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wegwijs in je rechten ?
Deze brochure Wegwijs in je rechten hou je het beste bij de hand om je weg te vinden in je sector
en om je rechten te kennen! Je krijgt hier een algemeen overzicht van de sociale wetgeving
die in jouw paritair comité van toepassing is. Deze handige brochure geeft je een heldere
samenvatting van je rechten als werknemer.
Deze Wegwijs is opgebouwd rond een aantal sleutelthema’s waarover je jezelf mogelijk
vragen stelt op het werk. We beantwoorden die specifiek voor je eigen paritair comité en sommen
de regels kort op. In de Wegwijs kan je ook onze algemene visie op je eigen sector lezen, met de
toekomstperspectieven die de BBTK hiervoor ziet.
Als je nog vragen hebt, hulp wenst of bijkomende info kan gebruiken, kan je dankzij de
contactgegevens achteraan de brochure vlot bij je gewestelijke afdeling terecht. Je kan natuurlijk
ook bij je eigen BBTK-vakbondsafvaardiging terecht als die er in je bedrijf is.
We wensen je veel leesgenot op weg langs de vele aspecten van je werknemer-zijn!
Meer weten? Stap naar de vakbondsafgevaardigde in je bedrijf, je gewestelijke BBTK-afdeling of surf naar www.bbtk.org

je rechten in 10 punten

PC 200 Aanvullend paritair comité voor bedienden
In mei 2016 vinden de sociale verkiezingen plaats. In de bedrijven zullen de werknemers kiezen wie hen morgen op syndicaal vlak
zal vertegenwoordigen. Dit is een erg belangrijke periode, want de uitkomst is bepalend voor de toekomst van je sector en je bedrijf.
Het wordt hét ogenblik om te kiezen wie jouw rechten en jouw belangen als werknemer zal verdedigen. Want de verkozen collega’s
worden jouw woordvoerders tegenover de directie. Het zal ook hun taak zijn om voor meer sociale vooruitgang en meer welzijn in
jouw bedrijf te zorgen. Ze zullen aan je zijde staan om je te helpen je eigen toekomst uit te tekenen. Het is op die manier dat de BBTK
de werknemers in de bedrijven al vele jaren bijstaat.
Met een luisterend oor gaan we tot het uiterste om je te helpen de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Met voldoende voeling
met onze veranderende samenleving en werkwereld: samen met jou willen we de toekomst tekenen. Een toekomst waar solidariteit
en respect voor ieders rechten centraal staan!

Koopkracht 2016

Ondanks de beperkte maneuvreerruimte als gevolg van
de regeringsmaatregelen (loonblokkering) heeft het jongste
akkoord dat tussen de werkgeversvertegenwoordigers van
PC 200 en de vakorganisaties werd gesloten toch tot enkele
belangrijke verwezenlijkingen voor de werknemers geleid. Het
is een duidelijke stap vooruit voor de 420.000 werknemers
van de sector.
In het laatste sectoraal akkoord 2015-2016 heeft de
BBTK met name een jaarlijkse premie van € 250 bruto
(of een gelijkwaardig voordeel) verkregen. Vraag na bij je
BBTK-afgevaardigden hoe dit eventueel in je bedrijf wordt
omgezet.
Deze jaarlijkse premie van € 250 bruto zal in juni 2016 voor
het eerst worden uitbetaald en wordt vanaf 2017 geïndexeerd.
De deeltijdse werknemers ontvangen ze pro rata.

Loon

NEEM CONTACT OP MET JE
AFDELING VOOR MEER INFORMATIE
AALST
Houtmarkt 1 - 9300 Aalst
T +32 53 72 78 43 - bbtkaalst@bbtk-abvv.be

T +32 2 356 06 76
admin.halle@bbtk-abvv.be
Mechelsest. 6 - 1800 Vilvoorde
T + 32 2 252 43 33
admin.vilvoorde@bbtk-abvv.be
GENT

ANTWERPEN
Van Arteveldstraat 9/11 - 2060 Antwerpen
T +32 3 220 69 00
adminbbtkantwerpen@bbtk-abvv.be

