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Dertiende maand

Er wordt vóór kerstdag een premie 
uitbetaald. Deze premie staat in 
verhouding met de eff ectieve pres-
taties. Dat wil zeggen dat deeltijdse 
medewerkers de premie ontvangen 
overeenkomstig de contractuele 
arbeidsduur. 

Datum van uitbetaling is 18 december 
er wordt ook een aparte loonstaat 
voorzien. Voor de maand november 
ontvang je dus 2 loonstaten. (Ook de 
eindejaarspremie is mee opgenomen 
op deze loonstaat).

Je hebt recht op een kerstpremie als:
  Je in dienst bent op 31 december 
van het betrokken jaar; en
  je gedurende dit jaar minimaal 
drie maanden dienst hebt in de 
onderneming (ten laatste in dienst 
gekomen zijn op de 1ste werkdag 
van september).
 Wie ontslag heeft genomen of 
ontslag heeft gekregen tijdens het 
betrokken jaar en op 31 december 
niet meer aan de slag is, geniet de 
premie dus niet (omdat je op 31 
december van dat jaar nog in dienst 
moet zijn).
 Wie ontslag heeft genomen of 
ontslag heeft gekregen tijdens 
het betrokken jaar en op 31 
december nog aan de slag is (gezien 
opzegperiode), geniet de premie 
dus wel.

Bijkomende eindejaarspremie

Jaarlijks wordt in de maand december 
(met het saldo van november), een 

bijkomende eindejaarspremie van 
74,37 euro uitbetaald. De uitbetalings-
modaliteiten voor deze premie zijn 
dezelfde als de voorwaarden voor de 
eindejaarspremie.

Surprisecheques

De sector-cao van mei 1990 voorziet 
voor elke bediende in de uitbetaling 
van een jaarlijkse premie gelijk aan 
148,74 euro. 

Deze jaarlijkse premie wordt bij 
Colruyt geheel of gedeeltelijk 
uitgekeerd onder de vorm van 
surprisecheques, afhankelijk van 
je persoonlijke situatie. Het perso-
neelslid ontvangt deze cheques in de 
maand december, (ter gelegenheid van 
Sinterklaas). In overeenstemming met 
de van kracht zijnde RSZ-bepalingen 
ontvangt elk personeelslid één cheque 
van 35 euro, verhoogd met 35 euro per 
kind ten laste.

Het resterende gedeelte van 
de jaarlijkse premie dat niet in 
surprisecheques wordt uitbetaald, 
zal uitbetaald worden als een bruto 
premie met de loon afrekening van 
de maand november. 

Je dient in dienst te zijn ten laatste 
op de 1ste werkdag van december. 
Deeltijdse medewerkers ontvangen 
deze premie in verhouding met hun 
tewerksteling.

Dit jaar, omwille van de Covid19 
omstandigheden, wordt deze cheque 
niet overhandigd door je chef of 
gerant, maar wordt deze naar je thuis 
gestuurd met de post. 

Publikaart

Bovenop de maandelijkse oplading 
(van 35euro) ontvang je in de maand 
december een extraatje, als gunst, 

goed voor 50 euro. (oplading 15 
december).

Wij, ACV PULS vragen reeds een 
3tal jaar naar een verhoging van dit 
bedrag. Vorig jaar werd ons beloofd 
dat de directie voor dit jaar, onze 
vraag zou bekijken en nu mogen we 
met blijdschap melden dat er positief 
op werd gereageerd. Vorige jaren 
bedroeg dit extra publicitair budget 
slechts 40 euro, dit jaar dus 50 euro. 

Eénmalig en bijkomende oplading 
van 140 euro

Dit werd bekomen door het “tweede 
Covid19 onderhandelingen” (cao 27 
november 2020).

Jaarlijkse sector premie

De sector cao van 2005-2006 voorziet 
vanaf dan, voor elke bediende een 
premie van 70 euro. 

