
Hoop doet leven! Zonder hoop en zonder vrienden en familie rondom ons kunnen we 
niet leven. Hoop doet ons dromen. Dromen over rechtvaardigheid, over een nieuwe 
wereld met gelijkheid en geluk voor iedereen. Hiervoor vechten we elke dag, samen 
met onze afgevaardigden en met jullie! We eisen echte waardering voor het werk van de 
schoonmakers. Geen loze woorden, maar concrete vooruitgang!

Gaëtan Stas

Wat is er nieuw op 1 januari 2021?
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 9   Geen toepassing van de negatieve indexering

 9  Indienen kosten bij verzekering ambulante zorgen
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Premies en vergoedingen 
vanaf 1 januari 2021 8In de schoonmaaksector worden de lonen elk jaar op 1 januari en op 1 juli geïndexeerd.

Op 1 januari 2021 wordt de negatieve indexering niet toegepast. De negatieve indexering 
(-0,09%) wordt verrekend bij volgende indexering.

Op pagina’s 2 en 8 vinden jullie een overzicht van de bedragen vanaf 1 januari 2021.

Nog vragen? Neem dan gerust contact op met je secretariaat van ACV Voeding en 
Diensten.

Volg ons op 
Facebook

Of neem een kijkje op:
www.acv-voeding-diensten.be

PC 121
SCHOONMAAK

Woordje van de algemeen secretaris
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Minimumlonen per categorie vanaf 1 januari 2021

1A Gewone schoonmaak € 13,5655

1B Schoonmaak met bijkomende moeilijkheid € 13,9880

1C Schoonmaak metro € 14,1205

1D Schoonmaak automobielnijverheid € 14,4060

2A Schoonmaak met halfzware inspanning € 14,4435

2B Schoonmakers spoorwegwagons € 14,8575

2C Idem 2B maar buiten op de buitenzijde € 15,0265

2D Ontvetten en reinigen van nieuwe voertuigen € 14,8575

2E Ontsmetting € 15,0065

2F Schoonmaken van IBC containers en vaten in PE € 13,8235

3A Ophalen van huisvuil € 15,4205

3B Halfzware schoonmaak in industriepanden € 15,3140

3C Geleider van vuilniswagen € 16,2255

3D Geleider-mecanicien vuilniswagen € 16,6390

3E Bestuurder bull-verdichter € 17,1635

4A Ruitenwasser 0-7 maanden anciënniteit in de ruitenwasserij € 15,3140

4B Ruitenwasser 8-11 maanden anciënniteit in de ruitenwasserij € 15,6895

4C Ruitenwasser 12-17 maanden anciënniteit in de ruitenwasserij € 15,9530

4D Ruitenwasser maanden anciënniteit in de ruitenwasserij 18 en + € 16,2185

5 Vaklieden
(Loon van het  

betreffende paritair 
comité, maar min. 1A)

