
Vorig jaar hebben we gezien dat de werknemers die anders niet gezien en niet erkend 
worden echt wel essentieel zijn voor ons land. Ook dankzij vele schoonmakers kon het land 
blijven draaien tijdens de crisis. Dat mogen we niet vergeten. 

Respect en erkenning blijven essentieel. Hiervoor kwamen we op tijdens de ‘Week van 
de schoonmaker’, van 14 tot 20 juni. Dat blijft belangrijk, we mogen niet aanvaarden dat 
bedrijven besparen ten koste van de schoonmakers!

Gaëtan Stas
Algemeen secretaris
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In de schoonmaaksector worden de lonen elk jaar op 1 januari en op 1 juli 
geïndexeerd. Op 1 juli 2021 bedraagt de indexering 0,70%
Op pagina’s 2 en 4 vinden jullie een overzicht van de bedragen vanaf 1 juli 2021.

PC 121
SCHOONMAAK

Woordje van de algemeen secretaris
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De schoonmakers werden in de bloemetjes gezet tijdens de Week van de Schoon- 
maker, van 14 tot 20 juni.

Nog vragen? 

Neem dan gerust contact op met je secretariaat van ACV Voeding en Diensten.
Zie adressen op onze website: www.acv-voeding-diensten.be
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Minimumlonen per categorie vanaf 1 juli 2021

1A Gewone schoonmaak € 13,6605

1B Schoonmaak met bijkomende moeilijkheid € 14,0860

1C Schoonmaak metro € 14,2195

1D Schoonmaak automobielnijverheid € 14,5070

2A Schoonmaak met halfzware inspanning € 14,5445

2B Schoonmakers spoorwegwagons € 14,9615

2C Idem 2B maar buiten op de buitenzijde € 15,1315

2D Ontvetten en reinigen van nieuwe voertuigen € 14,9615

2E Ontsmetting € 15,1115

2F Schoonmaken van IBC containers en vaten in PE € 13,9205

3A Ophalen van huisvuil € 15,5285

3B Halfzware schoonmaak in industriepanden € 15,4210

3C Geleider van vuilniswagen € 16,3390

3D Geleider-mecanicien vuilniswagen € 16,7555

3E Bestuurder bull-verdichter € 17,2835

4A Ruitenwasser 0-7 maanden anciënniteit in de ruitenwasserij € 15,4210

4B Ruitenwasser 8-11 maanden anciënniteit in de ruitenwasserij € 15,7995

4C Ruitenwasser 12-17 maanden anciënniteit in de ruitenwasserij € 16,0645

4D Ruitenwasser maanden anciënniteit in de ruitenwasserij 18 en + € 16,3320

5 Vaklieden
(Loon van het  

betreffende paritair 
comité, maar min. 1A)

6 Car-wash € 14,8460

7A Schoorsteenveger 0-8 maanden anciënniteit € 15,4210

7B Schoorsteenveger 9-16 maanden anciënniteit € 15,7995

7C Schoorsteenveger 17-24 maanden anciënniteit € 16,0645

7D Schoorsteenveger 25 maanden anciënniteit en + € 16,3320

8
Industriële schoonmaak : handlanger zonder vakopleiding- 

manoeuvre sans formation prof
€ 15,0145

8A Industriële schoonmaak : handlanger € 15,9935

8B Industriële schoonmaak : 2e operateur zonder rijbewijs € 16,2835

8B1 Industriële schoonmaak : 2e operateur met rijbewijs € 16,2835

8B2 Industriële schoonmaak : 2e operateur na 6 maand 8B1 € 16,7345

8B3 Industriële schoonmaak : 2e operateur na 6 maand 8B2 € 17,1440

8B4 Industriële schoonmaak : 2e operateur na 12 maand B3 € 17,6035

8C Industriële schoonmaak : 1e operateur € 18,2965

9 Vuilverbrandingsovens Zie ondernemingsCAO

10A Stortplaatsen : Handlanger € 16,0325

10B Stortplaatsen : Gespecialiseerd handlanger € 16,4925

10C Stortplaatsen : Gespecialiseerde arbeider € 17,0255

10D Stortplaatsen : Operator van toestellen € 18,1995

10E Stortplaatsen : Geschoolde arbeider € 18,2725

10F Stortplaatsen : Hoog geschoold arbeider € 18,8035
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Onderhandelingen voor een nieuwe cao
De lonen en de arbeidsvoorwaarden worden in een collectieve 
arbeidsovereenkomst (cao) vastgelegd. Dat is een akkoord tussen de vakbonden 
en de werkgevers. In de sector schoonmaak wordt de cao vastgelegd in het 
paritair comité van de schoonmaak, paritair comité nr. 121.

De regering besliste over de maximaal toegalaten marge om de lonen te 
verhogen. Deze marge is vastgelegd op 0,4%. Daarenboven is een eenmalige 
premie van maximum 500 euro toegelaten.

