
                   
    

 LABO 
Puurs, 16 september 2019 

 Eisenbundel Bedienden 2019-2021 
 
1. DUUR: 

2 jaar of 24 maanden. Vanaf 1/03/2019 t/m 28/02/2021 
 

2. WERKZEKERHEID: 

Dezelfde clausule 

 
3. KOOPKRACHT: 

• Algemene loonsverhoging van 100 € per maand 
• Bonus-cao 90: bestendigen 

• Ecocheques: 250 euro per jaar en recurrent. 
• Ploegentoeslag bedienden: Harmonisatie met de arbeiders 

 

4. KROKUSPREMIE: 

• ANCIENNITEITSPREMIE: (Krokuspremie) te verhogen en 

harmoniseren met de arbeiders . 
• Afschaffen pro-rata. (“Geen proratisering: 1 jaar dienst is 1 kalenderjaar.”) 

• Tevens de keuze om deze om te zetten in bijkomend verlof. 
    

  nu 

Meer dan 1 jaar dienst 97 € 

Meer dan 5 jaar dienst 194 € 

Meer dan 10 jaar dienst 396 € 

Meer dan 15 jaar dienst 597 € 

Meer dan 20 jaar dienst 791 € 

 
• ANCIENNITEITSDAGEN:  

Toepassen vanaf 2 jaar anciënniteit (inclusief alle contracten) 
 

5. BRUGPENSIOEN (SWT) & TK & LANDINGSBANEN: 

• Alle wettelijke systemen worden toegepast die wettelijk en sectoraal 

mogelijk zijn! 

• Bevestigen van alle bedrijfsafspraken aangaande SWT en TK. 
 

 

 

 



 

 

6. GLIJTIJD: 

• Afvoeren van het plafond van 12 uren. 
• Principe alle gepresteerde uren zijn arbeidstijd – mogelijkheid om 8 

uren glijtijdverlof op te nemen. 
• Syndicaal overleg over saldo uren en overuren! 

 

7. CAO-104 & DEMOGRAFIEPLAN: 

• Bevestigen van de afspraken demografieplan ( dag op +45 j - +50 j - 

+53 jaar) 
 

8. FIETSLEASE PLAN & FIETSVERGOEDING: 

• Bestendigen en uitbreiden aanbod voor partner. 

• Automatische aanpassing van bedrag fietsvergoeding aan de fiscale 
barema. 

 
9. TELE & THUISWERK: 

• Bestendigen van de afspraken en opnemen in een aparte cao “Tele & 
Thuiswerk”. 

• Uitbreiding mogelijkheid van het aantal dagen per maand. 
 

10. VARIA: 

• Kadocheques: Aanpassen aan de fiscale mogelijkheid (van 35 euro nu 

naar 40 euro) 
 

11. BEHOUD van alle akkoorden die niet werden gewijzigd door dit akkoord! 

 

 

                Namens de vakbonden   

 

        
      ACV bouw-industrie & energie       BBTK - ABVV 

                 Paul Schoeters                              Diana Minten 

 


