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PC 125 – ontwerp van sectoraal akkoord 2017-2018
1. Koopkracht
Vanaf 1 oktober 2017 worden de minimumlonen en reële lonen alsook de vaste premies
(eventueel betaald door de werkgevers van de sector) verhoogd met 1,1 %.
De loonindexering die op hetzelfde moment zal plaatsvinden, zal gebeuren volgens de
bestaande overeenkomsten.
De forfaitaire bedragen die door het Fonds van bestaanszekerheid worden betaald
worden eveneens met 1,1 % verhoogd, en dit voor het gehele jaar. (eerste storting in
2018)
Ecocheques:
• Voor onbepaalde duur voor de werknemers van SPC 125.02
• SPC 125.02 et 125.03 : gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid. Ten
behoeve van de leesbaarheid zullen we in de sectorale cao de andere
gelijkstellingen opnemen die door de NAR voorzien zijn.

•

•

•

2. SWT
CAO 120 en 121 van de NAR (33 jaar loopbaan)
CAO 122 van de NAR (35 jaar loopbaan)
CAO 123 van de NAR (medische redenen)
CAO 124 en 125 van de NAR (40 jaar loopbaan)
CAO 17 van de NAR : leeftijd op 62 jaar in 2018

•
•
•
•
•

3. Tijdskrediet
•

CAO 127 van de NAR: de leeftijdsgrens voor landingsbanen – lange loopbaan of zwaar
beroep- blijft behouden op 55 jaar in 2017 en 2018.
We schrijven in op CAO 103ter van de NAR betreffende tijdskrediet met motief en we
voorzien de mogelijkheid tot zowel voltijds als halftijds tijdskrediet.

•

•
•

4. Mobiliteit
De fietsvergoeding wordt vanaf 1 oktober 2017 gebracht op 0,23 €/km.
De bestaande cao vervoerskosten wordt verduidelijkt wat betreft de berekeningsmethode
om tot een dagbedrag te komen.

•

5. Vorming
Oprichting van een werkgroep belast met de taak een CAO op te stellen in het kader van
de Wet Peeters voor 30 november 2017.
6. Gezondheid / veiligheid
Opzetten van een gezamenlijke campagne over gezondheid en veiligheid in de loop van
deze cao-periode.
We trachten de betrokkenheid van de sector in Woodwize te vergroten.

•
•

•

7. Harmonisering van de bijdragen
Toepassing van de volgende bijdragen voor alle bedrijven van PC 125 vanaf 1 oktober
2017:
1. 0,3% : werkgeversfederatie – voor SPC 125.02 : 0,6%.
2. 0,7% : promotieorganisme