Ons Huis - Vrijdagmarkt 9 - 9000 Gent
T + 32 9 265 52 70
admin.gent@bbtk-abvv.be

BRUGGE
Zilverstraat 43 - 8000 Brugge
T +32 50 44 10 21
bbtkbrugge@bbtk-abvv.be

KEMPEN

BRUSSEL, HALLE, VILVOORDE
Rouppeplein 3 - 1000 Brussel
T +32 2 519 72 11
admin.brussel@bbtk-abvv.be
Meiboom 4 - 1500 Halle

Grote Markt 48 - 2300 Turnhout
T + 32 14 40 03 75
bbtkkempen@bbtk-abvv.be

LEUVEN
Maria-Theresiastraat 99 - 3000 Leuven
T +32 16 31 62 50
admin.leuven@bbtk-abvv.be
LIMBURG
Prins Bisschopssingel 34 bus 1 - 3500
Hasselt - T +32 11 26 09 00
admin.bbtkhasselt@bbtk-abvv.be
MECHELEN
H.Consciencestraat 33 - 2800 Mechelen
T +32 15 42 11 60
bbtkmechelen@bbtk-abvv.be

KORTRIJK

OOSTENDE
J. Peurquaestraat 1 bus 12 - 8400
Oostende - T +32 59 70 27 29
bbtkoostende@bbtk-abvv.be

Conservatoriumplein 9 bus 2 - 8500 Kortrijk
T +32 56 26 82 43
admin.BBTKKortrijk@bbtk-abvv.be

WAASLAND
Mercatorstraat 90 - 9100 Sint-Niklaas
T +32 3 776 36 76 - waasland@bbtk-abvv.be

Indexering

In het APCB wordt je loon normaal gezien op
1 januari van elk jaar geïndexeerd met het
percentage waaraan de gezondheidsindex in het
afgelopen jaar is geëvolueerd.
De prijzen van de producten die wij dagelijks
kopen stijgen. Uitzonderlijk dalen ze. Je loon volgt
die beweging. Dit gebeurt automatisch, dankzij de
zogenaamde “index”.
Sinds mei 2015 worden de lonen niet meer
aangepast aan de stijgende levensduurte.
De koopkracht van de werknemers daalt. Dit is
het gevolg van een beslissing van de regering.
Talrijke werknemers hebben hiervan al de
gevolgen gevoeld. Je loon zal niet meer of slechts
gedeeltelijk worden geïndexeerd tot wanneer je
2% koopkracht hebt verloren! Zo werd je loon
in het APCB op 1 januari 2016 slechts met
0,43% geïndexeerd in plaats van 1,85%. Ook
in 2017 zal je een verlies aan indexering
lijden. Dit verlies zal je je hele loopbaan
meedragen!

Je loon wordt bepaald door je functie en door de barema’s van je sector. In het APCB bestaan 4 klassen waarin 69
referentiefuncties zijn ondergebracht. In 2010 werd een analytische functieclassificatie ingevoerd. De zeer volledige
omschrijving van deze 69 functies vind je terug in de BBTK-brochure Focus “Sectorale functieclassificatie PC 218”. Je kan
deze brochure downloaden op onze website (www.bbtk.org) of je kan ook je BBTK -afdeling contacteren. De werkgever is eraan
gehouden om je mee te delen tot welke klasse jouw functie hoort.
De sectorbarema’s zijn gebaseerd op de beroepservaring. Op www.bbtk.org/loonschalen vind je een nauwkeurig overzicht
van de barema’s voor jouw PC. Je baremieke verhoging hangt af van je reële en gelijkgestelde ervaring. Deze verhoging wordt
doorgevoerd na de maand waarin je naar het hogere ervaringsjaar gaat en daarna vervolgens om de 12 maanden.
De reële ervaring is je werkervaring ongeacht je statuut (als werknemer, zelfstandige of ambtenaar), ongeacht je soort contract
(onbepaalde duur, bepaalde duur, uitzendcontract, studentencontract, enz.), ongeacht je arbeidstijd (voltijds/deeltijds) en
ongeacht je leeftijd (jonger of ouder dan 21 jaar).
De gelijkgestelde ervaring zijn de periodes die meetellen in je ervaring, maar waarbij geen feitelijke arbeidsprestatie werd
geleverd. Afwezigheden wegens arbeidsongeval en beroepsziekte, klein verlet, profylactisch verlof, crisismaatregelen, enz.
worden volledig gelijkgesteld. Deels gelijkgeschakeld zijn afwezigheden wegens ziekte (maximum 3 jaar), voltijds tijdskrediet in
thematisch verlof (maximum 3 jaar), voltijds tijdskrediet zonder thematische reden (maximum 1 jaar), werkloosheid (wanneer
je minder dan 15 jaar beroepservaring hebt is dit maximum 1 jaar; als je meer dan 15 jaar beroepservaring hebt is dit
maximum 2 jaar).
Om je beroepservaring te bewijzen, dien je bij je indiensttreding de nodige documenten (loonbrieven, documenten van de
Rijksdienst voor Pensioenen, RVA of mondelinge informatie) aan je nieuwe werkgever voor te leggen. Als deze een aantal
periodes betwist, is het aan hem om dit te staven met de nodige bewijzen!
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Tijdskrediet en
landingsbanen

