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WORD KANDIDAAT
sociale verkiezingen
mei 2020!

Meer info bij je vakbondsafgevaardigde, 
in een ABVV-kantoor of op 
www.accg.be/kandidaat

Heb
I M PACT  
op jouw
bedrijf
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Welke verbeteringen?

Meer koopkracht
Sectorale minimumlonen:  
+ € 34,666 op 1 januari 2020.
Vrijheid van onderhandelen  
in de ondernemingen.
Indien geen akkoord in de 
onderneming, stijgen de lonen met 
1,1% zelfs als ze hoger zijn dan de 
minimumlonen.

Werkbaar werk  
Dagwerk aanmoedigen
De werknemers die ’s nachts werken 
en die enkel nog overdag wensen 
te werken, worden financieel 
ondersteund.

SWT en tijdskrediet
De werknemers van de sector 
hebben toegang tot alle stelsels van 
SWT en tijdskrediet.
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Dankzij het syndicale werk stijgen alle lonen van de 
bedienden.
Concreet:
• De minimumlonen verhogen 2 keer: 

- + € 20,7996 op 1 juli 2019
- + € 13,8664 vanaf 1 januari 2020.

 De minimumlonen stijgen in totaal met € 34,666 over de 
periode 2019-2020. Hierna vind je de nieuwe bedragen.

• Het akkoord voorziet ook in de vrijheid van onderhandelen 
over een akkoord in de bedrijven. De verhogingen kunnen 
dus hoger zijn.

• Indien geen akkoord in de onderneming, stijgen de lonen 
die zich bevinden boven de sectorale minima toch met 
1,1% vanaf 1 januari 2020.

• De ploegenpremies verhogen ook met 1,1%.
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Sectorale bruto minimumlonen 
Verhoging op 01/07/2019

Jaren 
ervaring

Cat. 1 
in €

Cat. 2 
in €

Cat. 3 
in €

Cat. 4a 
in €

Cat. 4b 
in €

0 1.854,71 1.894,24

1 1.867,04 1.908,83 1.937,01

2 1.879,20 1.923,52 1.959,63

3 1.891,45 1.938,03 1.982,10 2.101,37

4 1.903,79 1.952,77 2.004,88 2.127,29 2.265,73

5 1.916,06 1.967,40 2.027,49 2.153,30 2.295,26

6 1.928,26 1.981,99 2.050,24 2.179,39 2.324,69

7 1.940,49 1.996,64 2.072,76 2.205,32 2.354,21

8 1.952,77 2.011,47 2.095,46 2.231,36 2.383,60

9 1.965,00 2.025,96 2.118,15 2.257,31 2.413,25

10 1.977,16 2.040,61 2.140,79 2.283,32 2.442,78

… … … … … …
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Sectorale bruto minimumlonen 
Verhoging op 01/01/2020

Jaren 
ervaring

Cat. 1 
in €

Cat. 2 
in €

Cat. 3 
in €

Cat. 4a 
in €

Cat. 4b 
in €

0 1.868,58 1.908,11

1 1.880,91 1.922,70 1.950,88

2 1.893,07 1.937,39 1.973,50

3 1.905,32 1.951,90 1.995,97 2.115,24

4 1.917,66 1.966,64 2.018,75 2.141,16 2.279,60

5 1.929,93 1.981,27 2.041,36 2.167,17 2.309,13

6 1.942,13 1.995,86 2.064,11 2.193,26 2.338,56

7 1.954,36 2.010,51 2.086,63 2.219,19 2.368,08

8 1.966,64 2.025,34 2.109,33 2.245,23 2.397,47

9 1.978,87 2.039,83 2.132,02 2.271,18. 2.427,12

10 1.991,03 2.054,48 2.154,66 2.297,19 2.456,65

… … … … … …

Je vindt de volledige tabel op  
www.abvvscheikunde.be. Aarzel niet om regelmatig 
onze website te raadplegen om op de hoogte te 
blijven van de indexeringen en jouw rechten.
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Bestaanszekerheid
De aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid stijgt 
naar € 11 per dag.

In jouw onderneming kan het bedrag hoger zijn. 
Aarzel niet om jouw vakbondsafgevaardigde te 
contacteren.

Moederschap
Een bediende behoudt haar salaris indien ze om redenen 
van zwangerschap tijdelijk een lagere functie uitvoert. 
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Arbeidstijd
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De arbeidsduur is sectoraal vastgelegd op 38 uur per 
week. Arbeidsduurvermindering met behoud van loon 
kan toegepast worden per dag of per week, of door de 
toekenning van compensatierustdagen op jaarbasis.

Voor een meer gedetailleerde berekening neem 
contact op met jouw delegee of jouw regionaal 
kantoor ABVV Scheikunde.

Anciënniteitsdagen
In bedrijven waar 38 uur per week gewerkt wordt: 
• 1 dag anciënniteitsverlof vanaf 20 jaar anciënniteit.
• 2 dagen na 25 jaar anciënniteit.

Bedrijfsovereenkomsten kunnen voorzien in 
meer anciënniteitsdagen. Aarzel niet om jouw 
vakbondsafgevaardigde te contacteren.
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Eindeloopbaan
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Werkbaar werk  
Dagwerk aanmoedigen
De werknemers die ’s nachts werken (volcontinu of vaste 
nachtploeg) en die enkel nog overdag wensen te werken, 
worden financieel ondersteund. Voorwaarden: minstens 
55 jaar zijn, 10 jaar anciënniteit hebben in nachtarbeid 
en er moet een akkoord zijn van de werkgever. In dit 
geval ontvangt de werknemer tijdelijk een deel van zijn 
ploegenpremies.

