 1);



 13 Bestaanszekerheid tijdelijke werkloosheid

De aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid bedraagt:

	voor de 20 eerste dagen: € 21,74 per dag (bedrag op 01/06/2016), 

	vanaf de 21ste dag: min. € 26,70 per dag (bedrag op 01/06/2016).

De bedragen worden geïndexeerd volgens de index van de sociale uitkerin-
gen.

 14 Maaltijdcheques

De totale waarde van elke toegekende maaltijdcheque bedraagt € 8. De werk-
geversbijdrage per maaltijdcheque bedraagt € 6,91. 

 15 Novemberpremie

Niet van toepassing op AGC Mirodan nv.

Deze premie die wordt betaald met de afrekening van de 2de helft van 
november van elk jaar, bedraagt € 260,10 en kan naar keuze onder verschil-
lende vormen worden toegepast (collectieve pensioen- en/of hospitalisatie-
verzekering).

Deze premie van € 260.10 is een geïndexeerde premie.

 Voor de anciënniteit vanaf 1 januari 2014, zal de opzegtermijn bepaald 
worden op basis van de eerste tabel (deel 2).

De opzegtermijn die in acht moet worden genomen is dus de som van beide 
delen (deel 1 + deel 2). 



 16 Anciënniteitspremie

De anciënniteitspremie wordt betaald de maand volgend op de datum van 
de anciënniteitsverjaardag en bedraagt: 

Voor de arbeiders, tewerkgesteld in de sites van Mol, Zeebrugge, 
Moustier, Athus, Fleurus, Seneffe, Jumet (CRD), Mirodan en Bosvoorde:

	5 jaar: € 104,40  

	10 jaar: € 156,06 

	15 jaar: € 208,08  

	20 jaar: € 312,12

	25 jaar: € 468,18*  

	30 jaar: € 520,20

	35 jaar: € 728,28*  

	40 jaar: € 780,30

	45 jaar en +: € 884,34

Voor de sites van Lodelinsart blijven volgende bedragen van toepassing:

	25 jaar: € 416,20*

	30 jaar: € 520,20

	35 jaar: € 676.30*

	40 jaar: € 780,30

Deze premies worden betaald in verhouding tot het arbeidsstelsel op het 
ogenblik van de datum van de anciënniteitsverjaardag.

De anciënniteitspremies (= bruto bedragen) worden geïndexeerd op basis 
van de sectorale spilindex.

 * de premies op 25 en 35 jaar zijn netto premies (vrij van RSZ-bijdrage en belastingen).

Raadpleeg jouw vakbondsafgevaardigde voor meer informatie m.b.t. de over-
gangsstelsels.



 18 Andere voordelen

De wacht- en terugroepingspremies zoals die op de verschillende sites van de 
groep AGC worden toegepast, worden geïndexeerd op 1 januari van elk jaar 
op basis van de sectorale indexering.

 17 Anciënniteitsverlof

Betaald anciënniteitsverlof wordt toegekend voor de volgende sites:

Anciënniteitsverlof Sites AGC

1 dag na 25 jaar Mol, Zeebrugge, Moustier, Athus, Fleurus, Seneffe, 
Jumet (CRD), Mirodan en Bosvoorde

De arbeider die de dag anciënniteitsverlof niet vóór 31 december heeft geno-
men, zal die uitbetaald krijgen met het loon van de maand december.

De dag anciënniteitsverlof wort betaald op basis van het verhoogd uurloon, 
van het gemiddelde van de ploegenpremies (indien men in ploegen heeft 
gewerkt).  Hij geeft geen recht op een maaltijdcheque noch op een arbeids-
duurvermindering.

Voor meer informatie over bijzondere 
voordelen per vestiging, vragen wij contact op 

te nemen met jouw ACV-afgevaardigde of 
regionaal secretaris van ACVBIE.



Trierstraat 31
1040 Brussel

T 02 285 02 11
F 02 230 74 43

acvbie@acv-csc.be
www.acvbie.be

Adressen ACV bouw - industrie & energie

Aalst - Oudenaarde Aalst: Hopmarkt 45 T 053 73 45 84

Antwerpen Nationalestraat 111 T 03 222 70 81

Bastogne rue Pierre Thomas 12 T 063 24 47 00

Brussel Pletinckxstraat 19 T 02 557 85 85

Charleroi rue Prunieau 5 T 071 23 08 93

Gent - Eeklo Gent: Poel 7 T 09 265 43 61

Hasselt Mgr. Broekxplein 6 T 011 29 09 80

Leuven Kessel-Lo: Martelarenlaan 8 T 016 21 94 21

Liège boulevard Saucy 10 T 04 340 73 10

Mechelen Onder Den Toren 4A T 015 71 85 30

Mons - La Louvière -  
Hainaut Occidental

Mons: rue Claude de Bettignies 10 / 12 
La Louvière: place Maugrétout 17 
Tournai: avenue des Etats-Unis 10 bte 7

T 065 37 25 93
T 065 37 26 11 
T 069 88 07 42

Namur -  
Brabant Wallon

Bouge: chaussée de Louvain 510 
Nivelles: rue des Canonniers 14

T 081 25 40 27 
T 067 88 46 35

Turnhout Korte Begijnenstraat 20 T 014 44 61 01

Verviers pont Léopold 4 / 6 T 087 85 99 66

Waas en Dender Dendermonde: Oude Vest 146 
Sint-Niklaas: Hendrik Heymanplein 7

T 03 765 23 17 
T 03 765 23 00

West-Vlaanderen Brugge: Oude Burg 17
Ieper: St.-Jacobsstraat 34 
Kortrijk: President Kennedypark 16 D 
Oostende: Dr. L. Colensstraat 7 
Roeselare: H. Horriestraat 31 A

T 050 44 41 76 
T 059 34 26 31
T 056 23 55 51
T 059 55 25 40 
T 051 26 55 31 V.
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