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Protocolakkoord 2015-2016

Na goedkeuring van het protocolakkoord door het vakgroepcongres, werd op 
28 januari 2016 de sectorale CAO 2015-2016 getekend.

 

Voornaamste punten uit dit protocolakkoord zijn:

1.  Koopkracht

 4 cent verhoging van de bruto minimumuurlonen vanaf 1 januari 2016. 
Dit leidt ook tot een verhoging van het vakantiegeld en het sociaal voordeel;

 Verlenging van de cao ecocheques waardoor € 250 ecocheques per jaar wordt 
toegekend. Aangezien het akkoord pas in 2016 is getekend en een toekenning 
in 2015 dus niet meer mogelijk was, worden de ecocheques van 2015 in 2016 
toegekend en die van 2016 in 2017;

 Verplaatsing woonplaats-zetel van de onderneming: vanaf 1 januari 2016 
terugbetaling van 80% in plaats van 75% van de wekelijkse treinkaart vanaf de 
eerste kilometer, ongeacht het vervoermiddel (openbaar of privé);

 Vehoging van de fietsvergoeding vanaf 1 januari 2016 tot 0,22 €/km.

2.  Brugpensioen (SWT)

 Inschrijven op ALLE mogelijke stelsels van SWT met tussenkomst van het fonds 
voor bestaanszekerheid:d:

• Algemeen stelsel (60 jaar, 40 jaar beroepsverleden voor mannen en 32 jaar 
 voor vrouwen);

• Zeer lange loopbaan (58 jaar, 40 jaar beroepsverleden);

• De 2 stelsels zware beroepen (58 jaar, 33 jaar beroepsverleden en 58 jaar, 
 35 jaar beroepsverleden, waarbij op beiden is ingetekend omdat het beroeps- 
 verleden op een verschillende wijze wordt berekend);

• Nachtarbeid (58 jaar, 33 jaar beroepsverleden en 20 jaar nachtarbeid);

• Medisch SWT (58 jaar, 35 jaar beroepsverleden en een medische problema- 
 tiek).
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3.  Tijdskrediet

 MAXIMALE intekening op de nationale kadercao rond de uitkeringen bij tijdskrediet. Hierdoor blijft de instap-
leeftijd voor een landingsbaan met uitkering voor 2015-2016 op 55 jaar behouden voor de arbeiders met:

• ofwel 35 jaar beroepsverleden, 

• ofwel een zwaar beroep, 

• ofwel nachtarbeid.

Zonder deze intekening zou de instapleeftijd voor een landingsbaan met uitkering voor iedereen minimaal 60 jaar 
bedragen hebben!

4.  Bestaanszekerheid

 Het voor onbepaalde duur invoeren van een automatische indexering van de aanvullende vergoedingen bij 
afwezigheid wegens ziekte en/of arbeidsongeval, uitbetaald door het fonds voor bestaanszekerheid, vanaf 
1 januari 2016.

 Het aantal dagen waarvoor men recht 
heeft op een aanvullende vergoeding 
bij afwezigheid wegens arbeidsongeval 
wordt opgetrokken tot maximum 125 
dagen.

 Invoeren van een vergoeding van  
€ 2.500, toegekend aan de nabestaanden, 
in geval van een dodelijk arbeidsongeval. 
 

5.  Welzijn en werkbaar werk

 Promotie van de OIRA-tool, een tool 
die een risico-analyse in een KMO 
ondersteunt en eenvoudiger maakt 
(www.oiraproject.eu/oira-tools).

6.  Flexibiliteit

 Oprichten van een werkgroep rond 
flexibiliteit met als doel op vrij korte 
termijn een cao hierover af te sluiten 
die gedragen wordt door alle sociale 
partners.