Deze 70 euro wordt toegekend aan 
de voltijdse werknemers met een 
volledige referteperiode (gewerkte 
en gelijkgestelde dagen). Deze 
premie wordt dus pro rata berekend 
ten belope van 1/12 per volledige 
gepresteerde maand. Voor deeltijdse 
medewerkers is dat in verhouding tot 
hun arbeidsduur.

Bij Colruyt werd deze sector premie 
omgezet in een bruto premie van 35 
euro met de afrekening van de maand 
december. 

FINANCIËLE VOORDELEN: DE DECEMBERMAAND

Het verruimd werkvenster voor de periode van 14-12-2020 tot en met 
31-12-2020.

Van maandag tot en met zaterdag: vanaf 5u tot 23u.
1. Vrijwillige basis
2. Verloning aan 50% extra tussen 5u en 6u. (Normaal slechts  30% extra; 

nu daarbovenop nog eens 20% extra).

Dit is bekomen door ACV Puls! En dus niet zoals de blauwe vakbond 
(ACLVB) eerder communiceerde. Zij keurden de verruiming reeds goed 
zonder extra toeslagen! 

DUS:
100% loon + 50% voor het uur tussen 5u en 6u.
Verloning na 18u (ma t.e.m. vr) sowieso 50% extra. 
Verloning op zaterdag na 18u is 100% extra bovenop het gewone uurloon.

 � Op donderdag 24 december (Kerstavond ) en donderdag 31 december 
(oudejaarsavond) zullen de winkels geopend zijn tot 18u. 

 � Op volgende data: 23, 24, 30 en 31 december openen de winkels om 8u, 
een halfuurtje vroeger dus. 

 � Vrijdag 25 december 2020 en vrijdag 1 januari 2021 zijn feestdagen, er 
worden die dagen dus NIET gewerkt. 

 � Uitzonderlijk zal er ook op zaterdag 2 januari 2021 NIET gewerkt worden.

Dit jaar hebben we dankzij de “tweede Covid19 onderhandelingen” 
(zie cao 27 november 2020) een extra betaalde dag onderhandeld. 
De directie heeft bepaald dat deze dag gegeven zou worden op 2 januari 2021. De 
winkels blijven daardoor ook dicht.

GESLOTEN

EINDEJAARORGANISATIE 
2020  

Dit jaar word er niet gewerkt op zondagen. Wel heeft de directie 
een aanvraag gedaan om tot een verruimd werkvenster te komen.

(voor het winkelpersoneel  Colruyt Laagste Prijzen)
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publicatie Belgisch staatsblad 29-11-2020 met ingang vanaf 1 december 2020

Het volledige Ministerieel Besluit wordt hier niet besproken, alleen de elementen 
die essentieel zijn voor onze werkplaatsen/winkels.

De belangrijkste maatregelen:
 � Strikte opvolging van de 3 basisregels: veelvuldig handen wassen, 

afstand houden van 1,5m én het dragen van een mondmasker.
 � Preventiemaatregelen moeten duidelijk zichtbaar aangekondigd zijn voor 

bezoekers, personeel en leveranciers.
 � Aan de ingang moet ontsmettende handgel ter beschikking zijn, iedereen die de 

winkel betreedt moet zijn handen ontsmetten.
 � Individueel winkelen verplicht. M.u.v kinderen, gehandicapten of hulpbehoevende 

personen.
 � Het winkelbezoek wordt tot een minimum beperkt en duurt maximaal 30 minuten.
 � Winkels zijn verantwoordelijk voor het beheer van de wachtrijen buiten de winkels. 

Er moet toezicht gehouden worden op de buitenstaande wachtende winkelaars, zodat 
de afstandsregels gerespecteerd worden. De organisatie buiten gebeurt volgens de 
richtlijnen van de lokale overheden.

 � De voorwaarden hebben ook betrekking op het maximaal aantal toegelaten klanten 
per toegankelijke vloeroppervlakte: Voor winkels geldt de norm van één klant per 
10m² (Colruyt past 1/15m² toe omwille van de “toegankelijk” vloeroppervlakte).

Weet dat hier BOVENOP ook nog een aantal andere veiligheidsmaatregelen van 
kracht zijn. Zowel het Ministerieel Besluit als de cao zijn bindend.

