
VLAS WORDT

LANDBOUW

W A T  B E T E K E N T  D I T  
V O O R  J O U ?

Contacteer ons
ABVV HORVAL

Cellebroersstraat 18, 1000 Brussel

Tel.: 02/512 97 00

www.horval.be

ABVV HORVAL is er

voor jou!

Als ABVV-lid kan je

uiteraard blijven

rekenen op de

dienstverlening van je

vakbond.

Vragen?
Kijk snel op www.horval.be waar het dichtstbijzijnde ABVV

HORVAL-kantoor in je buurt is.
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Wat verandert er NIET?
Wij hebben er als vakbond uiteraard over

gewaakt dat alle werknemers hun loon- en

arbeidsvoorwaarden blijven behouden:

je loon

je eindejaarspremie

je maaltijdcheques

je syndicale premie

je vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid

...

Hier wordt allemaal niets aan gewijzigd!

Wat verandert er WEL
concreet voor jou als
werknemer van een

vlasbedrijf?

Sinds 1 juli 2019 is de
vlassector opgenomen in
het paritair comité van de

landbouw (PC 144).

JE VOORDELEN:
Loonsverhoging van 1,1% op 1 juli

2019

Ecocheques: In 2020 zal je €125 aan

ecocheques krijgen. Vanaf 2021

wordt dit zelfs €250 per jaar.

Aanvullende vakantiedagen voor

oudere werknemers vanaf 2019:

 >> v.a. 45 jaar en 10 jaar    

 sectoranciënniteit: één extra dag
 >> v.a. 50 jaar en 15 jaar

sectoranciënniteit: twee extra
dagen
>> v.a. 55 jaar en 15 jaar

sectoranciënniteit: drie extra
dagen

Tweede pensioenpijler: het bedrag

dat je werkgever stort in jouw

groepsverzekering stijgt vanaf

2020 tot 2% (nu is dit 0,87%)

Je zal vanaf nu ook kunnen

deelnemen aan de vormingen
georganiseerd door EDUplus, het

sectorale vormingscentrum van de

land- en tuinbouw

Arbeidsduur

 

Vanaf juli 2019 zijn er nog twee
mogelijkheden:

gemiddeld 40 uur per week

werken met 6 onbetaalde

compensatiedagen en 7 betaalde

compensatiedagen

gemiddeld 39 uur per week

werken met 7 betaalde

compensatiedagen

 

De compensatiedagen zullen vanaf

nu rechtstreeks betaald worden door

de werkgever, en niet langer door

Vacantex.

 

In september 2020 zal je dus nog

maximum 3,5 aanvullende
vakantiedagen betaald krijgen door

Vacantex (voor de periode 1/1/2019

tem 30/6/2019).

Vroeger kreeg je hiervoor in het

volgende jaar 7 extra vakantiedagen

betaald via Vacantex, aangezien er

effectief nog steeds 39 of 40u werd

gewerkt. Omdat het hier eigenlijk gaat

over arbeidsduurvermindering en niet

over aanvullende vakantie, hebben we

deze situatie nu geregulariseerd.

De gemiddelde wekelijkse arbeidsduur
 blijft behouden op 37u 50min.


