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SCHOONMAAK - PC 121 
PREMIES EN VERGOEDINGEN OP 01.07.2021   
(INDEXERING 1.7.2021 + 0.70% WAARBIJ NEGATIEVE INDEXERING OP 01.01.21 (-0,09%) WERD VERREKEND)) 
 

 
 

 
 

2,4865 €/h

3,0210 €/h

100%

25%

0,5205 €/h

0,1025 €/h

De chauffeur 3D die de functie van chauffeur 3C waarneemt heeft recht op premie voor weersomstandigheden (per uur)

1,5960 €/h

0,8400 €/h

0,8625 €/h

10%

5%

50%

Feestdag, brug of rustdag in de week 28,3625 €

Weekend 56,7115 €

Per km 0,0875 €/km

met een minimum van 1,7500 €

15,4730 €

Vergoeding voor voeding (per dag) 28,7325 €

Vergoeding arbeidskledij (categorie 1A gewone schoonmaak)

Onderhoud (per week) 1,9445 €

Maximum per maand 7,78 €

13,7410 €

ARAB-vergoeding 1,63 €

ARAB-vergoeding werknemers cat. 8 tot 8C voor de dagen met verplaatsing van minder dan 10 km 0,80 €

Startpremie voor spoedtussenkomsten (cat. 1C) 18,4525 €

Permanentiepremie: Feestdag, brug of rustdag in de week 28,3625 €

Permanentiepremie: Voor een weekend 56,7115 €

Startpremie 28,3625 €

Maskerpremie (per dag) 13,9415 €

Inertpremie (per dag) 19,9415 €

0,0658 €/km

0,1316 €/km

0,3707 €/km

0,24 €

dienstreizen vanaf 76 km 14,94 €/jour

dienstreizen van 26 tot 75 km 11,27 €/jour

dienstreizen van 10 tot 25 km 4,32 €/jour

Premies en vergoedingen in categorie 9 (vuilverbrandingsovens) zie bedrijfs-CAO

Slecht weer chauffeur vuilnis cat. 3D

Maskerpremie (per uur)

Nucleaire premie (per uur)

Premies en vergoedingen

Nachtarbeid tussen 22 uur en 6 uur voor werknemers cat. 8 (art. 14 d) cao 25.10.19)

Zon- & feestdag

Zaterdag

Ongezond werk (niet voor de categorieën 8 en niet te cumuleren met de maskerpremie)

Nachtarbeid tussen 22 uur en 6 uur (art. 3 cao 25.10.19)

Maaltijdvergoeding vanaf 10 u arbeid

Opeenvolgende en wisselende ploegen (niet voor de categorieën 8)

Ploegchefs

Brigadiers

Permanentiepremie

Vergoeding verplaatsing van werf naar werf

Vergoeding voor overnachting (per dag)

Overuren boven 37 uren/week

Fietsvergoeding

Dagvergoeding voor dienstreizen (cat.8)

Premies alleen voor arbeiders in de industriële reiniging (categorieën 8)

Mobiliteitsvergoeding

Mobiliteitsvergoeding chauffeur

Gebruik eigen wagen (op verzoek van werkgever wanneer geen openbaar vervoer mogelijk - tarief van de staat)

E.R.: Werner Van Heetvelde, La Centrale Générale-FGTB - rue Haute 26-28, 1000 Bruxelles 