MINISTERIEEL BESLUIT 
VAN 28 NOVEMBER 

AKKOORD? 
TEKEN DAN NU 
DE PETITIE! 
Surf naar: www.hetacv.be/actualiteit/
campagnes/minimumpensioen

EEN MINIMUMPENSIOEN VAN 1627 EURO* NETTO: 
DAT WORDT TIJD!
 Alle generaties samen voor betere pensioenen

De Belgische pensioenen behoren tot de laagste van 
Europa. Een man krijgt gemiddeld 1181 euro netto, 
een vrouw 882 euro netto. Het ACV wil eerlijke 
pensioenen die in verhouding staan tot het loon dat 
je verdient tijdens je loopbaan. Daarom moet het 
minimumpensioen minstens 60% van het mediaan* 
inkomen bedragen. En moet je met pensioen 
kunnen na een loopbaan van 40 jaar. Het mini-
mumpensioen is voor alle generaties van belang. 
Het ACV wil een hoger minimumpensioen zodat 
gepensioneerden niet in de armoede belanden en er 
meer jobs voor de jongeren vrijkomen.

De coronacrisis treft niet iedereen

De werknemers en kleine zelfstandigen zijn zwaar 
getroff en door de coronacrisis. Maar sommige grote 
bedrijven hebben recordwinsten geboekt.

Investeren in pensioenen is een politieke keuze

In 2019 vloeide 172 miljard euro vanuit België naar 
belastingparadijzen. Grote vermogens worden 
bovendien te weinig belast in ons land.

Dit plan is financierbaar

Het wordt tijd dat de sterkste schouders de 
zwaarste lasten dragen. Geen belastingontwijking 
meer. Maar wel de invoering van een vermo-
gensbelasting. Iedere euro die in de pensioenen 
wordt geïnvesteerd, draagt bovendien bij aan onze 
economie.

—
(*) De mediaan is het inkomen dat werknemers in twee 
groepen opdeelt: de ene groep verdient meer dan dit 
bedrag, de andere groep verdient minder.



 

RESULTATEN SOCIALE 
VERKIEZINGEN 2020 
COLRUYT LAAGSTE PRIJZEN
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ACV is tevreden met de resultaten van de sociale verkiezingen 2020.

Het ACV behaalt maar liefst 8 zetels bij de bedienden op OR (ondernemingsraad), 
terwijl ACLVB (blauw) 5 zetels haalt en ABVV (rood) er 6 haalt. 

Ook deed het ACV het goed op het kiescollege voor bedienden bij het CPBW (comité 
Preventie en Bescherming). Daar haalden we eveneens 8 zetels, ACLVB haalde er 7 en ABVV 6. 

Deze resultaten liggen in dezelfde lijn als vorige sociale verkiezingen.

Zowel op OR als CPBW behaalde het ACV 1 zetel voor de jongeren, het ACLVB en ABVV 
haalden het zelfde resultaat.

Voor de kadermandaten (OR) behaalde het ACV geen kadermandaat, het ACLVB haalde er 3 
en ook ABVV moest het stellen zonder zetels.

Bij de arbeiders ziet de zetelverdeling er als volgt uit:

Voor OR arbeiders: CV haalt 3 zetels, ACLVB (blauw) behaalt 2 zetels en ABVV (rood) haalt er 4.
Verdeling zetels voor het CPBW arbeiders: Het ACV haalt ook hier 3 zetels, het ACLVB 
(blauw) haalde er 1 en het ABVV (rood) haalt er 4.

Als besluit kan je daaruit opmaken dat:
  De kadervertegenwoordiging vooral blauw is, 
  de jongeren bij alle vakbonden even goed vertegenwoordigd zijn,
  de bedienden vooral groen zijn en 
  de arbeiders eerder rood zijn.
  De resultaten voor ACV binnen Colruyt zijn goed, 
maar kunnen nóg altijd beter.

