
Ontwerpakkoord 
ELEKTRICIENS (PSC 149.01) voor 2019-2020

1. KOOPKRACHT

•   Verhoging baremieke lonen met 1,1% op 1 juli 2019
•   Verhoging effectieve lonen met 1,1% op 1 juli 2019, behalve voor ondernemingen met alternatieve invulling  
  tegen 30 september 2019 

2. FBZ

• Indexering van alle aanvullende vergoedingen met 4,13% op 1 juli 2019
• Terugbetaling van kosten kinderopvang tot 300 euro per jaar per kind vanaf 1 januari 2019 tot 31 december 2020 

3.  EINDEJAARSPREMIE  

• Toekenning pro rata eindejaarspremie bij vrijwillig vertrek na 5 jaar anciënniteit in de onderneming voor de  
 467-ondernemingen, vanaf 1 juli 2019 
 

4.  WOON-WERKVERKEER 

• Volledige terugbetaling openbaar vervoer aan 100% vanaf 1 juli 2019
• Verhoging tussenkomst werkgever in privévervoer met 5% vanaf 1 juli 2019
• Verhoging fietsvergoeding tot € 0,24 per kilometer vanaf 1 juli 2019 
 

5.  SWT  

• Maximale verlenging van alle SWT-stelsels tot 30 juni 2021 

6.  TIJDKREDIET EN LANDINGSBANEN

• Maximale verlenging van landingsbanen 1/5 op 55 jaar en 1/2 op 57 jaar tot 31 december 2020  
 

7.  ARBEIDSORGANISATIE  

• Verhoging aantal vrijwillige overuren die niet meetellen voor interne grens van 25u naar 60u vanaf 1 juli 2019  
 tot 30 juni 2021
• Verhoging aantal vrijwillige overuren van 120u naar maximum 180u, mits ondernemingscao of toetredingsakte 
 
 
 



 
 
8.  WERKBAAR WERK
• Invoering zachte landingsbaan met aanvullende vergoeding tot 160 euro vanaf 1 juli 2019
• Recht op loopbaangesprek en tussenkomst in kosten loopbaanbegeleiding tot 80 euro vanaf 1 juli 2019
• 4 dagen klein verlet bij overlijden inwonend familielid van de eerste graad en opname tot 30 dagen na  
 overlijden vanaf 1 juli 2019 
 

9.  INSPRAAK EN OVERLEG 

• Voorafgaandelijke melding bij onderaanneming aan syndicale delegatie vanaf 1 juli 2019 

10.  MOBILITEIT

• Verhoging mobiliteitsvergoedingen van zodra een KB de verhoging toelaat 
 o Verhoging vergoeding voor chauffeur met passagiers tot € 0,1569 per km 
 o Verhoging vergoeding voor passagier tot € 0,1384 per km 
 o Invoering nieuwe categorie chauffeur zonder passagiers met mobiliteitsvergoeding van € 0,1453 per km
• Mobiliteitsverlof, vanaf 1 juli 2019, voor onbepaalde duur 
 o 1 extra dag betaalde vakantie voor arbeiders die jaarlijks meer dan 43.000 km afleggen
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Verboden op de openbare weg te gooien.