Tijdskrediet is een stelsel dat het
mogelijk maakt om je loopbaan tijdelijk
te onderbreken of te verminderen. Het
bestaat in verschillende vormen. De laatste
jaren heeft de regering de regels hieromtrent een
pak strenger gemaakt. Via sociaal overleg bleef het
wel mogelijk om de rechten op tijdskrediet met
motief maximaal te behouden, ook zo in het PC
200. De motieven zijn de volgende: zorgen voor
een kind tot 8 jaar, palliatieve zorgen, zorgen
voor een zwaar ziek gezins- of familielid, zorgen
voor een gehandicapt kind tot 21 jaar.
Half- en voltijds tijdskrediet met motief zijn in het
APCB mogelijk voor een periode van 24 maanden
voor bedienden met minder dan 5 jaar anciënniteit.
Bedienden die al langer dan 5 jaar actief zijn in het
bedrijf kunnen dit recht vol- of halftijds uitoefenen
gedurende 36 maanden en zelfs 48 maanden
in geval van zorgmotief. Uiteraard blijft 1/5de
tijdskrediet omwille van dezelfde motieven ook
mogelijk.
Landingsbanen zijn regelingen die oudere
werknemers toelaten om op het einde van de
loopbaan wat gas terug te nemen. Ook hier werden
de regels verstrengd door de regering en is de
leeftijd op 60 jaar gebracht. In het PC 200 blijft een
landingsbaan (d.w.z. 4/5de of 1/2de gaan werken)
echter mogelijk vanaf 55 jaar. Dan moet je wel een
loopbaan hebben van 35 jaar of gedurende 20
jaar in een nachtregime gewerkt hebben of nog
een zwaar beroep uitoefenen. Je hebt bovendien
recht op een premie van € 69,87 (met indexering
op 1 januari) betaald door het sociaal fonds van
de sector, bovenop de RVA-vergoeding, als je je
prestaties met 1/5de vermindert vanaf 55 jaar in
het kader van de landingsbanen.

Arbeidsduur

In het PC 200 bedraagt de arbeidsduur 38 uur per
week. Er zijn evenwel verschillende afwijkende sectorale
regelingen mogelijk.
Via de “kleine flexibiliteit” mag de dagelijkse arbeidsduur
maximum 1 uur en de wekelijkse arbeidsduur maximum
5 uur langer zijn dan de arbeidsduur voorzien in het
normale uurrooster. Op jaarbasis moet de onderneming
echter de gemiddelde arbeidsduur van 38 uur per week
respecteren!
De “grote flexibiliteit” voorziet een arbeidsregime van
10 uur per dag op 4 dagen (tewerkstelling op zondag
is dan slechts toegelaten in bepaalde gevallen) of een
arbeidsregime van 12 uur op 3 dagen (in dit stelsel is
tewerkstelling op zondag onbegrensd mogelijk).
Alvorens de werkgever mag overgaan tot de invoering van
deze arbeidsregimes, dient hij de ondernemingsraad/
syndicale afvaardiging of bij ontstentenis de bedienden de
nodige informatie te geven. Indien de werkgever nog
andere afwijkende arbeidsregimes wil invoeren,
kan dit enkel na overleg op ondernemingsvlak
en mits goedkeuring van het paritair
comité.
In elke onderneming van de sector mag
gedurende 6 zon- of feestdagen per
kalenderjaar personeel tewerkgesteld worden.
Binnen deze grenzen mag elke bediende op maximaal
6 zon- of feestdagen per jaar werken, dit binnen in de
onderneming geldende afspraken en bij gebrek hieraan
op vrijwillige basis. Een tewerkstelling op zondag
binnen het kader van deze regeling geeft enkel recht
op compensatierust gelijk aan 50% van de arbeidstijd
gepresteerd op zondag.

