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Interprofessionele CAO’s
Gesloten in NAR
Alle werknemers/werkgevers in de privésector

Sectorale CAO’s
Gesloten in paritaire comités 
Alle werknemers/werkgevers in (sub-)sector of subsector

Bedrijf CAO’s
Gesloten op bedrijfsniveau
Alle werknemers/werkgever in de onderneming 
Ondertekend worden door secretaris - medewerking van één vakbond is 
voldoende 
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• 2-jaarlijkse interprofessioneel akkoord tussen vakbonden en werkgevers
• Van toepassing op alle werknemers en werkgevers in de privésector
• Thema’s: (minimum-)lonen, eindeloopbaan (SWT en landingsbanen), tijdskrediet, 

opleiding, flexibiliteit (overuren), nachtarbeid, digitalisering … 
• Kaderovereenkomst dat nadien concreet moet worden uitgewerkt
• startschot sociaal overleg sectoren en nadien ondernemingen

Belang moeilijk te onderschatten

Solidariteit want IPA geldt voor alle 
werknemers in de privésector 
Zekerheid voor wie niet gedekt is 
door sterke akkoorden in sector
Aanpakken maatschappelijke 
uitdagingen door vakbonden en 
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werkgevers (werkbaar werk, 
pensioen, landingsbanen, 
tijdskrediet, …) 
Zonder IPA is er collectieve 
verarming

Steeds moeilijker te onderhandelen

Werkgever met andere prioriteiten
Strengere wetgeving (loonwet van ’96) 
– steeds kleinere marges
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Er zitten eigenlijk 11 mensen in de G10 
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Wordt afgesloten binnen het paritair comité (PC).
Samengesteld uit gelijk aantal vertegenwoordigers van de vakbonden en 
werkgeversorganisaties
Opgericht voor alle bedrijfstakken
Sluiten CAO’s, lossen sociale conflicten op, adviseren de regering, de NAR of de 
CRB
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Onderhandeld door SA & ondertekend door vakbondssecretaris
Verdere uitwerking sectorale loon- en arbeidsvoorwaarden op bedrijfsniveau

Herstructurering en sociaal plan 
Premies (cao 90)
Cafetariaplan 
Loopbaanverlof 
Arbeidsduur
… 

Hiërarchie der rechtsnormen: Wet  IPA  sectorale cao  bedrijfscao 
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Wij willen een IPA met … 
Een indicatieve loonnorm, waarvan in positieve zin kan worden afgeweken door 
sectoren 
De indicatieve loonnorm moet hoger zijn dan 0,4 %:

Ook werknemers in minder sterke 
sectoren verdienen meer dan een 
aalmoes
Essentiële beroepen zijn 
onderbetaald – dit is 
onaanvaardbaar

Betere eindeloopbaanregelingen (SWT en landingsbanen) en betere bescherming 
van werknemers in moeilijkheden in het licht van de vele herstructureringen
Verbetering van de minimumlonen  
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Invulling welvaartsenveloppe (hogere minimumuitkeringen ziekte, pensioen en 
werkloosheid). 

Invulling los van het IPA (geen 
pasmunt)
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• Overleg zit muurvast – geen toegevingen werkgevers (koopkracht)
Nationale staking 29 maart 2021

• IPA-overleg mislukt – dossier bij regering 
• 6 mei: Regering legt loonmarge van 0,4% vast bij KB + mogelijkheid van 

coronapremie
• 8 juni: groep van 10 bereikt akkoord over andere IPA-thema’s (‘sociaal akkoord) 

• 18 juni – ABVV-Metaal keurt sociaal akkoord goed
• Negatieve punten (vrijwillige overuren, SWT-leeftijd herstructurering) maar ook 

positieve punten (landingsbanen, minimumlonen) 
• 22 juni – ABVV keurt goed – zeer nipte meerderheid 
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60.000 mensen worden betaald aan minimumloon. Dat is niet superveel, maar 
hogere minimumlonen zorgen voor opwaartse druk op de lonen die nét boven het 
minimumloon liggen. 

