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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

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!

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
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Koopkracht 2016

Ondanks de beperkte maneuvreerruimte als gevolg van de
regeringsmaatregelen (loonblokkering) heeft het jongste
akkoord dat tussen de werkgeversvertegenwoordigers van
pc 226 en de vakorganisaties werd gesloten toch tot enkele
belangrijke verwezenlijkingen voor de werknemers geleid. Het
is een duidelijke stap vooruit voor de 43.000 werknemers van
de sector.
In het laatste sectoraal akkoord 2015-2016 heeft de BBTK
met name een loonsverhoging van € 15 bruto en een
bijkomende maaltijdchequevergoeding van € 1 vanaf 2016
verkregen. Op te merken valt eveneens dat de ecocheques van
€ 250 voor iedereen (zowel voltijdse als deeltijdse werknemers)
behouden blijven met de mogelijkheid om ze om te zetten in
een gelijkwaardig voordeel.

Arbeidsovereenkomst

De logistieke sector telt ongeveer 3.500 bedrijven die
zo’n 43.000 bedienden en kaderleden tewerkstellen.
Pc 226 is het paritair comité dat de werknemers uit de
internationale handel, het transport en de logistiek
groepeert.
De arbeidsovereenkomst is een zeer belangrijk
element en er worden verschillende regels
toegepast naargelang van de modaliteiten die
hierin zijn voorzien. Er bestaan verschillende types
en verschillende looptijden: arbeidsovereenkomst
van onbepaalde duur, bepaalde duur, uitzendcontract,
voor een welbepaald werk, contract voor een individuele
beroepsopleiding, enz.

Loon

Ziekte/ongeval

Er bestaan in je paritair comité geen specifieke
maatregelen in geval van ziekte of ongeval. Net
als alle werknemers heb je uiteraard rechten in
dergelijke omstandigheden. Je moet ook bepaalde
regels en plichten naleven. Het eerste wat je moet
doen is onmiddellijk je werkgever inlichten. Als je
een contract van onbepaalde duur of een contract
van bepaalde duur van meer dan 3 maanden
hebt, moet je werkgever je tijdens de eerste
30 kalenderdagen van de ongeschiktheid
het volledig normale loon waarborgen.
Je werkgever kan, indien hij dit wenst,
een controlearts inschakelen. Als je een
arbeidsongeval hebt, heb je eveneens
bepaalde rechten. Er moet evenwel aan een
aantal voorwaarden worden voldaan. Aarzel niet
om bij twijfel raad te vragen aan je afgevaardigde
of gewestelijke afdeling.

Je loon wordt bepaald door je functie en door de barema’s van je sector (meer info op www.bbtk.org/loonschalen). In de
logistiek bestaan 8 klassen waarin 141 referentiefuncties zijn ondergebracht. Als het de eerste keer is dat je in pc 226
werkt, moet je werkgever je schriftelijk laten weten in welke functiecategorie en referentiefunctie hij je wil onderbrengen. Als je
niet akkoord gaat met deze classificatie, kan je tegen deze beslissing in beroep gaan.
De sectorbarema’s zijn gebaseerd op de anciënniteit in het bedrijf. Als je echter als bediende in één of meer bedrijven van de
sector hebt gewerkt, zal je anciënniteit voor 50 % moeten worden meegerekend vanaf de 10de maand. Vanaf de 10de maand
wordt je fictieve barema-anciënniteit dus vastgelegd op 9 maanden plus de overgenomen anciënniteit. Op te merken valt dat
als je voorheen in een bedrijf van dezelfde groep tewerkgesteld was, je anciënniteit vanaf de 10de maand volledig moet worden
overgenomen. Als je promotie maakt binnen het bedrijf, wordt het loon dat met je nieuwe klasse overeenstemt onmiddellijk
toegekend behalve indien je minstens 2 klassen promotie maakt (progressieve stapsgewijze toepassing).
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Tijdskrediet