De sociale verkiezingen liggen intussen weer achter ons. 
We danken iedereen die zijn stem uitgebracht heeft! 
BEDANKT voor jullie steun! Hier geven we een  kleine
 samenvatting over de resultaten.
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ONDERNEMINGSRAAD

COLRUYT VERKOOP OVERZICHT MANDATEN 2020-2024 ACV PULS:

COMITÉ PREVENTIE BESCHERMING EN WELZIJN (CPBW)

SYNDICALE DELEGATIE

De samenstelling van de syndicale delegatie dient nog te gebeuren, daar dit geen “verkiesbare mandaten” zijn. 
Deze plaatsen worden toegewezen in overleg met secretaris ACV en verkozenen OR en CPBW.

Meer daarover in het volgende INFO COLRUYT krantje.
We geven in die editie ook het volledige overzicht van alle vakbondsafgevaardigden van ACV Puls met hun contactgegevens.

EFFECTIEF: 5

EFFECTIEF: 5

PLAATSVERVANGEND: 3

PLAATSVERVANGEND: 3

Lieve Van Den Bulcke Filip Lefebure Nikita Jacob

Kris De Vijlder           Filip Lefebure       Lieve Van Den Bulcke  

Kristel Vanden Bosch Kris De Vijlder

Jan Geeraerts   Nikita Jacob

Danny Vanderhaeghe Nico Panis

Kristel Vanden Bosch Stef Lauwers

Nadya Farouz

     Nadya Farouz   
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Hier hebben wij de voorbije 4 jaar erg voor 
gepleit en ook kunnen realiseren/bekomen: 

  meer variatie in de taken, zowel op dag- als 
weekbasis
  maximaal 1u/ per dag werken aan de kassa platte 
kar (of 1u30 indien start om 8u30)
  maximaal 4u/ per dag kassa werk
  testen met systemen als zelfr oosteren om te 
komen tot betere verhouding arbeids- en privé tijd
  water op de werkvloer

De volgende vier jaar gaan we met volle overtui-
ging volgende thema’s aanpakken:

1. WERKBAAR WERK
Het is belangrijk dat alle collega’s zich goed in 
hun vel voelen op het werk, zowel mentaal als 
lichamelijk. We zullen daarom waken over het 
voorkomen van stress door te hoge werkdruk. We 
verbinden ons ertoe om te werken aan een goed 
preventiebeleid, alsook pro-actief maatregelen 
te zoeken die overbelastingen en lichamelijke 
problemen (te wijten aan het fysieke werk) tegen 
gaan bv. beperken van gewichten, beperken van 
repetitieve belastingen,...

2. LICHTER/ANDERS KUNNEN WERKEN 
Het werk op zich, in de verkoop bij Colruyt, is 
vaak zeker ook voor oudere collega’s (vaak ook 
met hogere anciënniteit) een probleem. De ACV 
Puls-ploeg wil daarom dat er bij Colruyt speciale 
regelingen voor oudere werknemers komen. Wij 
ACV afgevaardigden hebben daarvoor al talloze 

adviezen geformuleerd waar nog te weinig mee 
gedaan werd… Enkele voorbeelden: de inschakeling 
van oudere werknemers bij de opleiding van nieuwe 
collega’s, kortere dagen/evenwichtigere verdeling 
van de uren op weekbasis voor zij die het moeilijker 
hebben, lichtere gewichten,…

Oudere collega’s en hun ervaring kunnen een zegen 
zijn... Zo kan hun ervaring en de kennis die ze 
opgedaan hebben ten volle gebruikt en gewaardeerd 
worden.

3. VEILIG(ER) WERKEN
Werken in veilige omstandigheden = beter 
werken! Arbeidsongevallen komen nog te vaak 
voor. Deze kunnen gezondheidsproblemen en 
arbeidsongeschiktheid veroorzaken, zowel op 
korte al op lange termijn. We zullen alle mogelijke 
inspanningen leveren om veiligheid bij Colruyt te 
bevorderen. Deze inspanningen moeten voorkomen 
dat bepaalde werksituaties of werkmateriaal 
aanleiding geven tot onveilige situaties. Een ongeluk 
is natuurlijk nooit uit te sluiten. 

