
KRACHTLIJNEN SECTORAAL AKKOORD 2021-2022 
VOOR DE ARBEIDERS UIT DE TEXTIELVERZORGING (PC 110) 

1. KOOPKRACHT
• Verhoging van de baremieke en effectieve lonen met 0,4 % vanaf 1.01.2022.
• Verhoging van de maaltijdcheque met 0,55 euro per gepresteerde dag vanaf 1.01.2022.
• Toekenning van een gelijkwaardig nettovoordeel in de bedrijven waar het maximum bedrag van  
 8 euro per maaltijdcheque al werd bereikt.

2. MOBILITEIT
• Invoering van een fietsvergoeding van 0,12 euro per km met ingang van 1.01.2022.  

3.  TOESLAG BIJ TIJDELIJKE WERKLOOSHEID
• Bovenop de wettelijke toeslag van 2 euro per dag van tijdelijke werkloosheid om economische  
 redenen, wordt vanaf 1.01.2022 ook een sectoraal supplement voor maximaal 70 dagen toegekend:  
 o  2 euro voor de eerste 35 dagen tijdelijke werkloosheid  
 o  1 euro voor de volgende 35 dagen tijdelijke werkloosheid 
 o  betaald door de werkgever met de maandelijkse loonafrekening en terug te vorderen bij  
  het fonds.
• Bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht - corona, wordt door de werkgever bij de   
 eerstvolgende loonafrekening een toeslag uitbetaald van: 
 o 3 euro per dag met terugbetaling door het fonds 
 o voor de dagen coronawerkloosheid van de eerste drie kwartalen van 2021. 

4.  VORMING EN OPLEIDING
• De CAO vorming en tewerkstelling wordt verlengd en dit met een verhoging van de sectorale   
 opleidingsinspanning in het kader van het groeipad, meer bepaald tot 2,5 dagen.
• De opleidingsinspanningen, begeleid door TFTC, worden verdergezet. 

5.  TIJDSKREDIET EN LOOPBAANVERMINDERING
• De CAO tijdskrediet en loopbaanvermindering wordt verlengd tot 31.12.2022.
• De sector tekent verder in op het stelsel van de Vlaamse aanmoedigingspremies. 

6.  EINDELOOPBAAN
• Verlenging van de bestaande SWT-stelsels tot 30.06.2023
• Sectorale intekening op de NAR-cao’s betreffende de landingsbanen tot en met 30.06.2023: 
 o 55 jaar voor een landingsbaan in de vorm van een 1/5de loopbaanvermindering 
 o 55 jaar voor een landingsbaan in de vorm van een 1/2de loopbaanvermindering. 

Verboden op de openbare weg te gooien.