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 een pak strenger gemaakt.
Voor meer details verwijzen wij naar
onze brochure Memo over dit onderwerp.
Het laatste sectoraal akkoord in PC 226
voorziet om alle rechten die nog mogelijk zijn inzake
tijdskrediet te maximaliseren. Je kunt tijdskrediet
met motief nemen (36 maanden voor opleiding, 48
maanden voor de andere motieven) en de halftijdse
of 1/5de landingsbanen blijven toegankelijk vanaf
55 jaar als je 35 jaar loopbaan/nachtarbeid/
zwaar beroep kan aantonen. Het akkoord voorziet
eveneens het behoud van de premies bovenop
de RVA-vergoeding vanaf de leeftijd waarop je
halftijds of 1/5de tijdskrediet kunt nemen. Deze
premies bedragen per maand € 100 voor halftijds
tijdskrediet gedurende 3 jaar en € 80 voor 1/5de
tijdskrediet tot de pensioenleeftijd. 7% van het
totale aantal werknemers mag tegelijk afwezig
zijn omwille van tijdskrediet (zonder rekening te
houden met 55-plussers die halftijds tijdskrediet
nemen).

Arbeidsduur

In de meeste pc’s bedraagt de arbeidsduur 38 uur/
week. In pc 226 is deze vastgelegd op 37 uur, gespreid
over de eerste 5 dagen van de week. Vanaf het 39ste
uur gepresteerd op wekelijkse basis, heb je recht op
een loontoeslag. Wanneer dit nodig is voor de werking
van bepaalde diensten (bevrachtingen, verzendingen,
manifest, laad- en losactiviteiten, systeembediening der
informatica en telecommunicatie, noodzakelijk voor de
werking van voormelde operationele diensten) kan de
arbeidsduur worden vastgelegd op 1.924 uur per jaar.
In dat geval mag de normale arbeidsduur niet méér
bedragen dan 10 uur per dag en 46 uur per week.
Daarna is een loontoeslag verschuldigd. De invoering van
de bijzondere arbeidsregeling voor deze functies moet
gebeuren in overleg met de ondernemingsraad en/of
de SA of per bedrijfs-cao. Als er geen SA is, moet het
bedrijf het unanieme akkoord van het paritair
comité vragen. Nachtarbeid is toegestaan
voor specifieke functies en in bepaalde
omstandigheden. Er dient altijd een bedrijfscao te worden afgesloten.

Recht op opleiding

De bedienden van de logistiek hebben recht op 6
dagen opleiding tijdens de periode 2015-2016.
Deze dagen stemmen overeen met een collectief
volume, wat betekent dat de werkgever
kan beslissen om een aantal dagen van
een specifieke groep werknemers over
te hevelen naar een andere groep. De
berekening gebeurt op basis van voltijdse
equivalenten. Door het sectoraal akkoord
2015-2016 zijn er van die 6 dagen 2 dagen
voorbehouden voor de 45-plussers. Als er een
afvaardiging is in je bedrijf, zal een voorafgaande
bespreking over een globaal opleidingsplan
moeten worden gevoerd. Het is de werkgever die
de bedienden inschrijft voor de opleidingen. Deze
kunnen zowel overdag als ’s avonds plaatsvinden.
Als ze buiten de werkuren plaatsvinden, moeten
deze gecompenseerd worden. Het opleidingsfonds
van de logistieke sector, Logos, organiseert gratis
opleidingen voor de bedienden van de sector.
Meer info vind je op www.logosinform.be