4. EEN HOGER LOON
We willen dat alle medewerkers een degelijk loon 
verdienen. We zullen ons dan ook inzetten om de 
nodige loonsverhogingen te laten gebeuren, zowel 
op sectorniveau als in het eigen bedrijf.

5. ONDERNEMING MET OOG 
VOOR HET INDIVIDU
We ijveren al jaren, zelfs decennia voor een betere 
combinatie tussen arbeid en privé. Van het bespreek-
baar maken van dergelijke problemen tot het 
vinden van een tool om bepaalde aspecten beter te 
plannen. Zo zal het “zelfroosteren” uitgerold worden 
in januari 2021. Ook bijzondere aandacht voor 
medewerkers in precaire situaties kan hier verder in 
meegenomen worden. 

Na de geboorte van het kind hebben zowel 
voltijdse als deeltijdse werknemers recht 
op 10 dagen verlof. Vroeger heette dit verlof 
vaderschapsverlof.

Duur, vorm en voorwaarden

Als vader of partner van de moeder heb je na 
de geboorte van het kind recht op 10 dagen 
geboorteverlof.

 � Je mag de 10 dagen geboorteverlof opnemen 
binnen de 4 maanden na de bevalling. Je bent 
niet verplicht om 10 dagen op te nemen.

 � Je hoeft de 10 dagen niet in één keer op te 
nemen. Je kunt ze naar jouw keuze spreiden over 
een periode van 4 maanden vanaf de bevalling. 

 � De dag van de bevalling geldt als eerste dag van 
die periode van vier maanden. 

 � Nieuw vanaf januari 2021
 � Het geboorte- en vaderschapsverlof wordt vanaf 

januari 2021 opgetrokken van 10 naar 15 dagen. 
En in januari 2023 gaat het naar 20 dagen.  
(Dit geldt ook voor zelfstandigen).

 � Het moment van geboorte is doorslaggevend.  
De regeling geldt voor kinderen die na 
31 december 2020 geboren zijn.

Geboorteverlof aanvragen

Je moet het geboorteverlof aanvragen bij 
je werkgever. Verwittig dus eerst je werk-
gever. Als je naam als vader of meemoeder 
in de geboorteakte staat, is de geboorteakte 
voldoende om je geboorteverlof aan te vragen.

Loon en uitkering

De eerste 3 dagen wordt je volledige loon 
nog door je werkgever betaald. De resterende 
7 dagen ontvang je een uitkering van het 
ziekenfonds. Die uitkering bedraagt 82 % van 
je begrensde brutoloon.  Dit geldt ook voor de 
nieuwe regeling vanaf januari 2021.

Je moet dus bij je ziekenfonds aankloppen 
om een uitkering te ontvangen. De meeste 
ziekenfondsen hebben daar standaardformu-
lieren voor. Je ziekenfonds zal dan zelf contact 
opnemen met je werkgever om de correcte 
loongegevens te ontvangen.

Goed om te weten

Maak je gebruik van je recht op geboorteverlof, 
dan ben je beschermd tegen ontslag. Je werkgever 
mag, behalve om een reden die niets

met het geboorteverlof te maken heeft, de 
arbeidsovereenkomst niet eenzijdig beëindigen 
gedurende een periode die ingaat op het ogenblik 
van de schriftelijke kennisgeving van het nemen 
van geboorteverlof tot 3 maanden na die 
kennisgeving.

WAAR WE  
DE KOMENDE 

4 JAAR 
VERDER OP 

BLIJVEN 
INZETTEN

Materie voor Comité Preventie en Bescherming 
en de Ondernemingsraad

GEBOORTEVERLOF 
NA 31 DECEMBER 2020: 
VERBETERD!
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 � Voor 2021 bestaat het verlof uit 20 vakantiedagen.

 � Naast het jaarlijkse verlof, heb je ook recht op 
3 vervangingsfeestdagen. Namelijk zaterdag 
1 mei 2021, zondag 15 augustus 2021 en 
zaterdag 25 december 2021. Het recht op deze 
vervangingsdagen ontstaat door het feit dat je 
als personeelslid in dienst bent op het moment 
van de feestdag die aanleiding geeft tot de 
vervangingsdag.