6 Car-wash € 14,7430

7A Schoorsteenveger 0-8 maanden anciënniteit € 15,3140

7B Schoorsteenveger 9-16 maanden anciënniteit € 15,6895

7C Schoorsteenveger 17-24 maanden anciënniteit € 15,9530

7D Schoorsteenveger 25 maanden anciënniteit en + € 16,2185

8
Industriële schoonmaak : handlanger zonder vakopleiding- 

manoeuvre sans formation prof
€ 14,9100

8A Industriële schoonmaak : handlanger € 15,8825

8B Industriële schoonmaak : 2e operateur zonder rijbewijs € 16,1705

8B1 Industriële schoonmaak : 2e operateur met rijbewijs € 16,1705

8B2 Industriële schoonmaak : 2e operateur na 6 maand 8B1 € 16,6180

8B3 Industriële schoonmaak : 2e operateur na 6 maand 8B2 € 17,0250

8B4 Industriële schoonmaak : 2e operateur na 12 maand B3 € 17,4810

8C Industriële schoonmaak : 1e operateur € 18,1695

9 Vuilverbrandingsovens Zie ondernemingsCAO

10A Stortplaatsen : Handlanger € 15,9210

10B Stortplaatsen : Gespecialiseerd handlanger € 16,3780

10C Stortplaatsen : Gespecialiseerde arbeider € 16,9070

10D Stortplaatsen : Operator van toestellen € 18,0730

10E Stortplaatsen : Geschoolde arbeider € 18,1455

10F Stortplaatsen : Hoog geschoold arbeider € 18,6730
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Het sociaal fonds voor de schoonmaak is een fonds voor bestaanszekerheid. De werkgevers en vakbonden vertegenwoordigd 
in het paritair comité voor de schoonmaak (nr. 121) beheren het sociaal fonds. Dankzij het sociaal fonds heb je recht op aanvul-
lende sociale voordelen! Hieronder vind je een overzicht van deze voordelen.

Laat geen geld liggen! Vraag deze voordelen aan bij ACV Voeding en Diensten!

Vanaf 1 juli 2020 zorgt het sociaal fonds ook voor de aansluiting bij een verzekering voor ambulante zorgen. Inmiddels hebben 
jullie de brief met het polisnummer ontvangen. Jullie kunnen dus de medische kosten indienen bij de verzekeraar (AXA)!

Het fonds komt tussen bij werkloosheid. Voor de tijdelijke werkloosheid moet je geen aanvraag doen, deze betaling is automa-
tisch (per drie maanden, tijdens de corona-periode uitzonderlijk maandelijks).

In de andere gevallen, moet je een aanvraag indienen via de plaatselijke afdeling van ACV Voeding en Diensten. Bezorg hier-
voor steeds de nodige documenten, zoals loonfiches en een kopie van de C4.

Ook bij vermindering van het werkrooster of bij vermindering van het uurloon komt het sociaal fonds tussen. Als er een collec-
tief ontslag of sluiting is bij de klant, dan komt het fonds gedurende 18 maanden tussen in plaats van 12 maanden.

Opgepast! Sinds 1 januari 2014 zijn er langere opzeggingstermijnen door de Wet Eenheidsstatuut. De kost van die langere 
opzeggingstermijn moet afgetrokken worden van de bijkomende vergoeding. Dit kan tot gevolg hebben dat geen bijkomende 
vergoeding uitbetaald kan worden.

Vergoedingen bij werkloosheid

Bijkomende vergoeding Bedrag Maximale duur

Tijdelijke of volledige werkloosheid 2,6121 euro/uur 730 uren per jaar

Werkloosheid wegens economische rede-
nen:
- verlies van betrekking
- vermindering werkrooster
- vermindering uurloon

Verschil tussen nettoloon 
voor en na ontslag

Maximum 413,14 euro/
maand

12 maanden
Bij collectief ontslag of stopzetting activitei-
ten bij klant: 18 maanden
Bij verlies van betrekking 3, 6, 9 of 12 maan-
den.

Oudere werklozen: meer dan 60 jaar bij 
ontslag en geen recht op swt

Maximum 208,08 euro/
maand

Voor deeltijdsen in verhou-
ding tot de arbeidsduur

Tot pensioengerechtigde leeftijd

HET SOCIAAL FONDS SCHOONMAAK IS ER OOK VOOR U!

Speciaal dossier Sociaal Fonds



- 4 -

De landingsbaan is een systeem waarbij oudere werknemers hun werkrooster kunnen verminderen met (in bepaalde gevallen) 
een uitkering van de RVA. 

Het sociaal fonds voorziet een bijkomende uitkering, bovenop de uitkering van de RVA. Deze bijkomende uitkering wordt 
maandelijks betaald.

Deze aanvullende vergoeding kan je aanvragen via de plaatselijke afdeling van ACV Voeding en Diensten. Bezorg ons een 
kopie de beslissing van de RVA (formulier C62).

