
 

Collectieve arbeidsduurvermindering :  

De geschiedenis gaat verder bij TRIXXO ! 

Zoals voorzien in het sectoraal akkoord van de Dienstencheques moet TRIXXO het systeem van  

collectieve arbeidsduurvermindering aanpassen en je loon verhogen.  

Vanaf 01/01/2021 heb je dus, naargelang je arbeidsregeling, recht op het volgende: 

 
 

        Als je tekent voor de verbreking van het contract en een nieuw contract bij een andere entiteit van TRIXXO  

wordt dit je nieuwe loon : 

 
Wij zijn bereid om met hen te onderhandelen, maar TRIXXO wil het niet meer horen ! 

      Erger nog ! TRIXXO heeft de vergadering met de vakbonden in december afgebroken en aangekondigd  
dat ze nog maar eens in onderling akkoord jullie huidige arbeidscontracten willen opzeggen  

en jullie verplichten om een nieuw contract te tekenen. 

                                Op die manier wil de onderneming de voltijdse arbeidsduur weer opvoeren naar 38 uur per week               
zonder JULLIE daar enige compensatie voor te geven!  

Enkele jaren geleden hebben ze jullie nochtans gevraagd om het omgekeerde te doen !  

• Hoe lang gaan ze nog met jullie spelen ? 

TRIXXO wil de regels weer omzeilen… 

Vanaf 1 januari 2021 moet de werkgever volens de wet de lonen verhogen ! 

• Maar TRIXXO houdt niet zo van regels… 

     Meer loon voor de werknemers betekent minder geld voor de werkgever en voor de aandeelhouders. Dus wil de werkgever 
weer de arbeidscontracten van de werknemers wijzigen en de arbeidsduur optrekken naar 38 uur per week. 

• En wat krijgen de huishoudhulpen daar voor in de plaats ? Een nog lager netto-loon ! 

    In plaats van een hoger brutoloon te betalen, zoals voorzien in het sectoraal akkoord,  
wil TRIXXO dat omzeilen met excuses en vage beloftes.  

TRIXXO wil de huishoudhulpen laten opdraaien voor een probleem dat hij zelf gecreëerd heeft een paar jaar geleden ! 

• Heeft men jou al gevraagd om een nieuw arbeidsconract te ondertekenen ? 

ALS DAT ZO IS, neem dan contact op met je vakbondsafgevaardigden of met het bureau van ACV Liège-Verviers-Ostbelgien 

ACV Voeding & Diensten Liège-Verviers  Tel 04/340.73.70  of 04/340.73.77 

Mail: alimentationetservices.liege@acv-csc.be 

 

Uurregeling per 

week 

Minder dan 1 jaar 

anciënniteit bij 

TRIXXO 

1 jaar anciënniteit 

bij TRIXXO 

2 jaar anciënniteit 

bij TRIXXO 

3 jaar anciënniteit 

bij TRIXXO 

35u/week 12,08€/u 12,54€/u 12,70€/u 12,83€/u 

36u/week 11,75€/u 12,19€/u 12,35€/u 12,48€/u 

37u/week 11,43€/u 11,86€/u 12,02€/u 12,14€/u 

Uurregeling per 

week 

Minder dan 1 jaar     

anciënniteit bij 

TRIXXO 

1 jaar anciënniteit 

bij TRIXXO 

2 jaar anciënniteit 

bij TRIXXO 

3 jaar anciënniteit 

bij TRIXXO 

38u/week 11,35€/u 11,78€/u 11,93€/u 12,06€/u 

mailto:alimentationetservices.liege@acv-csc.be