1.1. Verhoging van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen 
(GGMMI)
1.1.1. Afschaffing van het onderscheid op basis van leeftijd en anciënniteit
Het onderscheid op grond van leeftijd en anciënniteit bepaald in cao nr. 43 wordt 
afgeschaft op 1 april 2022 (18 jaar, 19 jaar, 19 jaar en 6 maanden anciënniteit, 20 
jaar, 20 jaar en 6 maanden anciënniteit, 20 jaar en 12 maanden anciënniteit).
Er zal dus maar één minimuminkomen meer zijn, namelijk het minimuminkomen 
dat momenteel werd bepaald voor werknemers van 18 jaar (1.625,72 
euro/maand).
Het minimumloon voor studenten wijzigt niet. De percentages in cao nr. 50 zullen 
daarom worden aangepast om deze status quo te verzekeren.
1.1.2. Verhoging van het bedrag in verschillende stappen
Het unieke minimuminkomen wordt op de volgende tijdstippen verhoogd (buiten 
indexering):
•April 2022: + 76,28 euro/maand
•Januari 2024: + 35 euro/ maand
•Januari 2026: + 35 euro/ maand
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Deze maatregelen zijn reeds voorzien in de nieuwe cao's 43/15 en 50/4. We 
zullen later een artikel over dit vraagstuk publiceren.
1.1.3. Sociale en fiscale stimulansen
De sociale partners hebben de regering ook gevraagd deze verhoging gepaard te 
laten gaan met sociale en fiscale stimulansen om de werknemers een hoger netto-
inkomen te verzekeren en van een lastenverlaging voor de werkgevers om de 
kosten van deze verhoging te beperken.
De ministerraad van 20 juli 2021 keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed 
betreffende de compensatie, voor de werkgevers, van de eerste verhoging van het 
minimumloon.
Zoals gevraagd door de sociale partners heeft de regering zich ertoe verbonden 
de meerkost voor de werkgevers van de eerste verhoging van het minimumloon 
op 1 april 2022 zoveel mogelijk te compenseren door de invoering van een 
zeerlagelonencomponent.
De zeerlagelonencomponent is een component die ingebouwd wordt in de 
structurele vermindering. Hij werkt op dezelfde manier als de 
lagelonencomponent: het bedrag van de vermindering is omgekeerd evenredig 
met de hoogte van het refertekwartaalloon met een helling ‘gamma’ (bepaald op 
0,40) tot een maximaal bedrag van S2 (bepaald op 5 550 euro) per kwartaal. 

In een eerste fase – vanaf april volgend jaar – wordt het minimumloon vastgelegd 
op 1.702 euro bruto, ongeacht de leeftijd van de werknemer. De minimumlonen 
gaan met 35 euro bruto omhoog in de komende twee fasen (2024 en 2026), maar 
in de praktijk wordt dat 50 euro netto door de begeleidende fiscale maatregelen. 
Het is sinds 2008 geleden dat het interprofessioneel minimumloon verhoogd werd. 
Dat is ondertussen 13 jaar geleden! Hoog tijd dat er opnieuw een stap vooruit 
werd gezet dus. Want een verhoging van de minimumlonen is échte solidariteit 
realiseren tussen de sterke sectoren met hogere lonen en de allerzwakste 
inkomens
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NAR-cao 156 (2021-22) en 157 (1-1-23 t.e.m. 30-6-23)
½ en 1/5e Landingsbaan op 55 jaar mét uitkering RVA

2019-20: 57 jaar bij 1/2e landingsbaan 
Normale leeftijd is 60 jaar, 55 jaar mogelijk indien: 

Lange loopbaan
Zware beroep
Nachtarbeid
Onderneming in herstructurering 

Sectorale cao noodzakelijk  

16



https://www.groups.be/nl/nieuws/juridische-artikels/stelsel-van-werkloosheid-met-
bedrijfstoeslag-swt-toegangsvoorwaarden-0

Vrijstelling algemeen stelsel  43 jaar loopbaan
Vrijstelling afwijkende stelsels: 62/42
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120 bijkomende en vrijwillige relance overuren (zoals de 120 vrijwillige corona-overuren 
in de essentiële sectoren – maar deze keer voor alle sectoren).  

• Per kalenderjaar kunnen werknemers 120 ‘vrijwillige’ overuren presteren op 
voorwaarde van een individueel akkoord tussen werknemer en werkgever. Dit 
akkoord moet om de zes maanden worden hernieuwd.

• Van deze 120 vrijwillige overuren tellen de eerste 25u niet mee voor het bepalen van 
de interne grens van 143 uren (de resterende 95 wel, indien deze worden gepresteerd 
uiteraard).

• Deze vrijwillige overuren worden uitbetaald (loon + overloon), ze kunnen niet worden 
opgenomen in de vorm van inhaalrust.

• Dergelijke overuren moeten ook niet gemotiveerd worden: een buitengewone 
werkvermeerdering of onvoorziene omstandigheden inroepen, hoeft in dit geval dus 
niet. 

• Voor dit soort overuren is er ook geen goedkeuring van de vakbondsafvaardiging 
nodig. 