 � Wanneer je over een anciënniteit beschikt van 5 
jaar of meer, heb je bovenop het jaarlijkse verlof 
en de vervangingsfeestdagen ook recht op anci-
enniteitsverlof.

Anciënniteitsverlof: (supplementair verlof 
afhankelijk van de anciënniteit).

 � 5 jaar dienst in 2020: 1 bijkomende dag 
 � 10 jaar dienst in 2020: 3 bijkomende dagen
 � 15 jaar dienst in 2020: 4 bijkomende dagen
 � 20 jaar dienst in 2020: 5 bijkomende dagen
 � 25 jaar dienst in 2020  : 6 bijkomende dagen
 � 30 jaar in dienst in 2018 of meer: 7 bijkomende 

dagen

WEETJE     

Tot op heden hebben wij meermaals een uitbreiding 
van het anciënniteitsverlof gevraagd aan de 
directie omdat ook de pensioenleeftijd reeds 
werd opgetrokken. Voor de (weliswaar weinige) 
medewerkers met een lange loopbaan bij Colruyt 
zou dit toch een mooie waardering zijn… 
De werkgever wenst tot op heden geen nieuw 
verbetert akkoord, dus geen uitbreiding. 

 � Voor de bedienden van de Groep Colruyt Laagste 
Prijzen met een contract onbepaalde duur en 
met een anciënniteit van 1 jaar op 01/04/97 en die 
defi nitief gekozen hebben voor verlof in plaats 
van 1% opslag: 2,5 dagen verlof in 2021.

 � Het akkoord met betrekking tot de compensatie-
dagen is binnen deze verlofregeling van toepas-
sing op de bedienden N.V. Colruyt (PC 202).

 � Het verlof kan genomen worden volgens de 
voorkeur van het personeelslid in samenspraak 
met de rechtstreekse chef.

 � Elk personeelslid dient minimum 14 dagen 
aaneensluitend te nemen. De rest van het 
verlof, de vervangingsdagen en eventueel het 
anciënniteitsverlof, kunnen gespreid genomen 
worden.

Iedere werknemer die het wenst krijgt de 
mogelijkheid om 3 weken aaneensluitend verlof te 
nemen in de maanden juli, augustus en september, 
met uitzondering van de toeristische zone kust & 
Ardennen. 

In de beenhouwerijen en in T&I zal telkens grondig 
nagegaan worden of aan deze vraag kan voldaan 
worden.

FILIALEN KUSTZONE
In de fi lialen van de kuststreek, liggend in zones 
erkend door de wetgeving als toeristische zone 
kust, kan er in beperkte mate en mits akkoord 
van de chef, in de maanden juli en augustus 
verlof gegeven worden, met een maximum van 2 
aaneensluitende weken.

FILIALEN ARDENNEN
In de fi lialen van de Ardense regio wordt dezelfde 
regel toegepast als in de fi lialen van de kustzone. 
Deze regel is wel enkel van toepassing voor de 
personeelsleden aangeworven na 01/07/2010 zoals 
bepaald in de CAO arbeidsorganisatie bedienden 
Colruyt Distributie van 6/05/2011. Medewerkers die 
al in dienst waren voor die datum, kunnen zich op 
de gewone regeling beroepen.

 � Er kan geen verlof genomen worden in de maand 
december, voor alle diensten die rechtstreeks 
betrokken zijn bij de verkoop of transfert 
van goederen. Dit aangezien de specifi eke 
activiteit van de fi rma, tenzij zeer uitzonderlijke 
omstandigheden en mits specifi eke en bijzondere 
toelating van de rechtstreekse chef.

 � Behalve in geval van verlofaanvragen voor de 
zomerperiode zullen alle aanvragen tot verlof, 
compensatiedagen of recuperatie-uren die ten 
vroegste 3 maand op voorhand worden aange-
vraagd binnen de 14 dagen beantwoord worden. 

