
SECTORALE MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE CORONAVIRUSCRISIS 

In de textielsector (arbeiders en bedienden) wordt de opleg bij tijdelijke werkloosheid 
enkel betaald bij economische redenen en NIET bij overmacht.

Na overleg tussen de vakbonden en Fedustria hebben we volgende sectorale maatregelen 
bedongen in het kader van de coronaviruscrisis:

RESPECTEREN VEILIGHEIDSMAATREGELEN/BELANG VAN BLIJVEN WERKEN

We onderstrepen het belang van: 

• het in acht nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen en social distancing;
• aan het werk te blijven daar waar de nodige veiligheidsmaatregelen en social   
 distancing worden toegepast en dit ongeacht of het essentiële of niet-essentiële  
 activiteiten betreft.

VOOR DE PERIODE VAN 13 MAART 2020 TOT EN MET 14 MEI 2020 VOORZIEN WE:

• een opleg van 2,60 euro per dag in de 5 dagenweek (= 2,17 euro in de 6 dagenweek)  
 tijdelijke werkloosheid wegens overmacht in het kader van de coronaviruscrisis;
• voor deeltijdsen pro rata;
• zowel voor arbeiders als bedienden;
• betaald door de werkgever:  voor de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht   
 in maart en april bij de loonafrekening van april; voor de tijdelijke werkloosheid   
 wegens overmacht in mei met de loonafrekening van mei;
• cumul met de federale crisisuitkering van 5,63 euro (in de 6-dagenweek).  Deze   
 wordt maandelijks uitbetaald door de RVA.

• voor zij die aan het werk blijven: verhoging van het patronaal aandeel van de   
 maaltijdcheque met 2 euro
• voor deeltijdse werknemers die aan het werk blijven: verplicht alternatieve telling
• voor zij die reeds een maaltijdcheque hebben van 8 euro wordt een brutopremie  
 voorzien van 2 euro.

Deze bepalingen worden vastgelegd in een sectorale cao voor zowel de arbeiders (PC 120) 
als de bedienden (PC 214)

Verantwoordelijke uitgevers: Bart De Crock, Poincarélaan 72-74 1070 Brussel / Vinciane Mortier, Pagodenlaan 1-3,1020 Brussel / Elie Verplancken, Hoogstraat 26-28 1000 Brussel Verboden op de openbare weg te gooien.