• Let op: in het kader van de coronacrisis besliste de regering dat bedrijven 
bijkomend nog eens 120 vrijwillige ‘relance-uren’ kunnen laten presteren. Normaal 
kunnen ondernemingen gebruik maken van de bestaande 120 ‘gewone’ vrijwillige 
overuren, maar in combinatie met de relance-uren wordt dat aantal beperkt tot 100. 
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In totaal kunnen ondernemingen dus 220 vrijwillige overuren laten presteren 
(100 gewone vrijwillige overuren + 120 relance-uren). Dit is een tijdelijke maatregel die 
geldig is tot en met 31 december 2022. 

• De relance-uren zijn netto-overuren. Ze worden betaald aan 100 % zonder inhaalrust 
en zonder overloon. Er worden ook geen socialezekerheidsbijdragen en 
bedrijfsvoorheffing op betaald. De relance-uren moet steeds schriftelijk worden 
overeengekomen tussen de werkgever en de individuele werknemer. Deze 
overeenkomst is maximaal zes maanden geldig (maar kan telkens worden hernieuwd).

Voorwaarden
De concrete voorwaarden voor deze bijkomende vrijwillige “relance” in 2021 en 
2022 overuren zijn de volgende:
•De werkgever moet blijkbaar tot de privé-sector behoren (cruciale en niet-cruciale 
sectoren).
•Deze 120 overuren worden uitbetaald op de betaaldatum, tegen het normale 
tarief en worden niet ingehaald.
•Er moet geen overloon worden betaald.
•Er zijn geen geen rsz-bijdragen verschuldigd op deze overuren.
•Deze uren zijn niet onderworpen aan bedrijfsvoorheffing en personenbelasting.
•Deze uren worden niet meegerekend voor de interne grens (het maximum aantal 
overuren in een referteperiode) noch voor de berekening van de gemiddelde 
wekelijkse arbeidstijd die in de onderneming tijdens de referteperiode moet 
worden nageleefd.
•De ‘gewone’ vrijwillige overuren moeten niet zijn opgebruikt. Dit betekent dat de 
werknemer en de werkgever kunnen overeenkomen dat de vrijwillige relance 
overuren prioriteit hebben.
•Het plafond van 220 vrijwillige overuren (de som van het basiscontingent van 100 
uren van vrijwillige overuren en het aanvullende contingent van 120 relance 
overuren) mag waarschijnlijk niet worden overschreden in elk van de perioden 
waarin de maatregel van toepassing is (220 uren tussen 1 juli en 31 december 
2021 en 220 uren in 2022).
•De werknemer moet schriftelijk akkoord gaan met het presteren van de relance-
overuren en dit voor een hernieuwbare periode van zes maanden. Dit akkoord 
moet uitdrukkelijk en voorafgaand aan de betrokken periode worden afgesloten. 
Het moet dus duidelijk zijn dat de werknemer met dit specifieke regime van 
relance overuren (zonder extra loon) heeft ingestemd en dat deze instemming 
vóór de prestaties van deze overuren werd gegeven. Deze verplichting geldt 
evenwel niet wanneer de werknemer zijn akkoord al heeft gegeven voor de 
vrijwillige “corona”-overuren in de cruciale sectoren en dit voor de resterende duur 
van de instemming.
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Thema’s – grote blokken
1) Koopkracht (sectorale minimumlonen, coronapremie, ondernemingsenveloppe, 
maaltijdcheques, ecocheques, sectorale premies, mobiliteit, eindejaarspremie) 
2) TK en Eindeloopbaan (SWT en landingsbanen) 
3) FBZ
4) Opleiding en vorming
5) Werkbaar werk 
6) Inspraak en overleg (statuut SD, syndicale vorming, …) 
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Eigen vervoer
0,075 €/km met plafond van 8,16 €/dag 
Nu respectievelijk 0,06 €/km en plafond van 6,5 €/dag

Fietsvergoeding
0,18 €/km met plafond van 7,20 €/dag
Nu respectievelijk 0,15 €/km en plafond van 6 €/dag

28



Kinderopvang aanverwante sectoren: max. 400 per jaar per kind 
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75 €/maand bij halftijdse landingsbaan (is maar 24 euro netto)
35 €/maand bij één vijfde landingsbaan (is netto)
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75 €/maand bij halftijdse landingsbaan (is maar 24 euro netto)
35 €/maand bij één vijfde landingsbaan (is netto)
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Opening van het recht op volledig en halftijds tijdskrediet met motief
Via een sector-CAO of ondernemings-CAO kan het recht op voltijds of halftijds 
tijdskrediet met motief worden geopend voor maximaal 51 maanden 
voor bepaalde zorgmotieven en voor maximaal 36 maanden voor het volgen 
van een opleiding.
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Ook FOD WASO vermelden. 
Ook juridische nieuwsbrief vermelden 
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