Sectoraal akkoord 2021 – 2022 : PC 226
Onlangs werd er een sectoraal akkoord gesloten in PC 226 (internationale handel, vervoer en
logistiek) voor de periode 2021 – 2022. Via dit bericht willen wij jullie graag informeren over de
belangrijkste nieuwigheden uit dit akkoord. Wij focussen ons hierbij vooral op het hoofdstuk
verloning, met bijzondere aandacht voor de coronapremie.

1) Koopkracht
1.1)

Loonsverhoging 2022

De effectieve lonen en de baremalonen worden vanaf 01/01/2022 verhoogd met 0,4%.

2) Coronapremie
De coronapremie, die onder de vorm van consumptiecheques moet worden toegekend,
bestaat uit twee delen.
2.1)

Coronapremie van € 40

Ten eerste moet er een eenmalige coronapremie ten belope van € 40 worden toegekend.
Deze premie moet worden toegekend aan alle bedienden die op 23/11/2021 in dienst zijn en
die 6 maanden ononderbroken loon hebben genoten in de periode vanaf 24/05/2021 t.e.m.
23/11/2021. Voor deeltijdse bedienden werd er géén pro rata berekening voorzien.
2.2)

Coronapremie van € 250

Bovendien moet er ook een bijkomende eenmalige coronapremie van € 250 worden
toegekend.
Deze premie moet worden toegekend aan alle bedienden die op 23/11/2021 in dienst zijn en
die in de referteperiode vanaf 01/03/2020 t.e.m. 31/05/2021 minstens 175 effectief gewerkte
dagen hebben gepresteerd.
Voor dit gedeelte van de premie is er wel een pro rata berekening voorzien en wordt ook het
aantal effectief gewerkte dagen pro rata berekend.

2.3)

Gemeenschappelijke bepalingen

Coronapremies die reeds werden toegekend op ondernemingsniveau, mogen in mindering
worden gebracht op deze sectorale coronapremie. Werkgevers die minder dan € 290
toekenden, moeten aanvullen tot € 290, rekening houdend met bovenstaande voorwaarden.

2.4)

Praktische informatie

In het kader van een efficiënte dienstverlening zullen wij deze coronapremies
automatisch voor jou berekenen.
Na de berekening van de coronapremie, onder de vorm van consumptiecheques, zullen wij de
bestelling van de cheques plaatsen. Deze zullen bij jullie vaste leverancier besteld worden,
onder de vorm van elektronische cheques. Indien jullie nog geen vaste leverancier hebben,
dan zullen wij de bestelling bij Monizze plaatsen.

Voor meer concrete informatie over dit sectoraal akkoord kan je terecht bij jouw
dossierbeheerder.

