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STOFFERING EN HOUTBEWERKING PC 126 
CAO-ONDERHANDELINGEN 2019-2020 

INFO FLASH NR 1 – 7 MEI 2019 
 
 

Het startschot van de onderhandelingen voor de sectorale CAO 2019-2020 
wordt morgen, 8 mei, gegeven met de toelichting van de 
gemeenschappelijke eisenbundel. 
 
 
 
Wij houden jullie op de hoogte van het verloop van de onderhandelingen via 
de “info flash”. 
 
 
 
De gemeenschappelijke eisenbundel vinden jullie hieronder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAADPLEEG OOK REGELMATIG DE WEBSITE VAN DE AC (WWW.ACCG.BE), JE VINDT ER 
NAAST DE SYNDICALE ACTUALITEIT HET MEEST RECENTE NIEUWS OVER DE SECTOR EN 
INTERESSANTE LINKS. 
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CCAAOO--OONNDDEERRHHAANNDDEELLIINNGGEENN  22001199--22002200  

GGEEMMEEEENNSSCCHHAAPPPPEELLIIJJKK  EEIISSEENNBBUUNNDDEELL    

PPCC  112266  ––  SSTTOOFFFFEERRIINNGG  eenn  HHOOUUTTBBEEWWEERRKKIINNGG  

  

 

  

KOOPKRACHT  
 

- Maximale invulling van de loonmarge van 1,1% in de bruto uurlonen en premies  

- Invulling koopkrachtversterking voor de VOLLEDIGE DUUR van de cao (= per 
1/1/2019) 

- Op basis van sectoranciënniteit automatisch overschakelen naar hogere 
looncategorie vanuit categorie V 

- Aanpassen van de fietsvergoeding tot maximaal vrijgesteld bedrag 

- Tussenkomst woon-werkverkeer vanaf 1ste km 

 

 

TOENADERING ARBEIDERS-BEDIENDEN 
 

- Verderzetten harmonisering statuut arbeiders bedienden 

- Syndicale afvaardiging  
o vanaf 20 werknemers in plaats van 20 arbeiders;  
o sectoraal kader statuut  

 

 

FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID  
 

- Automatische indexering van de voordelen FBZ  
- Verhogen dagbedrag syndicale premie binnen wettelijk kader  
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KWALITATIEVE ARBEIDSORGANISATIE/WELZIJN  
 
- Verbetering anciënniteitsverlof in de sector 

- Concretisering van werkbaar werk, CAO 104 en re-integratie: 

- uitwerking sectoraal aanbod o.a. besteding werkbaarheidscheques (en    
equivalent in andere regio’s) op basis van werkzaamheden stuurgroep;  

- rechtstreekse betrokkenheid van de overlegorganen bij de uitwerking  

 

VORMING EN OPLEIDING 
  
- Bewaking correcte invulling van de opleidingen in de sector : evaluatie cao 

bepaling ivm registratie in de onderneming   
- Opvolging groeipad i.v.m. opleidingsinspanning  

 

OVEREENKOMSTEN BEPAALDE DUUR 
 

- Verlenging van de bestaande en door dit akkoord niet-gewijzigde 
overeenkomsten. 

- Indexering lonen : onbepaalde duur & verwijzing afgevlakte gezondheidsindex 
- Clausule sociale vrede : geen misbruik bij bespreking bedrijfsspecifieke thema’s 

 

PRO MEMORIE 
 

- SWT: maximaal inschrijven op de nationale stelsels 

- Landingsbanen: inschrijven op de nationale kader-cao met betrekking tot de 
leeftijdsvereisten voor de RVA-uitkering (35 jaar beroepsverleden, zwaar beroep, 
20 jaar nachtarbeid) 

- Verfijnen procedure aflevering ecocheque 

 

_____ 
 

 