 � Bovendien dient er nog op gewezen te worden 
dat de algemene regel vereist dat het wettelijk 
verlof en de vervangingsfeestdagen opgenomen 
worden in 2021 en niet uitbetaald noch overge-
dragen worden naar 2022 (Compensatiedagen, 
eventueel anciënniteitsverlof en recuperatie-uren 
kunnen wel overgedragen worden).

Prioriteiten

Wanneer verschillende mensen samen verlof 
wensen te nemen en dit is niet mogelijk, dan gelden 
de volgende prioriteiten:

1. verlofdagen hebben altijd voorrang op 
recuperatie voor overuren en compensatiedagen 
voor de periode van 01/04 tot 31/10.

2.  voorrang wordt gegeven aan personeelsleden 
wiens echtgenoot/echtgenote of samenwonende 
partner gedurende de aangevraagde periode 
verplicht verlof moet nemen. 

3. personeelsleden met schoolgaande kinderen 
krijgen voorrang op andere, als het gaat om een 
schoolvakantieperiode, dit zowel voor de eigen 
kinderen als van de gehuwde of samenwonende 
partner.

4. personeelsleden met juridisch vastgelegd 
co-ouderschap over hun kinderen krijgen 

voorrang op andere, als het gaat om 
vakantieperiodes.

5. als voorgaande prioriteiten geen uitkomst bieden, 
dan krijgt het personeelslid met de hoogste 
anciënniteit voorrang.

 � De verlofaanvragen die via ELFO of in uitzon-
derlijke gevallen schriftelijk ingediend werden 
bij de rechtstreekse chef vóór 01/03/2021 en die 
betrekking hebben op periodes van 2 weken of 
langer tijdens de zomerperiode, zullen ten laatste 
door de chef beantwoord worden ten laatste 
vóór 31 maart 2021. Hierbij zal de chef rekening 
houden met de prioriteiten hierboven bepaald. 
Vanaf 01/03/21 geldt dan als enige voorrangsregel 
de datum van aanvraag.

 � Samenwonenden dienen een bewijs te leveren 
indien dit gevraagd word.

 Aparte regeling: voor het filiaalpersoneel

 � Verlofaanvragen voor de periode 01/01/2021 tot 
en met 30/04/2021:
� indienen vóór 15/11/19 via ELFO.
� Antwoord chef vóór 30/11/20.

 � Verlofaanvragen voor de periode vanaf 
01/05/2021 tot en met december: 
� indienen vóór 31/01/21 via ELFO.
� Antwoord uiterlijk 15/02/2021.

1. Het is niet toegelaten in de verkoop verlof te 
nemen in een week waarin 2 betaalde feestdagen 
in één en dezelfde week zouden vallen.

2. In de maand december mogen geen 
compensatiedagen noch recuperatie-spaaruren 
opgenomen worden, zonder expliciete 
toestemming van de chef. Uitzonderingen 
kunnen gemaakt worden bij ernstige familiale of 
andere omstandigheden, welke geval per geval te 
beslissen zijn.

3. Behalve in geval van verlofaanvragen die passen 
binnen de bovenstaande deadlines, zullen 
alle aanvragen verlof, compensatiedagen of 
recuperatie-uren die ten vroegste 3 maand op 
voorhand worden aangevraagd binnen de 14 
dagen beantwoord worden. 

Deze verlofregeling werd goedgekeurd op de 
ondernemingsraad van september 2020.

VERLOFREGELING VOOR 2021 (PC 202, verkoop) zoals goedgekeurd op 
de ondernemingsraad van september 2020  
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ZELFROOSTEREN
In een notendop

Wij ACV Pulsers zijn altijd al een grote drijvende kracht geweest 
achter het mogelijk maken van een goed evenwicht tussen arbeid en 
privé. Een lang verhaal hoef ik daar niet aan te breien, met werkven-
sters van 6u tot 20u (en 21u op vrijdag) (en mogelijks in de toekomst, 
nóg uitgebreider) in een variërend uurroostersysteem is het lang niet 
evident om een goede balans te vinden met jouw persoonlijke situatie.  

