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PROTOCOLAKKOORD 2019-2020 

SECTOR TEXTIELRECUPERATIE (PSC 142.02) 

 

1. Koopkracht 
• Behoud van het bestaande indexmechanisme 
• Verhoging van baremieke en effectieve lonen met 1,1 % op 1 juli 2019  

 
2. FBZ 

• Verhoging van de toeslag bij tijdelijke werkloosheid betaald door het Sociaal Fonds met :  
- €0,5/dag tot € 5,5/dag vanaf 1.01.2019 
- €0,5/dag tot € 6,0/dag vanaf 1.01.2020  

 
3. Mobiliteit 

• De fietsvergoeding wordt opgetrokken van €1,20/dag naar €1,40/dag vanaf 1 juli 2019 
 

4. Vorming en opleiding 
• De sociale partners engageren zich om in de looptijd van de cao een visie te ontwikkelen 

rond vorming, opleiding en werkbaar werk. Dit zou kunnen inhouden dat we het 
opleidingsaanbod verruimen door contacten te leggen met opleidingsinstellingen. We 
willen ook maatregelen voorstellen en uitwerken rond werkbaar werk.  

• De sociale partners engageren zich om de trekkingsrechten binnen het kader van de 
bijdragen voor risicogroepen en permanente vorming binnen het FBZ te herbekijken.  

 

5. Werkzekerheid 
• Verlenging van de tewerkstellingsverbintenissen  

 
6. SWT 

• Sectoraal intekenen op alle NAR-kadercao’s rond SWT, inclusief bepaling omtrent 
mogelijkheid vrijstelling van beschikbaarheid, tot 30 juni 2021 (inzake vrijstelling van 
beschikbaarheid tot 31 december 2022): 

o SWT lange loopbaan 59 jaar mits 40 beroepsverleden 
o SWT 59 jaar mits 33 jaar beroepsverleden en 20 jaar nacht  
o SWT 59 jaar mits 33 jaar beroepsverleden in zwaar beroep 
o SWT 59 jaar mits 35 jaar beroepsverleden in zwaar beroep 
o SWT 58 jaar in 2019 en 2020 mits 35 jaar beroepsverleden – medische redenen  
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7. Tijdskrediet en Landingsbanen 
• Sectoraal intekenen op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van de Nationale 

Arbeidsraad van 23 april 2019 betreffende de landingsbanen, tot 31 december 2020:  
o 55 jaar voor landingsbaan in de vorm van een 1/5de  loopbaanvermindering en 

57 jaar voor landingsbaan in de vorm van een 1/2de loopbaanvermindering bij 
lange loopbaan en zware beroepen 

• Invoering regeling halftijds tijdskrediet met motief gedurende 51 maanden voor motief 
zorg en 36 maanden voor motief opleiding, vanaf 1 september 2019  

 
8. Werkbaar werk  

• Verbeteren anciënniteitsverlof: verlagen van de anciënniteitsvereiste vanaf 1 juli 2019: 
o 1 dag vanaf 10 jaar anciënniteit 
o 2de dag vanaf 15 jaar anciënniteit 
o 3de dag vanaf 20 jaar anciënniteit  

 
9. Technische punten 

o Technische aanpassingen cao’s 
o Verlenging van de Vlaamse aanmoedigingspremies  
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