Tip! Contacteer het ACV bij al je vragen over tijdskrediet, landingsbanen en thematische verloven!

Ook in andere gevallen waar je niet kan werken, komt het sociaal fonds tussen bovenop de uitkeringen van de mutualiteit, van 
de verzekering of van FEDRIS.

Deze aanvullende vergoeding kan je via de plaatselijke afdeling van ACV Voeding en Diensten. Bezorg ons een attest van het 
ziekenfonds met vermelding van het aantal vergoede dagen en het bedrag van de dagelijkse vergoeding of de betaalstaat van 
de verzekeraar of FEDRIS.

Landingsbaan

Andere aanvullende vergoedingen

Bijkomende vergoeding Bedrag Maximale duur

1/5e vermindering van de 
loopbaan

73,87 euro/maand (voorheen voltijds gewerkt) Tot pensioengerechtigde leeftijd

1/2e vermindering van de 
loopbaan

184,64 euro/maand (voorheen voltijds gewerkt)
138,51 euro/maand (voorheen minstens 3/4e gewerkt)

Tot pensioengerechtigde leeftijd

Bijkomende vergoeding Bedrag Maximale duur

Ziekte 40% van de ziektevergoeding 
vanaf de tweede maand ziekte

6 of 12 maanden

Preventieve verwijdering zwangere vrouwen 1/9e van het door FEDRIS uit-
gekeerde bedrag, beperkt tot 
bruto loonverlies.

6 maanden

Arbeidsongeval 1/9e van het door de verze-
kering uitgekeerde bedrag, 
beperkt tot bruto loonverlies.

12 maanden

Dodelijk arbeidsongeval 5000 €

Overlijden tijdens beroepsloopbaan (geen 
dodelijk arbeidsongeval)

1500 €

Speciaal dossier Sociaal Fonds
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Inmiddels ontvingen de aangeslotenen een brief van AXA met het polisnummer. Alle arbeiders van de schoonmaak (paritair 
comité nr. 121) tot de leeftijd van 65 jaar werden automatisch aangesloten door het sociaal fonds. Voor arbeiders die na 1 juli 
2020 in dienst treden van een schoonmaakbedrijf is de voorwaarde om drie maanden anciënniteit te hebben. Langdurig zieken 
blijven één jaar aangesloten. Men blijft aangesloten zolang men in dienst is bij een schoonmaakbedrijf.

Ambulante zorgen zijn medische zorgen waarvoor geen hospitalisatie nodig is.

Het is mogelijk om kosten in te dienen vanaf 1 juli 2020.

WAT WORDT TERUGBETAALD?

• Medische en paramedische prestaties en honoraria
• Medische analyses en medische beeldvorming
• Orthopedische apparaten en medische hulpmiddelen
• Geneesmiddelen
• Voorgeschreven orthodontische behandelingen (enkel de behandeling, niet de protheses)

Daarnaast is er bijkomende verzekering voor repatriëring in het geval van hospitalisatie in het buitenland.

WAT ZIJN DE BEPERKINGEN?

• Tussenkomst aan 50% van de kosten
• Plafond van maximum 185 € per jaar en per persoon voor de kosten
• Maximum gedurende 5 jaar per persoon voor orthodontische behandelingen
• Globale franchise van 25 € per jaar

Verzekering voor ambulante zorgen
Speciaal dossier Sociaal Fonds
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Een aanvullend pensioen is een pensioen dat je bovenop het wettelijk pensioen kan opbouwen. Het wordt ingericht door de 
werkgevers en werknemers van de sector via het fonds tweede pensioenpijler pc 121 en de verzekeraar AXA Belgium.

Dit aanvullend pensioen wordt betaald door bijdragen van de werkgever, nl. 1,52% van het loon aan 108%. Na aftrek van de 
werkingskosten wordt 1,50% van de brutolonen gestort.

