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Stelsel : 37u 
 

Categorie minimum 
loon 

1A : Gewone schoonmaak 14,0937 
1B : Werkplaatsen 14,5329 
1C : Metro-schoonmaak 14,6704 
1D : Bij productie auto's 14,9671 
2A : Halfzware inspanning 15,0058 
2B : Schoonmaak spoorwagens, bussen en vliegtuigen 15,4360 
2C : Schoonmaak spoorwagens buitenzijde 15,6112 
2D : Nieuwe voertuigen ontvetten, reinigen, ontsmetten 15,4360 
2E : Ontsmetting 15,5906 
2F : Schoonmaak IBC containers en vaten in PE 14,3617 
3A : Ophalen vuilnis 16,0208 
3B : Zware industrie 15,9099 
3C : Chauffeur vuilnis 16,8572 
3D : Chauffeur vuilnis + mecanicien 17,2869 
3E : Bestuurder bull-verdichter 17,8315 
4A : Ruitenwasser : 0 tot 7 maand anciënniteit 15,9099 
4B : Ruitenwasser : 8 tot 11 maand anciënniteit 16,3004 
4C : Ruitenwasser : 12 tot 17 maand anciënniteit 16,5740 
4D : Ruitenwasser : 18 maanden en meer anciënniteit 16,8501 
5 (*)  
6 : Car-wash 15,3165 
7A : Schoorsteenveger : 0 tot 8 maand anciënniteit 15,9099 
7B : Schoorsteenveger : 9 tot 16 maand anciënniteit 16,3004 
7C : Schoorsteenveger : 17 tot 24 maand anciënniteit 16,5740 
7D : Schoorsteenveger : 25 maanden en meer anciënniteit 16,8501 
8 : Ind. reiniging - Handlanger zonder vakopleiding 15,4905 
8A : Ind. reiniging - Handlanger 16,5007 
8B : Ind. reiniging - 2de operator zonder rijbewijs C 16,7999 
8B1 : Ind. reiniging - 2de operator rijbewijs C nodig 16,7999 
8B2 : Ind. reiniging - 2de operator na 6 maanden in B1 17,2653 
8B3 : Ind. reiniging - 2de operator na 6 maanden in B2 17,6875 
8B4 : Ind. reiniging - 2de operator na 12 maanden in B3 18,1619 
8C : Ind. reiniging - meewerkend 1ste operator 18,8767 
8D et 8E (**)  
8F (***): Keurmeester 17,2653 
9 (****)  
10A : Stortplaatsen: handlanger 16,5409 
10B : Stortplaatsen: gespecialiseerd handlanger 17,0153 
10C : Stortplaatsen: gespecialiseerde arbeider 17,5655 
10D : Stortplaatsen: operator van toestellen 18,7768 
10E : Stortplaatsen: geschoolde arbeider 18,8521 
10F : Stortplaatsen: hooggeschoolde arbeider 19,3998 

(*) categorie 5: beroep loon met minimum categorie 1A 
(**) categorie 8D en 8E: De werknemers worden gesteld onder het regime aangenomen door het 
paritair comité voor het garagebedrijf (PC 112), met het minimumloon van de categorie 8A. De 
functieclassificatie en functiewaardering worden verder uitgewerkt op bedrijfsniveau. 
(***) categorie 8F: Minimumloon van de categorie 8.B2. 
(****) categorie 9: zie bedrijfsCAO 
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Premies en loontoeslagen 
 
Premies: 

• Arbeid verricht tussen 22 uur en 6 uur: 2,5550 EUR per uur; 
• Arbeid verricht op zon- en feestdagen: +100 %; 
• Arbeid verricht op zaterdag: +25 %; 
• Ongezond werk: 0,5350 EUR per uur; 
• Maskerpremie: 1,6400 EUR per uur; 
• Nucleaire premie: 0,8630 EUR per uur; 
• Arbeid in opeenvolgende en wisselende ploegen: 0,8865 EUR per uur; 
• maaltijdvergoeding vanaf 10 uur arbeid gedurende één dag: 14,1205 EUR; 
• permanentiepremie:  

o weekend: 58,2765 EUR; 
o feestdag, brug- of rustdag in de week: 29,1455 EUR. 

 
Premies in categorie 8 (industriële reiniging): 

• permanentiepremie:  
o weekend: 58,2765 EUR; 
o feestdag, brug- of rustdag in de week: 29,1455 EUR. 

• startpremie: 29,1455 EUR per dag van 24 uur; 
• maskerpremie: 14,3265 EUR per dag; 
• forfaitaire inertpremie: 14,3265 EUR per dag; 
• Nachtpremie : 3,1045 EUR. 

 
Loontoeslagen: 

• Loon ploegchefs: +10 %; 
• Loon brigadiers en brigadiersters: +5 %. 

 
Vergoeding voor overnachting en voedsel:  

• voor overnachting: 15,9000 EUR; 
• voor voeding: 29,5255 EUR. 

 
Premie voor weersomstandigheden (categorie 3D): 0,1055 EUR per uur. 
 
Vergoeding voor werkkledij (categorie 1A): 1,9980 EUR per week, met een maximum van 7,99 EUR 
per maand. 
 
ARAB-vergoeding: 1,63 EUR netto per gepresteerde dag. 
 
Dagvergoeding voor dienstreizen voor het personeel behorend tot de categorieën 8  

• 15,35 EUR per dag voor dienstreizen vanaf 76 km (= totaal aantal km heen + terug) per dag; 
• 11,58 EUR per dag voor dienstreizen van 26 tot 75 km (= totaal aantal km heen + terug) per 

dag; 
• 4,44 EUR per dag voor dienstreizen van 10 tot 25 km (= totaal aantal km heen + terug) per 

dag. 
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