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1. Koopkracht 

- maximale verhoging van de loonmarge op de effectieve en baremieke lonen1 
- verhoging van het sectoraal minimumsalaris (14euro/u – 2300euro/maand) 
 

2. Bijkomende anciënniteitsdagen voor al het personeel 
 

3. Werkbaar werk – arbeidsduurvermindering 
- recht op 3 bijkomende dagen per jaar vanaf 50 jaar – cao 104 
- recht op 2 dagen per jaar vanaf 55 jaar (gezien alleen de mogelijkheid van TK ½ vanaf 57 
jaar) – cao 104 
- specifieke maatregelen voor het vliegend personeel tussen 55 – 65 jaar 
- werkgroep over het pensioen van het vliegend personeel voor de toekomst en over de 
zware beroepen voor alle categoriën om een erkenning te bekomen 
 

4. Vorming 
-individualisering van de vormingsdagen 
-maatregelen tot omscholing van de bedienden die tewerkgesteld zijn als “risicoberoep” 
 

5. Sociaal fonds 
- actualisering van de tussenkomsten van het sociaal fonds: 
Verhoging van indexering van de tussenkomsten; 
Invoeren nieuwe maatregelen (hospitalisatieverzekering, tussenkomst kinderopvang…) 
-Verhoging werkgevers bijdrag. 
 

6. Functieclassificatie 
-een aantal functies oplijsten voor de kleine luchtvaartmaatschappijen en ze integreren in 
een nieuwe cao tegen eind 2019 
 

7. Sociaal overleg 
-verplichting om de SD te informeren ingeval van tijdelijk werk, interimwerk (wat ook het 
motief is), onderaanneming of outsourcing 
 

8. Mobiliteit 
-fietsvergoeding 0,24 euro/km en automatische verhoging indien fiscale vrijstelling 
verhoogd 
-aanpassing (cfr cao van de NAR)en verbetering van de tussenkomst privé vervoerskosten 
van de werknemer 
 

9. Harmonisatie van de statuten 
-hetzelfde statuut voor al de werknemers van de sector 
 

10. Tijdskrediet (cao klaar om te ondertekenen voor het TK met vergoedingen 
2019_2020) 

Verlenging en actualisering voor alle mogelijke regimes 
Onderzoek van de uitbreiding cao TK eindeloopbaan zonder vergoeding 
 

11. SWT (cao klaar om te ondertekenen 2019-2020 en 2021-2022) 
Verlenging en actualisering van al de mogelijke regimes 
 

12. Verlenging van de cao’s van bepaalde duur  


