
   

 

Brussel, 21 juni 2019 

 

CAO 2019-20: gemeenschappelijk eisenbundel in het PC 140.01 

 

Voor het Gemeenschappelijk vakbondsfront is een verhoging van de brutolonen en netto-

vergoedingen met 1,1% prioritair vanaf 1 januari 2019. 

De uitkeringen van het sociaal fonds aan de werknemers dienen automatisch geïndexeerd te 

worden. De syndicale premie dient automatisch gekoppeld te worden aan de jaarlijkse fiscale 

indexatie (maximale vrijstelling). 

Van zodra er een akkoord is over de verplaatsingsvergoedingen woon-werkverkeer in de NAR, 

wensen wij de automatische toepassing ervan, ook voor de verplaatsing met eigen middelen en 

dit ook voor de eerste vijf kilometer. We vragen de veralgemening van de fietsvergoeding 

conform de mogelijkheden voorzien in het IPA en een verhoging van de fietsvergoeding waar ze 

reeds bestaat. 

Het GF vraagt de verlenging van het SWT-stelsel en van het stelsel landingsbanen en streven 

naar een maximale invulling van de bestaande verlofregimes (tijdskrediet). 

Wij pleiten ook voor de gelijkschakeling of harmonisering van een aantal spelregels over de 

sub-sectoren ( geregeld, bijzonder geregeld en ongeregeld vervoer) heen (w.o. 

eindejaarspremie, betaling van zon- en feestdagen, behoud anciënniteit…).    

De toenemende veroudering in onze sector noopt ons actie te ondernemen inzake werkbaar 

werk, gendergelijkheid, instroom van jongeren. We dienen te onderzoeken welke maatregelen 

wij kunnen nemen om het beroep aantrekkelijker en vrouwvriendelijker te maken. Bovendien 

moeten de werkregimes kunnen worden aangepast in functie van een gezonde work/life 

balans. Een paritaire werkgroep kan hiervoor worden opgericht.  



Inzake sociale dumping willen wij intensiever werken. Wij denken aan het opstellen van een 

gedragscode voor touroperators, opdrachtgevers en onderaannemers. Een specifieke 

werkingstoelage uit het sociaal fonds voor de sociale partners is noodzakelijk. 

Het sociaal overleg binnen de sector moet worden gepromoot. Het GF blijft voorstander van 

een verlaging van de drempel voor de oprichting van een vakbondsafvaardiging in de kleinere 

ondernemingen, van de vrije keuze van aanduiding van de vakbondsafgevaardigden en van een 

verhoging van het aantal toe te kennen dagen vakbondsverlof.    

Er dient dringend overleg gepleegd over de gevolgen van het decreet ‘basisbereikbaarheid’ 

voor het personeel in de sector. 

 

Voor ACV Openbare diensten, Jan Coolbrandt 
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