
 

 

Lier, 22 februari 2021 

Aan alle arbeiders van ERGON 
Directie ERGON betaalde jaren te weinig eindejaarspremie voor haar arbeiders! 

Beste, 

Naar aanleiding van het corona jaar 2020, met wat stempeldagen en voor sommige 
eveneens ziektedagen, konden vele arbeiders vaststellen op het einde van 2020 of begin 
2021 dat de eindejaarspremie opvallend veel lager bleek te zijn. Ondanks dat er 
gelijkstellingen zijn voorzien.  

De directie van ERGON negeert het sectorale akkoord van het Paritair Comité van de 
betonindustrie (PC106.02) volledig en past enkel een in het verre verleden afgesloten 
bedrijfsakkoord toe. Dit akkoord geeft weliswaar geen plafond aan bij de werkloosheids-of 
ziektedagen, maar is een zo laag dagbedrag dat bijna iedereen nadeel doet bij dit systeem! 

Als we een ruwe schatting maken, heeft zeker 3/4de van de arbeiders sinds jaren een 
veel lagere eindejaarspremie ontvangen, dan sectoraal is voorzien. De wet laat toe dat 
je op bedrijfsvlak beter mag doen dan een sectorale afspraak, maar nooit slechter. Een 
sectoraal akkoord heeft een hogere rechtsorde! 

De directie heeft zo jaren ten onrechte geld achtergehouden van de arbeiders, wij eisen 
dat de directie nu gedurende 5 jaar voor iedere arbeider een nieuwe en correcte 
berekening maakt volgens de sectorale regeling! Het bestaande ERGON Systeem mag 
voor ons blijven bestaan, maar het meest gunstige moet steeds worden toegepast!  

Wij hebben de directie van ERGON nu tot 1 maart 2021 de tijd gegeven om voor 
alle arbeiders eveneens een berekening te maken conform de afspraken van de 
sector-CAO PC 106.02. De meest gunstige regeling moet steeds worden 
toegepast! Er mag nooit iemand minder ontvangen dan de sectorale minimum 
afspraken! Indien de directie dit weigert, zullen wij de werkgever voor het 
verzoeningsbureau brengen van het PC 106.02 of zelfs voor de bevoegde 
rechtbank! 

We houden jullie zeker op de hoogte! 
Namens ACV BIE 
Paul Schoeters 
Secretaris 