Klein verlet
Jaarlijkse vakantie

Het PC 200 heeft geen gunstiger stelsel rond
jaarlijkse vakantie of anciënniteitsverlof dan wat
voorzien is in de algemene regelgeving. Het
kan echter zijn dat er specifieke regelingen
voor jouw bedrijf bestaan. Vraag dit zeker na
bij je afgevaardigde of je gewestelijke afdeling.

Voor bepaalde omstandigheden in je
privéleven (familiale gebeurtenissen – overlijden,
huwelijk, geboorte – of burgerlijke verplichtingen)
heb je het recht om afwezig te zijn van het werk met
behoud van loon. Dat is het zogenaamde “klein verlet”
of “omstandigheidsverlof”. Je vindt de volledige lijst
met de dagen klein verlet op de website van de BBTK
(www.bbtk.org), rubriek Mijn Rechten online. In PC 200
heb je bovendien recht op een extra dag bovenop wat de
wet voorziet als je trouwt (in totaal 3 dagen).
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Recht op opleiding

De sociale overlegpartners van het APCB hechten veel belang aan opleiding. Er
bestaat een strikte procedure die je werkgever moet naleven, zelfs met een
sanctiemechanisme als deze niet wordt gevolgd.
Elke bediende in het PC 200 heeft recht op 4 dagen opleiding over een periode
van twee jaar. Deze opleidingsdagen dienen door te gaan tijdens de werkuren.
Hier bovenop hebben de bedienden in het PC 200 ook nog recht op 1 bijkomende
opleidingsdag per periode van 2 jaar. Deze opleidingsdag valt buiten de werktijd.
De bediende ontvangt vanwege Cevora een premie van € 40 als forfaitaire
tegemoetkoming in zijn verplaatsings- en opleidingskosten. Deze 4 vormingsdagen
kunnen op eender welk moment doorgaan gedurende de werkuren in de loop van
deze twee jaren. De werkgever kan bijvoorbeeld beslissen om per jaar 2 dagen
te laten doorgaan of hij kan beslissen om de 4 dagen in één bepaalde maand te
plaatsen. Voor de deeltijdse bedienden worden de dagen pro rata hun deeltijdse
prestaties toegekend. Indien de opleiding om een of andere reden buiten de werktijd
moet doorgaan, dan is de werkgever verplicht deze uren te compenseren. Het is ook
de werkgever die de verplaatsingskosten op zich neemt.
De werkgever moet vóór 31 december 2016 zijn opleidingsaanbod aan
de bedienden kenbaar maken voor de jaren 2016-2017. Er is een
sanctiemechanisme voorzien indien de werkgever je recht op opleiding
niet respecteert, met een deadline voor je klacht op 31 maart 2017.
Voor meer info over de procedure die de werkgever moet volgen en
de stappen die je zelf moet zetten om je recht op opleiding te genieten,
verwijzen we je naar onze brochure Expresso “4 opleidingsdagen voor
elke bediende” die beschikbaar is op www.bbtk.org

Ontslag en outplacement

Eindeloopbaan

De laatste jaren werd
de toegang tot het
SWT (stelsel van
werkloosheid met
bedrijfstoeslag
– het vroegere
brugpensioen) sterk
afgebouwd als gevolg van
de zeer harde maatregelen die
de regering oplegde. In jouw
sector werd een cao gesloten
voor alle mogelijke formules
die nog bestaan. Zo kan je
aanspraak maken op het SWT
vanaf 60 jaar tot eind 2017,
vanaf 58 jaar voor nachtarbeid
of zwaar beroep tot eind 2016
en vanaf 58 jaar met een
loopbaan van 40 jaar tot eind
2016. Je vindt alle details over
de rechten inzake SWT in een
brochure hieromtrent (zie onze
website www.bbtk.org)

