
KRACHTLIJNEN SECTORAAL AKKOORD  
TEXTIEL ARBEIDERS (PC 120) voor 2021-2022

1. WERKZEKERHEID
• Verlenging van de tewerkstellingsverbintenissen. 

2. KOOPKRACHT
• Verhoging baremieke en effectieve lonen met 0,4% vanaf 01.01.2022.
• Toekenning van een sectorale coronapremie van € 300 aan de arbeiders en de uitzendkrachten volgens  
 onderstaande modaliteiten:
 - Toekenning volgens tewerkstellingsbreuk
 - Berekening pro rata de geleverde prestaties binnen de referteperiode van 01.11.2020 t.e.m.   
  31.10.2021.
 - Schorsingen worden gelijkgesteld met effectieve prestaties, met uitzondering van    
  perioden van arbeidsongeschiktheid van meer dan drie maanden (te rekenen vanaf de  eerste dag  
  van het gewaarborgd loon), voltijds tijdskrediet en voltijds thematisch verlof.
 - Uitgereikt door de werkgever uiterlijk op 15.12.2021, waarvan de totale kost kan gerecupereerd   
  worden via het Fonds voor Bestaanszekerheid.
 
3.  SOCIALE FONDSEN 
• Verhoging van de opleg bij economische werkloosheid van € 2,60 naar € 3 per dag (5-dw) en dit vanaf   
 01.07.2021.
• Toeslag van € 2,60 per dag (5-dw) tijdelijke werkloosheid overmacht-corona gedurende 2021, met een   
 maximum van 70 dagen.
• Verdere toepassing van de 3 buitenwettelijke vakantietoelagen voor arbeiders die in 2021 of 2022 in SWT  
 gaan.

4.  MOBILITEIT
• Invoering van een fietsvergoeding voor onbepaalde duur van € 0,24 per km. 

5.  VORMING EN OPLEIDING
• Verderzetten van de sectorale opleidingsinspanningen met aandacht voor het groeipad en de risicogroepen.
• Uitwerking van een project binnen Cobot/Cefret om de ondernemingen te ondersteunen bij de  instroom en  
 de opleiding van nieuwe werknemers. 

6.  KWALITEIT VAN DE LOOPBAAN
• Loopbaanplanning: 
 -  Verlenging cao tijdskrediet.
 - Verderzetten van het stelsel Vlaamse aanmoedigingspremies.
 - Verlaging van de anciënniteit voor de eerste anciënniteitsdag van 18 jaar naar 15 jaar.
 - Verlenging en verbetering sectorale tussenkomst voor bepaalde zachte landingsbanen voor de   
  periode 2021-2022
•  Eindeloopbaan:
 - Verlenging van alle bestaande stelsels SWT en landingsbanen conform de NAR-cao’s    
  (tot 30.06.2023).  

7.  VERLENGING VAN ALLE CAO’S VAN BEPAALDE DUUR  


