Door de pandemie worden jullie, als essentiële sector, sinds maart geconfronteerd met een
verhoging van de productiviteit en de verkoop.

Dit heeft een invloed gehad op de arbeidsomstandigheden. Deze werden flexibeler en ook de
psychologische druk werd zwaarder.

Om jullie gezondheid te waarborgen, moet er voortdurend rekening worden gehouden met de
veiligheidsvoorschriften en dat veroorzaakt extra stress.

Als vakbondsorganisatie hebben wij aan Colruyt Groep gevraagd om zijn werknemers hiervoor te
belonen. Er werd een geste gedaan, maar deze was onvoldoende en beantwoordde niet aan jullie
verwachtingen.

Het ABVV heeft dit snel duidelijk gemaakt aan de directie. We hebben hierover onderhandeld en zijn
blijven hameren op jullie verwachtingen. Daardoor hebben we voor de arbeiders van BIO-OKAYCRU uiteindelijk volgende aanpassingen kunnen bekomen:
-

Optrekken van het totale nettobedrag door omzetting van 1 recuperatiedag in €130 op
Monizze kaart

-

nettovergoeding van €4 per dag ( max. €332) volledig in surprisecheques, dus geen
kortingsbonnen

-

extra clausule ter herziening van de maatregelen indien de regering voor 30 juni een
instrument creëert om fiscaal te optimaliseren

Kortom, wij zijn blijven hameren op koopkracht en vrije besteding van de financiële compensatie.
Zelfs indien sommigen hoopten op meer, kunnen wij zeggen dat we het onderste uit de kan hebben

gehaald. Via de afgevaardigden werd het definitieve voorstel vervolgens op de werkvloer afgetoetst
en door de meerderheid positief onthaald.

Beknopt overzicht van het volledig beloningspakket
-

30 minuten extra recup per gewerkte dag, met een maximum van 5 dagen, waarvan 4 dagen
recup worden opgeladen en 1 dag wordt omgezet in €130 op de Monizze kaart

-

Budget van €4 netto per gewerkte dag (max. van €332) toegekend in de vorm van
surprisecheques

-

€75 extra opgeladen op publikaart

 Nettobedrag voor iemand die de volledige periode heeft gewerkt

gemiddeld nettoloon voor 4 werkdagen: €300

4€ extra in de vorm van surprisecheque * 83 dagen : €332
omzetting 1 recuperatiedag op Monizze kaart : €130
Publikaart : €75
____________________________________________
= €837 netto

Voor verdere informatie : www.horval.be of facebook.com/abvvhorval