Daarom heeft de fi rma nu een systeem uitgewerkt dat tegen februari 
2021 overal uitgerold zal worden. Het “zelfroosteren”.

Zelfroosteren heeft ook als doel om een aantrekkelijke werkgever te 
zijn en blijven. Veel vertrekkende medewerkers verlieten de fi rma 
omwille van het moeilijk kunnen combineren van de job met hun 
persoonlijke situatie. Het wordt nu ook aanzien als één van de troeven 
om nieuwe medewerkers aan te trekken en uiteraard om bestaande 
medewerkers te behouden. 

ENKELE CIJFERS UIT DE TESTFILIALEN

96% 
geeft aan een 
betere werk-
privé balans te 
hebben

95% 
kan daad-
werkelijk zijn 
privéleven beter 
organiseren

96% 
geeft ook aan 
meer controle te 
hebben op het 
uurrooster

90% 
gebruikt dit systeem, de 
overige 10% deed dat niet 
omwille van verschillende 
redenen (geen problemen 
met uurrooster; 
niet echt nodig omwille van 
geen kinderen,…)

16% 
gaf aan te twijfelen om weg 
te gaan bij Colruyt omwille 
van de uurroosters, 78% 
daarvan geeft aan sinds de 
invoer van het zelfroosteren 
hierover minder 
te twijfelen.

Spelregels, vind je terug op portal (doc.981 128 en doc.974 095). 
Uitzonderlijke situaties steeds in overleg/akk oord met je gerant of chef.

WIST-JE-DAT?
 � We op het cpbw van oktober 2020 opnieuw een “studie ergonomie” 

hebben gevraagd.

 � Resultaten daarvan zouden in het voorjaar 2021 bekend moeten zijn.

 � We kunnen bekomen hebben dat er het volledige jaar door ook 
fl essenwater ter beschikking gesteld word voor het personeel 
(meestal bidons van 5L everyday water). Staat er in jouw fi liaal 
in de refter, geen drinkwater, spreek je leidinggevende dan hierop 
aan. Schrijf het water steeds uit met je persoonlijk toestel en plaats 
het in de refter. (zie com277 769 946).

 � Na járen van “zagen en zeuren” hebben we de directie kunnen 
overtuigen. Dankzij ACV Puls krijgt elke medewerker tegen eind 
maart 2021 een persoonlijke drinkfl es ter beschikking. Deze zal 
gepersonaliseerd worden met naam en personeelsnummer en mag 
je doorheen de dag overal met je meenemen op de werkvloer. Zo 
hoef je geen dorst meer te hebben en drink je bovendien veel méér. 
Goed gehydrateerd doorheen de hele dag dus.

 � Het systeem zelfroosteren ook gebruikt kan worden om de duurtijd 
van je dagen in te perken? Het is een veelzijdig instrument… Of je 
nu een vroege, een late of een bepaalde vrije dag voor ogen hebt… Je 
kan zelf je wensen inplannen en daardoor creëer je voor jezelf een 
planning op maat. 

 � In “cao 104 werkbaar werk” staat ingeschreven om het kassawerk te 
beperken tot 2u aaneensluitend. Dit naar aanleiding van de studie 
kassabeleving/ergonomie. Ook in deze cao staat de limiet op 4u 
kassa werk per dag waarvan maximaal 1u kassa platte kar en de 
belofte te voorzien in voldoende variatie voor de medewerker.

 � De week van 28 december in principe een week van 21u is 
voor een voltijdse medewerker? Alles daarboven genereert een 
overurentoeslag van 50%.

 � Je kan toetreden tot de besloten facebook groep “ ACV Puls Colruyt 
Laagste Prijzen”? Zo blijf je bij met syndicaal nieuw binnen het 
bedrijf en de sector? 

www.acv-puls.be DE KRANT VAN ACV PULS
VAKBONDSPLOEG BIJ COLRUYT

LEES DE
VOLLEDIGE NIEUWE

COVID-CAO OP
WWW.PC202.BE!
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