Jaarlijkse vakantie

Naast de 20 wettelijke verlofdagen heb je recht op 4
halve dagen verlof (voor 2016 vastgelegd op zaterdag
2/1 (deze halve dag valt op zaterdag en wordt aan
elke bediende individueel toegekend), vrijdag 25/3,
woensdag 2/11 en maandag 26/12 – maar in heel wat
bedrijven zijn die dagen vrij te kiezen). Je krijgt eveneens
een gewestelijke dag en een bijkomende dag als
je in het vorige vakantiedienstjaar minstens
12 maanden hebt gewerkt of als je in die
periode gelijkgestelde dagen kunt bewijzen.
Naargelang van de verworven anciënniteit heb
je eveneens recht op bijkomende verlofdagen,
het zogenaamde anciënniteitsverlof (1
bijkomende dag per schijf van 5 jaar anciënniteit).
Het sectoraal akkoord 2015-2016 verhoogde voor de
werknemers met een loopbaan van 40 jaar en meer het
aantal anciënniteitsdagen van 7 naar 8 dagen.
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Indexering

In de sector van de logistiek wordt je loon normaal
gezien geïndexeerd met 1,4% (beperkt tot de
eindwedde van klasse 8) in de maand volgend op
de overschrijding van de spilindex van de sector
door de afgevlakte gezondheidsindex.
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 worden
geïndexeerd tot wanneer je 2 % koopkracht
hebt verloren! Dit verlies zal je je hele loopbaan
meedragen.

Deeltijds werk

Er bestaat geen afwijking op het vlak van deeltijds werk in
de sector van de logistiek. Als je toch meer info
wenst over de regels inzake deeltijds werk,
surf dan naar de website van de BBTK
(www.bbtk.org), rubriek Mijn Rechten
Online.

Werkzekerheid en ontslag

Klein verlet

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 226 heb je bovendien recht op een
extra dag bovenop wat de wet voorziet als je trouwt (in
totaal 3 dagen). Indien de echtgenote (of partner)
van een werknemer een miskraam heeft, heeft de
werknemer recht op 2 werkdagen afwezigheid.
Als een inwonend familielid (niet opgenomen
in de algemene wetgeving) overlijdt, heeft de
bediende recht op 1 werkdag afwezigheid.

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/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
onze Memo-brochure hieromtrent.

Wanneer de tewerkstelling in het bedrijf bedreigd wordt om economische of technische redenen, kan je werkgever
geen gebruik maken van overuren (behalve bij dringende noodzaak), kan hij geen gepensioneerden aanwerven en
kan hij niet systematisch tijdelijke en uitzendkrachten inschakelen.
Een individueel ontslag kan pas gebeuren na een voorafgaande, schriftelijke en gemotiveerde verwittiging,
behalve gedurende de eerste 6 maanden van de arbeidsovereenkomst en om dringende redenen.
In het geval van een meervoudig ontslag (ontslag om economische en/of technische redenen van ten minste 7
bedienden van het bedrijf in de loop van een periode van 60 kalenderdagen en waarop de wetgeving op het collectief ontslag
niet kan worden toegepast) moet de werkgever vooraf de ondernemingsraad of de syndicale afvaardiging raadplegen en met
hen overleggen om ontslag te voorkomen of te beperken.
In de sector van de logistiek heb je ingeval van ontslag recht op outplacementbegeleiding en dit ongeacht je leeftijd. De kosten
van deze begeleiding worden volledig door je sector gedragen.
Er zijn meerdere regels van toepassing inzake opzegtermijnen naargelang je arbeidsovereenkomst vóór 1 januari 2014 of
daarna werd gesloten. Raadpleeg onze Expresso-brochure voor meer details.

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
logistieke sector bedraagt
de arbeidsduur op dit ogenblik 37 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 de logistiek
– 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

V.U. : Erwin De Deyn & Myriam Delmée | BBTK | Joseph Stevensstraat 7 - 1000 Brusel | Illustraties : Martin Saive - Cartoonbase | © BBTK

Het PC 226 (logistiek) 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 43.000 voor de
logistiek alleen al. Ook al is het zeker dat
de sector de ingeslagen weg zal blijven
volgen, toch is de
toekomst van de
tewerkstelling
er zorgwekkend.