Ancienniteit 50% 
ploegenpremies

25% 
ploegenpremies

10 jaar 2 maanden 1 maand

20 jaar 4 maanden 2 maanden

30 jaar 6 maanden 3 maanden

Aarzel niet om jouw vakbondsafgevaardigde te 
contacteren of jouw regionale afdeling ABVV 
Scheikunde.
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De werknemers van de sector 
hebben toegang tot alle stelsels 
van SWT en tijdskrediet

SWT Hoofdvoorwaarden

59 jaar 
lange loopbaan

59 jaar oud zijn tussen 01/01/2019 
en 30/06/2021
40 jaar loopbaan 

59 jaar  
nachtarbeid

59 jaar oud zijn tussen 01/01/2019 
en 30/06/2021
33 jaar loopbaan
20 jaar nachtarbeid 

58 jaar  
medische redenen

58 jaar oud zijn tussen 01/01/2019 
en 31/12/2020
35 jaar loopbaan

59 jaar  
zwaar beroep

59 jaar oud zijn tussen 01/01/2019 
en 30/06/2021
35 jaar loopbaan
In een zwaar beroep gewerkt 
hebben tijdens 5/7 jaar of de 10/15 
laatste jaren

62 jaar
40 jaar loopbaan voor de mannen, 
35 jaar (in 2019) of 36 jaar (in 2020) 
voor de vrouwen
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Tijdskrediet 
landingsbaan met 

uitkering RVA

1/5 - 55 jaar tussen 01/01/2019  
en 31/12/2020: 
• zwaar beroep (25 jaar loopbaan)
• lange loopbaan (35 jaar loopbaan)
1/2 - 57 jaar tussen 01/01/2019 en 
31/12/2020 :
• zwaar beroep (25 jaar loopbaan)
• lange loopbaan (35 jaar loopbaan)

Tijdskrediet 
landingsbaan zonder 

uitkering RVA

50 jaar oud zijn tussen 01/01/2019 
en 31/12/2020
28 jaar loopbaan

Neem contact op met jouw vakbondsafge-
vaardigde of jouw regionale afdeling ABVV 
Scheikunde voor een simulatie.

Aanvullend pensioen
Een werknemer die geen gelijkwaardig aanvullend pensioen 
in zijn bedrijf heeft, heeft recht op een sectoraal aanvullend 
pensioen (werknemer = arbeider, bediende of kader). 
Het bedrag van het sectorale aanvullende pensioen wordt 
berekend per kwartaal. De bijdrage is gelijk aan 0,85% 
van je bruto-inkomen. En iedereen heeft recht op een 
gegarandeerd minimumbedrag van € 62,5 bruto per 
kwartaal (€ 250 / jaar).
Je moet zelf geen stappen ondernemen om het recht 
op aanvullend sectorpensioen te openen. Dit gebeurt 
automatisch. Jaarlijks ontvang je een overzicht van je 
bijkomende pensioenrechten. 
Meer info op www.F2PC.be
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Sociale voordelen
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Eindejaarspremie
De minimum eindejaarspremie wordt vastgesteld op 100% 
van het basisloon van de maand december. De premie 
wordt uitbetaald voor 25 december van het jaar waarop zij 
betrekking heeft. Voor de handelsvertegenwoordigers is 
de eindejaarspremie geplafonneerd op € 2.129,47 + 1,1% en 
uiterlijk betaalbaar in januari.
Een aantal niet-gepresteerde dagen worden meegeteld in 
de berekening van de premie: 
• beroepsziekte, arbeidsongeval of ongeval op weg naar het 

werk voor een periode van maximaal 12 maanden; 
• ziekte met een duur van minder dan 6 maanden;
• moederschapsverlof;
• vaderschapsverlof;
• feest- en vakantiedagen;
• enz.
De premie wordt toegekend indien je op 31 december 
van het lopend jaar ten minste 6 maanden anciënniteit 
telt in de onderneming. Indien je voldoet aan 
de anciënniteitsvoorwaarde heb je recht op de 
eindejaarspremie naar rato van één twaalfde van het 
basisbedrag per maand werkelijke arbeidsprestaties tijdens 
het beschouwde dienstjaar, lopende van 1 januari tot 
31 december.

Contacteer jouw vakbondsafgevaardigde of jouw 
regionale afdeling ABVV Scheikunde voor een 
gedetailleerde berekening.
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Syndicale premie
Als je gesyndiceerd bent, heb je recht op een syndicale 
premie. In 2018 was dit € 110. Dankzij het syndicale werk 
zal deze premie verhoogd worden in 2019 en 2020. Op 
het moment dat deze brochure werd geschreven, was er 
nog geen exacte informatie over het nieuwe bedrag en de 
betalingsdatum.

Blijf op de hoogte door onze website www.
abvvscheikunde.be, je vakbondsafgevaardigde of je 
plaatselijk kantoor ABVV Scheikunde te raadplegen.
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Vakbondsafgevaardigde worden?
Wens jij je te engageren in de syndicale beweging? 
Aarzel dan niet en neem contact op met jouw regionale 
afdeling ABVV Scheikunde. Syndicale delegaties kunnen 
worden opgericht in bedrijven met ten minste 25 bedienden.
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7 campings 4 vakantie
domeinen

Natuur Wandelen 
Zee

 Ardennen Kempen 

Fietsen

Unieke locaties
Kinderanimatie

Sportterreinen

Gastronomie Avontuur
Ontspanning

Vakantie voor iedereen
in de mooiste uithoekjes van België



26

Nota’s

V.
U

.: W
er

ne
r V

an
 H

ee
tv

el
de

, D
e 

A
lg

em
en

e 
Ce

nt
ra

le
-A

B
VV

 - 
H

oo
gs

tr
aa

t 2
6-

28
, 1

0
0

0
 B

ru
ss

el