De bedoeling van outplacement is dat de ontslagen werknemer begeleid wordt door een specialist zodat hij binnen een zo kort
mogelijke termijn opnieuw aan de slag kan bij een andere werkgever of als zelfstandige.
Voor bedrijven die ressorteren onder het Paritair Comité 200 is de outplacementopdracht toevertrouwd aan
CEVORA (opleidingscentrum, paritair beheerd door sociale partners), dat hiervoor samenwerkt met gespecialiseerde
outplacementkantoren.
Het PC 200 is de eerste sector die outplacement collectief heeft geregeld. Voor de bediende is outplacement
gratis (wordt deels door de werkgever gefinancierd) behalve wanneer de bediende ontslagen wordt met een
opzeggingsvergoeding van minstens 30 weken (zie hierna).
Ingeval van individueel ontslag dient te worden nagegaan of je opzeggingstermijn minstens 30 weken bedraagt.
Als dat zo is en je moet je termijn presteren, heb je recht op 60 uur outplacement over 12 maanden die je
tijdens je sollicitatieverlof moet opnemen. Als je opzeggingstermijn minstens 30 weken bedraagt maar je een
vergoeding uitbetaald krijgt, heb je ook recht op 60 uur outplacement maar die worden naargelang van je jaarloon
anders verdeeld tussen collectieve en individuele begeleiding. In dit geval moet de werkgever voor outplacement betalen aan
het sociaal fonds (1/12de van het jaarloon met een minimum van € 1.800 en een maximum van € 5.500) en moet ook de
bediende betalen (4 weken verbrekingsvergoeding worden door de werkgever ingehouden). Als je opzeggingstermijn minder
dan 30 weken bedraagt, is er een onderscheid naargelang je tussen 35 en 45 jaar oud of ouder dan 45 jaar bent. Ben je
tussen 35 en 45 jaar, dan heb je recht op 40 uur outplacement over een periode van 6 maanden. Ben je ouder dan 45 jaar,
dan heb je recht op 60 uur outplacement over een periode van 12 maanden.
Ingeval van collectief ontslag heb je recht op 30 uur groepsoutplacement gedurende een periode van 3 maanden als je jonger
dan 45 jaar bent, en op 60 uur groepsoutplacement gedurende een periode van 6 maanden als je 45 jaar of ouder bent.
Een bediende die ontslagen werd om dringende reden heeft in geen enkel geval recht op outplacement. Voor meer info over de
regels m.b.t. outplacement binnen het PC 200 kan je terecht bij je BBTK-afgevaardigde of je gewestelijke BBTK-afdeling.

overzicht van de sector diensten

De evolutie van de technologie en de
globalisering hebben de dienstensector,
de eraan verbonden beroepen en de
arbeidsorganisaties grondig gewijzigd.
Taken die gisteren nog door werknemers
werden uitgevoerd, zijn geautomatiseerd
en worden voortaan uitgevoerd door
machines. Op enkele jaren tijd zijn een
aantal functies gewoonweg verdwenen
uit het landschap en zijn andere
ontstaan, wat tot een evolutie in het type
jobs heeft geleid. Minder gekwalificeerde
jobs (de zogenaamde backofficejobs) neigen te verdwijnen terwijl het
aantal hoge profielen (met meer
gespecialiseerde vaardigheden zoals IT,
telecom, informatie en communicatie,
enz.) boomt. Qua lonen wordt de kloof
tussen goed betaalde gespecialiseerde
jobs en slecht betaalde backoffice-jobs
steeds dieper. Op de werkvloer heeft ook
de arbeidsorganisatie een diepgaande
verandering
ondergaan:
nieuwe
werkinstrumenten, alomtegenwoordige
technologie, outsourcing van bepaalde
diensten, nieuwe vaardigheden die
worden gevraagd, enz.
Wat
vaststaat
is
dat
de
dienstenbedrijven morgen heel wat
uitdagingen op hun pad zullen vinden.

Wij als BBTK willen nu al aan onze
toekomst denken!

