Een sectoraal akkoord voor de werknemers van de
pc’s 201 en 202.01!

KLEINHANDEL – ZELFSTANDIGEN EN GEFRANCHISEERDEN
Om de 2 jaar gaan vakbonden en werkgeversorganisaties rond de tafel zitten om te praten over
verbeteringen van de arbeids- en loonvoorwaarden van de werknemers in de
kleinhandelssector.
Hierna volgt een samenvatting van de belangrijkste maatregelen:
1. Een verhoging van de barema’s en reële lonen:
Dit jaar wordt het brutoloon eindelijk forfaitair verhoogd!
Vanaf 1 augustus 2017 wordt er € 20 bruto toegevoegd aan je voltijds barema. Opgelet, deze maatregel
zal evenredig zijn met de uurregeling voorzien in je arbeidsovereenkomst.
2. Een snellere overgang naar categorie 2 van het barema in pc 201 :
Voor de werknemers van de bedrijven met minder dan 20 personen gebeurt de overgang naar
baremacategorie 2 na 6 maanden (in plaats van 12 maanden) anciënniteit.
3. Gedaan met de discriminatie voor -20-jarigen in pc 201 en 202.01 :
Vanaf 1 januari 2018 zullen voor werknemers van 16 tot 20 jaar dezelfde barema’s gelden als voor de
oudere werknemers. Opgelet, er zal een specifiek barema worden ingevoerd voor studenten en leerlingen
met leercontract.
4. Verplaatsingskosten – verhoging voor de fietsers:
De fietsvergoeding wordt verhoogd tot een bedrag van € 0.23.
5. Aanpassing van de loopbaan:
Tijdskrediet met motief wordt verhoogd tot 51 maanden (bedrijven met 20 of meer werknemers). Alle
bestaande maatregelen voor tijdskrediet en SWT (het vroegere brugpensioen) die wettelijk nog mogelijk
zijn werden verlengd in de sector.
6. Tussenkomst crèche en buitenschoolse opvang: een verhoging met € 260/jaar voor ouders vanaf
26 jaar!
In pc 201 wordt de tussenkomst in de kosten voor kinderopvang (kinderen jonger dan 3 jaar) en
buitenschoolse opvang verhoogd tot € 780/jaar voor iedereen.
In pc 202.01 wordt de tussenkomst in de opvangkosten verhoogd tot € 780/jaar voor iedereen en wordt
een tussenkomst voor buitenschoolse opvang ingevoerd voor eenzelfde jaarlijks bedrag.

Tot slot komt bij deze maatregelen nog een gedeeld voornemen om thema’s te bespreken die
cruciaal zijn voor de toekomst van de bedrijven en de werknemers van de sector. Zo zullen tussen
dit en 2 jaar 3 werkgroepen samenkomen om te praten over arbeidskwaliteit en flexibiliteit,
opleiding en de thematiek van de herinschakeling van langdurig zieken.
Neem gerust contact op met je vakorganisatie indien je meer informatie wenst.
Verantwoordelijke uitgevers: Myriam Delmée (Ondervoorzitter BBTK), Jan De Weghe (Federaal Secretaris BBTK), Delphine Latawiec (Nationaal
Secretaris CNE), Chris Van Droogenbroeck (Nationaal Secretaris LBC-NVK), Tom Van Droogenbroeck (Bestendig Secretaris ACLVB).

