
Paritair Comité voor de Handel in Brandstoffen (PC 127) 
 

Collectieve arbeidsovereenkomst van 3 november 2021 
   

Coronapremie 
 
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en 
op de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité 
voor de Handel in Brandstoffen. Onder “werknemers” wordt verstaan: de arbeiders en 
arbeidsters. 
 
Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten in uitvoering van punt 1 
van het protocolakkoord voor de jaren 2021-2022, afgesloten op 23 september 2021, 
waarbij beslist werd om een coronapremie toe te kennen onder de vorm van 
consumptiecheques. 
  
Art.3. Deze consumptiecheques worden uitzonderlijk en eenmalig toegekend op basis 
van de wetgevende maatregelen inzake het loonoverleg voor de periode 2021-2022 
bepaald in de wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten 
gevolge van de Covid-19-pandemie (B.S. 29 juli 2021).  
 
Art. 4. Voor de berekening van het bedrag van de consumptiecheques waarop een 
werknemer recht heeft wordt de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 september 
2021 als referentieperiode genomen.  
 
Het bedrag van de consumptiecheques bedraagt 2,25 euro per effectief gewerkte dag 
gedurende de referteperiode. Het maximum bedraagt 500 euro. 
 
 
Art. 5.  De consumptiecheques zijn geldig tot 31.12.2022 in de handelszaken en 
inrichtingen die limitatief worden opgesomd in artikel 19 quinquies van het koninklijk 
besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders.  
  
Art. 6. Deze consumptiecheques worden niet verleend ter vervanging of ter omzetting 
van loon, premies, voordelen in natura of van enig ander voordeel of van een aanvulling 
bij het voorgaande, al dan niet bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid. 
 
Art. 7. De werkgever stelt de werknemers die op het moment van de uitbetaling van de 
consumptiecheques niet meer in loondienst zijn bij de betrokken werkgever, in kennis 
van het recht op cheques.  
 
Art. 8 De consumptiecheques,dienen door de werkgever besteld te worden ten 
allerlaatste op 31 december 2021.Zij kunnen zowel op papier als in elektronische vorm 
worden verstrekt. 
 
Art. 9. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 3 november 2021. Ze 
is gesloten voor een bepaalde duur tot 31 december 2021. 
 
 