De flexibiliteit omkaderen

We weten dat de werkgevers graag
overal flexibiliteit zouden willen zien
inzake arbeidsduur, type van aangeboden
contract, loon,… En voor sommigen is
outsourcing de oplossing bij uitstek
om dit te bereiken. De laatste jaren
hebben we vastgesteld dat steeds
meer dienstenbedrijven hun activiteiten
outsourcen naar andere landen waar
arbeidskrachten goedkoper zijn of waar
meer fiscale voordelen zijn. Op die manier
komt de tewerkstelling onder druk te
staan en worden de arbeidsvoorwaarden
onzekerder.
De BBTK acht het noodzakelijk om
samen te werken op internationaal
en Europees vlak om uitwassen op dit
domein te voorkomen. Wat de flexibiliteit
betreft, is een globale omkadering
op sectoraal vlak onontbeerlijk. Er
moeten arbeidsvoorwaarden worden
ingevoerd die toelaten de productiviteit
te combineren met een goed evenwicht
tussen
privéen
beroepsleven.
Werkzekerheid
is
eveneens
een
uitdaging voor de toekomst. Daarom
zouden contracten van onbepaalde duur
de regel moeten zijn en de overhand
moeten nemen op tijdelijke en onzekere
contracten die maar al te vaak voorkomen
in de sector.

Tewerkstelling
consolideren via collectieve
arbeidsduurvermindering
Over het algemeen stellen we vast dat
de productiviteit in de sector toeneemt
zonder dat het aantal werknemers
evenredig stijgt of de arbeidsduur
afneemt.

De BBTK vindt dat we op termijn
moeten streven naar een collectieve
arbeidsduurvermindering
in de bedrijven die
hun
productiviteit
zien stijgen (met
behoud van het loon
en compenserende
aanwerving).
Het
is zo dat de bedrijven
hun
toekomst
veilig
kunnen stellen en de tewerkstelling
consolideren. Binnen de sector van het
PC 200 bedraagt de arbeidsduur op dit
ogenblik 38 uur/week.

Meer en betere opleiding in de
uitdagingen van morgen
Alsmaar vaker worden van de werknemers
bredere kennis en vaardigheden (vooral
inzake nieuwe technologieën) gevraagd.
Opdat zij die vaardigheden en kennis
zouden ontwikkelen, is het noodzakelijk
dat zij de middelen krijgen om dit te
doen. De BBTK strijdt al vele jaren
voor een betere begeleiding van de
werknemers en toegang tot opleidingen
voor iedereen. Het individuele recht op
opleiding voor alle werknemers moet een
prioriteit zijn, waarbij specifieke aandacht
wordt besteed aan bepaalde doelgroepen
(laaggeschoolde werknemers, oudere
werknemers, werknemers van de KMO’s).

Een betere syndicale
,
vertegenwoordiging in de KMO s
De dienstensector – en ook het PC 200
– bestaat hoofdzakelijk uit kleine en
middelgrote bedrijven. Uit de statistieken
blijkt dat de rechten van werknemers
beperkter zijn in de KMO’s (vooral inzake
opleiding, loon, enz.).
Voor de vakbonden is het vaak moeilijk
om die werknemers te bereiken. De
vertegenwoordiging in die bedrijven
verbeteren en dus een betere
doorstroming van de informatie naar
die werknemers zijn dus een grote
uitdaging voor ons.

Meer weten? Stap naar Je vakbondsafgevaardigde in je bedrijf, je gewestelijke BBTK-afdeling of surf naar www.bbtk.org
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Het PC 200 of APCB (aanvullend
paritair comité voor bedienden) maakt
samen met een resem subsectoren
deel uit van de dienstensector. Dit is
een gevarieerde en erg omvangrijke
sector aangezien hij de grootste qua
tewerkstelling is. De laatste jaren is
de dienstensector op indrukwekkende
manier gegroeid (van 2007 tot 2013
heeft de tewerkstelling een sprong van
9,5% gemaakt). Vandaag telt de sector
zo’n 600.000 bedienden waarvan bijna
420.000 voor het APCB. Het PC 200
bestrijkt erg diverse domeinen: 44%
diensten, 33% groothandel en 23%
primaire en secundaire activiteiten.
Meer concreet omvat het PC 200
bedrijfstakken zoals de bouw, de
groothandel, consultancy, informatica,
callcenters, uitgeverijen, studiebureaus,
enz. Ook al is het zeker dat de
dienstensector de ingeslagen weg zal
blijven volgen, toch is de toekomst van
de tewerkstelling er zorgwekkend.