Over andere onderwerpen kwam er een akkoord tussen de vakbonden en de 
werkgevers. Dankzij dit akkoord worden landingsbanen vanaf 55 jaar mogelijk. 
Het swt (het vroegere brugpensioen) is voorzien vanaf 60 jaar. Om hiervan 
gebruik te kunnen maken is een cao in de sector nodig.

In het najaar zal er onderhandeld worden in de sector schoonmaak. We willen in een goede cao, zodat alle werknemers van 
de schoonmaak in gelijk welk bedrijf erop vooruit kunnen gaan. Wij houden jullie op de hoogte zodra er hierover nieuws is!

ISA
Infolijn StudentenArbeid

02/244 35 00
isa@acv-csc.be

ISA
een initiatief van

In de sector van de schoonmaak komen overnames van werven geregeld voor. Een ander schoonmaakbedrijf staat dan in voor 
het onderhoudscontract. Sinds lange tijd bestaan er regels om te voorkomen dat de schoonmakers hun ontslag zouden krijgen.
Bij een overname gaan de arbeiders in principe automatisch, dus zonder opzegging mee naar het nieuwe schoonmaakbedrijf.
Als er minstens 3 arbeiders op de werf werken, dan moet het nieuwe schoonmaakbedrijf de arbeiders die minstens 9 maanden 
werken op de werf overnemen. Bij kleine werven met minder dan 3 arbeiders moet de arbeider minstens 24 maanden anciënniteit 
op de werf hebben. 

Bij het nieuwe schoonmaakbedrijf krijgen de arbeiders een arbeidsovereenkomst met behoud van anciënniteit en met behoud 
van het aantal werkuren. Als de arbeider de functie van ploegchef of brigadier verliest door de overname, moet eerst een 
functieopzeg gegeven worden.

Er is na een werfovername werkzekerheid gedurende 6 maanden. Bij kleine werven met minder dan 3 arbeiders is er 3 maanden 
werkzekerheid. Dat wil zeggen dat de arbeiders geen ontslag of vermindering van werkuren kunnen krijgen om economische 
redenen.

Tip! Vraag de tussenkomst van het sociaal fonds aan bij een vermindering van het loon om economische redenen.  
 
Contacteer zo snel mogelijk het je vakbondsafgevaardigde of je secretariaat van ACV Voeding en Diensten bij problemen naar 
aanleiding van een overname.

Werfovername: geen aanleiding voor ontslag!



Premies en vergoedingen vanaf 1 juli 2021

Arab-vergoeding € 1,63/dag Gebruik eigen voertuig € 0,3707/km

Nacht (22u - 6u) € 2,4865/u Overnachting € 15,4730/
nacht

Zondag/Feestdag 100% op uurloon Voeding € 28,7325/dag

Zaterdag 25% op uurloon Maaltijd na 10u werk € 13,7410

Ongezond werk € 0,5205/u Onderhoud arbeidskledij     

Weerverlet 3D € 0,1025/u     - per week € 1,9445/week

Masker  € 1,5960/u     - maximum per maand € 7,78/maand

Nucleair  € 0,8400/u Permanentie weekend € 56,7115/WE

Ploegen
(Opeenvolgende +  
afwisselend) 

 € 0,8625/u Permanentie feestdag € 28,3625/dag

Ploegbaas 10% op uurloon Specifieke premies categorie 8

Brigadier 5% op uurloon       - Masker € 13,9415/dag

Overuren (boven 37u/week) 50% op uurloon       - Inertie € 13,9415/dag

Bijkomende uren (boven 
37u/maand) 

50% op uurloon
      - Start € 28,3625/dag

      - Nacht € 3,0210/u

Mobiliteitsvergoeding € 0,0658/km 
      - Dagvergoeding voor 
dienstopdrachten 

Vergoeding chauffeur € 0,1316/km       vanaf 76 km/dag € 14,94/dag

Verplaatsingen tussen 
werven   

€ 0,0875/km      van 26 tot 75 km/dag € 11,27/dag

 Minimum per verplaatsing € 1,7500      van 10 tot 25 km/dag  € 4,32/dag

Verzekering voor ambulante zorgenCONTACTEER 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

Vergeet niet om je kosten in 
te dienen!
De verzekering voor ambulante zorgen van 
de sector schoonmaak komt tussen in de 
medische kosten buiten het ziekenhuis. Het 
is dus geen hospitalisatieverzekering, maar 
wel een verzekering voor dokterskosten, 
erelonen van specialisten, apotheekkosten, 
laboratoriumkosten, medische beeldvorming 
(echografieën, röntgenfoto’s,…), kosten 
voor orthopedische apparaten, enz. 

Heb je meer dan 25 euro kosten die niet door de mutualiteit werden terugbetaald? Dan 
is het de moeite om deze kosten in te dienen via  www.MyAxaHealthcare.be, 
cleaning.health@axa.be of AXA Healthcare Team, Louizalaan 166, Bus 1, 1050 Brussel.

Tip! Ben je niet meer in het bezit van alle bewijzen van de medische kosten? Vraag dan 
een terugbetalingsattest aan je de mutualiteit en aan je apotheek! Gebruik de AssurPharma-
barcode om de apotheekkosten automatisch door te geven!


