



WAKE-UP 
V.U Kirsten Rosiers, Nationalestraat 111-113, 2000 Antwerpen

Er is een SECTORAKOORD voor 2017-2018!!!
Wat zit er allemaal in dit akkoord?

°Een verhoging van €25 bruto, dit vanaf 1 juli 2017, op de barema’s, reële lonen en 
sectorale minima. Er wordt een pro rata berekend in functie van je wekelijkse arbeidsduur.
Deze verhoging komt uiteraard bovenop de baremaverhogingen en de indexering. De
laatste verhoging van de brutolonen gaat immers al terug tot 2012 (€7,18). 

°Voor 2017 zal in december eveneens een eenmalige brutopremie van €70 worden
uitbetaald aan alle werknemers die in het bedrijf aanwezig waren op 30 november 2017
Er wordt een pro rata berekend in functie van je wekelijkse arbeidsduur.

 °Vanaf 2018 zou de syndicale premie verhoogd moeten worden tot
€145 (€72,5 voor de beperkte bijdragen). In ruil hiervoor zal vooral de dienstverlening naar de 

leden toe geoptimaliseerd worden. 

TIJDSKREDIET:
De rechten op tijdskrediet worden gemaximaliseerd.
Ter herinnering, het recht op tijdskrediet zonder motief werd afgeschaft. Het recht op tijdskrediet 
met zorgmotief daarentegen wordt verlengd tot 51 maanden.



Andere nieuwigheid : het niet-uitvoerend winkelpersoneel (cat. 5), met uitzondering van de store 
manager, heeft recht op een vermindering met 1/5de in het kader van de landingsbanen na 1 
januari 2018 (d.w.z. voor de 55-plussers).
De landingsbanen voor 55-plussers of de maatregelen voor bedrijven in moeilijkheden of in 
herstructurering blijven onveranderd en worden verlengd. Dit geldt eveneens voor de aanvullingen 
van het sectoraal fonds (€ 148,74).

SWT (stelsel werkeloosheid met bedrijfstoeslag)
In dit stelsel zijn ook enkele wijzigingen, graag meer informatie? Ga langs bij je plaatselijk ACV/
LBC kantoor of contacteer de afgevaardigden. 

PREMIES KINDEROPVANG:
De dagpremies voor de opvang van kinderen van 0-3 jaar in door Kind en Gezin erkende 
structuren worden verhoogd tot € 3 per dag met een maximum van € 600, per ouder en per kind.

OPLEIDING:
Je bedrijf zal een opleidingsinspanning moeten doen, per voltijdse equivalent, van gemiddeld 2 
dagen per jaar.

Andere onderwerpen ...
...waren eveneens belangrijk en zullen in de komende twee jaar worden onderzocht, hetzij via 
peilingen, seminaries of via werkgroepen op sectorvlak.
Samengevat zal een peiling worden gehouden over werkbaar werk tijdens de volledige loopbaan.
De problematiek van de veiligheid in de winkels moet worden aangepakt via CPBW’s daar waar 
dit nog niet het geval was (onder meer risicoanalyse).
Er zullen werkgroepen moeten samenkomen over de sociale dialoog, de functieclassificatie, de 
toekomst van de pc’s van de handel, de interpretatie van de cao’s, opleiding, de evolutie 
van de beroepen, de herinschakeling van langdurig zieken en medische overmacht. Het is 
duidelijk dat in die werkgroepen thema’s zoals de omkadering van het zondagswerk, 
arbeidsorganisatie of nog de omkadering van studentenarbeid aan bod moeten komen. Met 
andere woorden, er staan heel wat debatten op stapel in de komende twee jaar.
De basis is gelegd voor een positieve evolutie in de komende twee jaar. Laat ons hopen dat de 
werkgevers hun best zullen doen om loyaal deel te nemen aan al deze werkgroepen want de 
onderwerpen zijn van essentieel belang voor de dagelijkse kwaliteit en het voorbestaan van je job. 
Wij zullen aan jullie zijde staan om de werkgevers aan deze evidente zaken te herinneren mochten 
ze die toch vergeten.

Zondag(en) open
Werken op zondag wordt vanaf heden als volgt: 

De nieuwe regeling, het akkoord:  
  
Voor de NIET-toeristische zones wordt het akkoord uit 2010 behouden zoals het nu reeds in 
praktijk wordt toegepast. 
Voor de winkels in toeristische zones gaat er een nieuw akkoord (2017-2018) van kracht die de 
bijlage aan het akkoord uit 2010 vervangt. 
Ter herinnering, NIET-toeristisch én toeristische zones: steeds vrijwillige basis 
  
Bedrijfscao zondagsopeningen 2010 blijft van kracht voor winkels in NIET-toeristische 
zones: vrijwillige basis 
  
Deeltijdse medewerkers die op zondag werken (6) is 200% betaald, 200% recup. De uren die je 
op zondag  werkt, tellen niet mee in je te presteren contracturen. Dwz meer werken om meer te 
verdienen. 



Mensen in tijdskrediet of ouderschapsverlof: uitsluitend 200% recup 
Voltijdse medewerkers: in de 35u: zondagwerk is betaald met het salaris en je hebt recht om de 
uren gewerkt op zondag te recuperen of 2x betaald
En meer dan 35u: 300% betaald of het zondagswerk is betaald in het salaris en geeft recht tot 2x 
recuperatie van de gewerkte uren.
Vergeet niet recup is altijd in overleg met je leidinggevende op te nemen op een moment dat het 
zowel jou als de werkgever uitkomt en dit binnen 1j na prestatie (sectorakkoord pc311 2015-2016).
 
 
Nieuwe bedrijfscao 2017-2018 voor de winkels gelegen in toeristische zones: vrijwillige 
basis
 
Voor de eerste 6 zondagen blijft de situatie zoals die nu van kracht is onveranderd en gelijk aan 
het akkoord uit 2010 (zie uitleg hierboven).
Voor méér dan 6 zondagen (dwz 7,8,9,….enz): 150% betaald.
Het akkoord van de syndicale delegatie om meer dan 6 zondagen te werken is niet langer nodig, 
wel een goedkeuring van je DM- en/of HR-manager om zeker te zijn dat de vrijwilligheid 
gerespecteerd wordt.
 
Indien jullie nog vragen of bedenkingen hebben, aarzel niet om ons te contacteren

VAKANTIE
Ook de syndicaal afgevaardigden gaan er even tussenuit. Indien 
jullie onze raad en ondersteuning nodig hebben hou dan rekening 
met de de verlof planning:

Ann Snoeckx: tot 02/08/2017
Jorien De Meyer: 31/07 tot 20/08/2017
Melanie Baelde: 31/07 tot 06/08/2017
Brigitte Schepers: 05/08 tot 27/08/2017
Nena Dehairs en Ruth Verbuyst hele zomer beschikbaar. 

www.weworkers.lbc-nvk.be
Ann Snoeckx: 0498/53 17 36 of snoeckx91@gmail.com 

Jorien De Meyer: 0476/61 83 86 of joriendemeyer@gmail.com 
Melanie Baelde: 0496/ 95 46 52 of melanie-baelde@hotmail.com 

Nena Dehairs: 0498/ 63 04 76 of nenadehairs@outlook.com 
Brigitte Schepers: 0486/ 11 11 59 brigitte.schepers@telenet.be 

Ruth Verbuyst: 0485/64 67 26 of ruthjev@hotmail.com 
Syndicaal telefoonnummer: 0499/69 82 22
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