
 

PC 121 : Schoonmaak 

V.U. Bart De Crock – Boudewijnlaan 8, 1000 Brussel 5/5/20 

Maatregelen corona : actualiteit 
 

Tijdelijke werkloosheid 

• Betaling door het sociaal fonds van een aanvullende vergoeding bij tijdelijke 
werkloosheid van 2,5940 €/uur (ongeacht de aard/reden van de tijdelijke 
werkloosheid);  

• Gelijkstelling van de periode tijdelijke werkloosheid coronavirus voor de berekening 
van de eindejaarspremie; 

Ziekte – aanvullende vergoeding 

• Tussenkomst van het sociaal fonds tbv. 40% van de ziektevergoeding, ook  als de 
mutualiteit deze dagen de eerste maand van de ziekte betaalt;     Om deze 
vergoeding aan te vragen laat je het aanvraagformulier invullen door de werkgever 
en bezorg je dit met een attest van de mutualiteit bij je plaatselijk ACLVB-
secretariaat. 

Lonen 

• Categorie 1B voor de schoonmaak in ziekenhuizen, psychiatrische 
verzorgingstehuizen en gemedicaliseerde instellingen voor bejaarden; Gedurende de 
coronacrisis zal ook de schoonmaak in niet-gemedicaliseerde woon-zorgcentra voor 
bejaarden aan categorie 1B betaald worden; 

• Het personeel dat desinfectie doet van met het coronavirus besmette kamers en 
behandelingsruimtes, heeft recht op categorie 2E; dit loon omvat het dragen van 
specifieke beschermingsmiddelen bij desinfectie; 

• afvalophalers: in sommige gemeenten is er een sterke toename van het volume en 
gewicht van het afval. Vanzelfsprekend moeten de regels in verband met de werklast, 
arbeidsduur- en organisatie gerespecteerd worden, ook bij opmaak van de 
werkplanning. De cao voorziet bij overschrijding van de vastgestelde tonnages dat 
één chauffeur met twee laders verplicht is; 

• industriële reinigers: op 1 april 2020 was er een indexering van de dagvergoeding bij 
verplaatsingen : 

o vanaf 75 km/dag:   14,69 € 
o van 26 tot 75 km/dag: 11,07 € 
o van 10 tot 25 km:     4,25 € 

https://fsend-sfsoo.be/_library/_files/2017_Formulier%20langdurige%20ziekte_nl.pdf
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Andere maatregelen 

• Vervroegde uitbetaling van het vakantiegeld op 6 en 13 mei.  

Verklaring werkgevers  

De werkgevers bevestigen het belang van de bescherming van de gezondheid van de 

werknemers. 

Op basis van een risicoanalyse wordt bepaald welke persoonlijke beschermingsmiddelen 

(PBM’s) zoals wegwerpshorten, wegwerpoveralls, wegwerphandschoenen, mondmaskers 

enz… vereist zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. Deze PBM’s worden ter 

beschikking gesteld en moeten door de werknemer verplicht en volgens de instructies 

gedragen worden. 

Bovendien moet waar mogelijk, de maatregel van “social distancing” gerespecteerd worden. 

Tot slot wensen de werkgevers van de schoonmaaksector hun werknemers expliciet te 

bedanken voor hun inzet. 

  


