
 

EISENBUNDEL SCHOONMAAK 2017-18  

 

PREAMBULE 

De sector schoonmaak is reeds vandaag een sector met voldoende flexibiliteit. We zijn dan ook van 

mening dat er geen verdere stappen moeten worden ondernemen om flexibiliteit sectoraal uit te 

breiden 

 

1. KOOPKRACHT 
 Maximale invulling van de mogelijke marge 1,1% 

 Prioritair via een maximale bruto loonsverhoging van alle lonen (minima en 

effectieve lonen) vanaf 01.01.2017 maar mogelijkheid tot onderhandeling van de 

beschikbare marge op niveau van bedrijf in die bedrijven waar de gemiddelde 

verloning hoger is dan 1B 

 

 

2. VERPLAATSINGSKOSTEN 
 Verhoging terugbetaling van de verplaatsingskosten met eigen vervoermiddel 

 Terugbetaling parkeerkosten strikter dan de huidige CAO 

 Verhoging fietsvergoeding naar 0,23 €/km 

 Vergoeding verplaatsingstijd woon-werk voor de mobiele ploegen 

 Afschaffing van de voorwaarden voor toekenning van vergoeding verplaatsingstijd 

tussen 2 klanten  

 

 

3. SYNDICALE DELEGATIE 
 Tussenkomst telefoonkosten effectieve delegees  : 

In geval van noodzaak, kan door middel van een akkoord op  ondernemingsniveau de 

Er wordt in een terugbetaling van telefoonkosten voorzien.  

 Verhoging syndicale kredieturen en urenpot op jaarbasis 

 Aanduiding plaatsvervangers : niet alleen in pool van kandidaten SV 

 Ontwikkelen van controlemechanismen die vandaag reeds van toepassing zijn voor 

de interim : leerlingen, IBO, art 60, … 

 

4. VORMING 
 Aanbeveling voor OCS om zich in te schrijven in vormingstraject conform wet Peeters 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. SOCIALE FONDSEN 
 Verhoging tussenkomsten bestaanszekerheid 

 Automatische verhoging syndicale premie indien het wettelijk vrijgesteld bedrag 

verhoogd wordt 

 Meer gelijkstellingen voor de berekening van de EP (economische werkloosheid + 

ouderschapsverlof) 

 Fonds 2de pijler :  

i. Verhogen van de 2de pijler (buiten de onderhandelingsmarge) 

ii. Gelijkstelling economische werkloosheid 

 

 

6. EINDELOOPBAAN / WERKBAAR WERK 
 SWT : verlenging/afsluiten van alle mogelijke systemen 

 Tijdskrediet : verlenging/afsluiten van alle mogelijke systemen 

 Maximalisereren van de CAO 104 : sectoraal kader 

 

 

7. HUMANISERING VAN DE ARBEID 
 Werknemers cat 1A/1B : precaire jobs – open discussie 

 Instellen van een cliquet systeem om zo het recht op de verworven 

anciënniteitsdagen vast te klikken en snellere toegang tot anciënninteitsdagen 

 Aanvullingen aan regime klein verlet 

 Werkgelegenheidspolitiek : Garantie op aanwerving contract onbepaalde duur na 3 

of 6 maanden 

 Aanpassing CAO nachtwerk > vanaf 20u tot 6u 

 Herlanceren van campagne dagwerk 

 

 

8. ONDERAANNEMING 
 Uitbreiden van de regels voor controle door syndicale delegatie van toepassing in 

kader van onderaanneming via sociale economie 

 

9. SECTORALE WERKGROEPEN  
 Personeelsovername : Verderzetting sectorale werkzaamheden 

 Industriële schoonmaak : zijn er eisen in opvolging van de werkgroep ? 

 Afvalophaling (OPTIMOR) : Verderzetting sectorale werkzaamheden 

i. Algemene bedenking : sectoraal kader nachtwerk ?? 

ii. Zijn er eisen in opvolging van de werkgroep ? 

 

10. VERLENGING BESTAANDE AKKOORDEN 

 



 

EISENBUNDEL SCHOONMAAK 17-18 

SPECIFIEKE SECTOREN 

1. KLASSIEKE SCHOOMAAK 1A EN 1B 
a. Koopkracht :  

i. Werknemers met specifieke taken tewerkgesteld in de ploegen die instaan 

voor schoonmaak TGV : Categorie of specifieke premie 

 

2. RUITENWASSERS CAT 4 
a. Specifieke aandacht voor nieuwe aanwervingen en vorming 

b. Verduidelijking premie bij slecht weer 

 

3. AFVALOPHALING 
a. Functieclassificatie : af te ronden 

b. CAO tonnage per dag : aanpassingen ifv afvalcontainers 

c. Koopkracht : Categorie of specifieke premie voor Categorie 3A/3C/3D 

i. Die werken in onhygiënische omstandigheden 

d. Verduidelijking premie bij slecht weer 

 

4. INDUSTRIËLE SCHOONMAAK 
a. Koopkracht :  

i. Categorie of specifieke premie 

1. Premie voor werken in gesloten ruimte zelfde bedrag als de 

maskerpremie = 13,07 €/d) 

ii. Forfaitaire maaltijdvergoeding na 10u00 tewerkstelling zonder verplichting 

aan te tonen met ticket 

iii. Verduidelijking premie bij slecht weer 