Elk jaar krijgt de je informatie over het opgebouwde aanvullend pensioen via een pensioenfiche waarop vermeld staat wat er 
reeds betaald werd en wat het te verwachten kapitaal is bij pensionering. Deze informatie kan je ook consulteren op de website 
www.mypension.be. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald wanneer je met pensioen gaat.

Aanvullend pensioen

• Via MyAxaHealthcare

Dien je documenten in via http://www.MyAxaHealthcare.be in de rubriek ‘mijn medische kosten indienen. Je kan inlog-
gen via Itsme, via sms-code of via je polisnummer. Bundel alle medische kosten en de terugbetalingsattesten van je 
ziekenfonds per maand en duid aan in welke maand deze kosten gemaakt werden. Verstuur de kosten twee keer per 
jaar via MyAXA Healthcare.

Voor informatie, bijstand of vragen, neem contact op met AXA:

Tel: +32 2 642 45 60

E-mail : cleaning.health@axa.be

Chat: via WhatsApp, op MyAXA Healtcare

•  Per e-mail of per post

Bundel alle medische kosten en de terugbetalings-attesten van uw ziekenfonds per maand en voeg een overzichtsblad 
toe met vermelding van:

 - je polisnummer
 - je naam en voornaam
 - je bankrekeningnummer voor de terugbetaling
 - de maand waar de kosten gemaakt werden

Verstuur deze kosten twee keer per jaar samen met het overzichtsblad per e-mail naar cleaning.health@axa.be of per 
post naar het AXA Healthcare Team, Louizalaan 166, Bus 1, 1050 Brussel.

Voor alle apotheekkosten

Je kan jouw AssurPharma barcode in de Belgische apotheken gebruiken om de attesten rechtstreeks naar AXA te 
sturen. Je kan jouw barcode vinden op het platform MyAXA Healthcare.

HOE DIEN IK MIJN KOSTEN IN?

Speciaal dossier Sociaal Fonds
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Op welke feestdagen heb je recht?

Het personeel van de schoonmaak heeft recht op 10 wettelijke feestdagen, één bijkomende feestdag en eventueel op de bijko-
mende feestdagen zoals het personeel van de cliënt (op je werf).

DIT ZIJN DE 10 WETTELIJKE FEESTDAGEN IN 2021:

Nieuwjaar Vrijdag 1 januari

Paasmaandag Maandag 5 april

Feest van de arbeid Zaterdag 1 mei

O.L.H. Hemelvaart Donderdag 13 mei

Pinkstermaandag Maandag 24 mei

Nationale feestdag Woensdag 21 juli

O.L.V. Hemelvaart Zondag 15 augustus

Allerheiligen Maandag 1 november

Wapenstilstand Donderdag 11 november

Kerstmis Zaterdag 25 december

Je hebt recht op een vervangingsdag als de feestdag op een zondag of op een dag waarop er niet gewerkt wordt valt (meestal 
zaterdag). Daarnaast heb je recht op één bijkomede feestdag, in principe genomen op de feestdag van de gemeenschap. De 
feestdag van de Vlaamse gemeenschap valt op zondag 11 juli 2021.

Als je gewoonlijk bij dezelfde cliënt werkt en als het personeel van de cliënt bijkomende feestdagen heeft, dan heb je ook recht op 
loon voor die dagen, zoals bij een wettelijke feestdag.

Opgepast! Als je deeltijds werkt, zijn er bijzondere regels.

Contacteer dan je ACV-afgevaardigde of je secretariaat van ACV Voeding en Diensten als je nog vragen hebt over je 
feestdagen.



Premies en vergoedingen vanaf 1 januari 2021

Arab-vergoeding € 1,63/dag Gebruik eigen voertuig € 0,3542/km

Nacht (22u - 6u) € 2,4690/u Overnachting € 15,3655/
nacht

Zondag/Feestdag 100% op uurloon Voeding € 28,5330/dag

Zaterdag 25% op uurloon Maaltijd na 10u werk € 13,6455

Ongezond werk € 0,5170/u Onderhoud arbeidskledij     

Weerverlet 3D € 0,1020/u     - per week € 1,9310/week

Masker  € 1,5850/u     - maximum per maand € 7,72/maand

Nucleair  € 0,8340/u Permanentie weekend € 56,3175/WE

Ploegen
(Opeenvolgende +  
afwisselend) 

 € 0,8565/u Permanentie feestdag € 28,1655/dag

Ploegbaas 10% op uurloon Specifieke premies categorie 8

Brigadier 5% op uurloon       - Masker € 13,8445/dag

Overuren (boven 37u/week) 50% op uurloon       - Inertie € 13,8445/dag

Bijkomende uren (boven 
37u/maand) 

50% op uurloon
      - Start € 28,1655/dag

      - Nacht € 3,0000/u

Mobiliteitsvergoeding € 0,0658/km 
      - Dagvergoeding voor 
dienstopdrachten 

Vergoeding chauffeur € 0,1316/km       vanaf 76 km/dag € 14,84/dag

Verplaatsingen tussen 
werven   

€ 0,0870/km      van 26 tot 75 km/dag € 11,19/dag

 Minimum per verplaatsing € 1,7400      van 10 tot 25 km/dag  € 4,29/dag

De Generieke gids om de verspreiding van het coronavi-
rus op het werk tegen te gaan bevat de maatregelen om 
zo veilig mogelijk te kunnen werken.

Op 30 oktober werd een nieuwe versie van de Generieke 
gids uitgebracht. Er werden onder meer aanpassingen 
gedaan in verband met social distancing, telewerk, het 
dragen van maskers, het collectief vervoer, de ventilatie en 
verluchting. Het belang van maatregelen van quarantaine 

en isolatie wordt benadrukt. Alle betrokkenen (werkgevers, werknemers, de interne en externe 
preventiedienst, het comité voor preventie en bescherming op het werk, de ondernemings-
raad, de vakbondsafvaardiging, …) moeten samen tegen het virus strijden om de verspreiding 
ervan onder controle te houden

De verklaring van de vakbonden en werkgevers van het paritair comité schoonmaak over de 
Generieke gids blijft van toepassing. De bijgewerkte versie van de Generieke gids zal in de 
overlegorganen van de ondernemingen besproken worden.

Coronavirus: nieuwe versie van de 
Generieke gids

CONTACTEER ONS

AALST
 Hopmarkt, 45
9300 Aalst
 053/73.45.38

ANTWERPEN
 Frankrijklei, 146
2000 Antwerpen
 03/222.70.70

BRUGGE
 Koning Albert I-laan 140
8200 Brugge
 050/44.41.61

BRUSSEL
 Grisarstraat 44
1070 Anderlecht
 02/500.28.80

GENT
 Poel, 7
9000 Gent
 09/265.43.41

IEPER
 St.-Jacobsstraat, 34
8900 Ieper
 059/34.26.36

KORTRIJK
 P. Kennedypark, 16D
8500 Kortrijk
 056/23.55.55

LEUVEN
 Martelarenlaan 8
3010 Kessel-Lo 
 016/21.94.60

HASSELT
 Mgr. Broekxplein, 6
3500 Hasselt
 011/29.09.52

MECHELEN
 Onder den Toren, 4A 
2800 Mechelen
 015/71.85.50 

OOSTENDE
 Dr. L. Colensstraat, 7
8400 Oostende
 059/55.25.57

ROESELARE
 Peter Benoitstraat 13
8800 Roeselare
 051/26.55.22

ST.-NIKLAAS
 H. Heymanplein, 7
9100 Sint-Niklaas
 03/765.23.50 

TURNHOUT
 Korte Begijnenstraat, 20
2300 Turnhout
 014/44.61.45


