LOONBIJSLAGEN VOOR BIJZONDERE WERKEN
(CAO van 12 juni 2014 – Loontoeslagen)

I. Werken bij de uitvoering waarvan de arbeiders gevoelens van onzekerheid, vrees, onrust, kunnen ondervinden,
in weerwil van de getroffen veiligheidsmaatregelen
Onverminderd de dwingende bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, de codex over het
welzijn op het werk en de welzijnswet van 4 augustus 1996 en haar uitvoeringsbesluiten, die verplichtingen opleggen aan
de arbeiders, is de werkgever verantwoordelijk voor de arbeidsveiligheid.
Hierbij wordt hij bijgestaan door de dienst voor bescherming en preventie op het werk en door de vakbondsafvaardiging,
indien er één is.
De in dit artikel bedoelde loonbijslagen zijn dus niet bestemd tot compenseren van het gevaar dat eventueel bestaat bij
de uitvoering van de betrokken prestaties.
Alle voorzorgsmaatregelen en aangepaste maatregelen moeten immers steeds getroffen zijn om de uitvoering van het
werk mogelijk te maken in omstandigheden die voldoende veiligheid en bescherming waarborgen.
Het blijft niettemin waar dat het, wegens de bijzondere omstandigheden waarin bepaalde taken moeten uitgevoerd worden,
gerechtvaardigd is hiervoor een loonbijslag uit te keren aangezien de arbeiders af te rekenen hebben met spanningen of
emoties verbonden aan buitengewone omstandigheden.
Deze loonbijslagen zijn bijgevolg enkel verschuldigd over de tijd waarin de arbeiders bezig zijn met de hierna nader
omschreven werken:

Omschrijving werken

Toe te kennen loonbijslag %

Herstelling van leidaken (natuurlijke of kunstmatige) of pannendaken op normaal
dakwerk gelegen op minimum 20 m hoogte wanneer er kroonlijsten ontbreken

10

Schilderen van metalen gebinten en pylonen op een minimum van 15 m hoogte

10

Werken met continu glijbekisting op minder dan 25 m hoogte

10

Rioleringswerken en andere leidingen uitgevoerd in nauwe sleuven met een diepte
van ten minste 1,70 m

10

Werken in galerijen: doorboringswerken tot bij de voltooiing van de voorlopige
verlichtings- en ventilatie-installaties en tot dat de veiligheid, overeenkomstig het
algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, is gewaarborgd

10

Bedienaars van rots-ripmachines als het werk in moeilijke omstandigheden moet
worden uitgevoerd (rotsachtig talud en gevaarlijke werkomstandigheden)

10

Het werk aan de topmachine

15

Nieuwe bekledingen van torenspitsen en koepeldaken

25

Bouwen en herstellen van torenspitsen

25

Slopingswerken aan gebouwen die in wankele toestand verkeren

25

Werken in de omheining of aan gebouwen van in werking zijnde
petroleumraffinaderijen (onder “omheining van petroleumraffinaderijen” wordt
verstaan de plaats waar gevaar bestaat of waar speciale voorzorgsmaatregelen
wegens gevaar opgelegd zijn), en werken in de warme zone van kerncentrales

25

Gezien de installaties van de petroleumraffinaderijen en kerncentrales verschillen van
streek tot streek, wordt overeengekomen dat de verschillende
interpretatiemogelijkheden die eventueel kunnen oprijzen tussen de plaatselijke
werknemers- en werkgeversorganisaties, samen door dezen dienen onderzocht.
Gevraagd wordt de bijslag van 25% als een maximum te beschouwen. In ieder geval
kan deze bijslag nooit minder dan 15 % bedragen. Bij ontstentenis van een plaatselijk
interpretatievergelijk wordt de normale verzoeningsprocedure ingesteld op verzoek
van de meest gerede partij.
Werken uitgevoerd door de “rotskammers” vanaf 15 m hoogte in de ruimte

25

Bouwen van fabrieksschoorstenen

40

Deze loonbijslag is toegekend aan de arbeiders die gespecialiseerd zijn in de bouw
van fabrieksschoorstenen met uitzondering van hen die op de grond tewerkgesteld
zijn.
Herstellingen in opzoeking uitgevoerd aan de bekleding van torenspitsen en koepels

50

Vernieuwing van dakbedekkingen van torenspitsen en koepels, wanneer er
kroonlijsten ontbreken

50

Herstellingen van fabrieksschoorstenen

50

Deze loonbijslag is toegekend aan de arbeiders die gespecialiseerd zijn in het
herstellen van fabrieksschoorstenen met uitzondering van hen die op de grond
tewerkgesteld zijn.
Plaatsen, wegnemen en onderhouden van torenhanen

100

Plaatsen en herstellingen van dakbekledingen op rollend raam

100

Bouwen van koeltorens in monolietbeton:
- werken op een hoogte van 25 tot 40 m
- werken op een hoogte van 40 tot 60 m.
- werken op een hoogte van 60 tot 80 m
- werken op een hoogte van 80 m en hoger

10
20
30
40

De hoogte wordt altijd berekend van de funderingsplaat af.
In de hoogte uitgevoerde ruwbouwwerken (toren- en flatgebouwen), wanneer degene
die deze werken uitvoert zich rechtstreeks in de ruimte bevindt:
- werken op een hoogte van 25 tot 40 m
- werken op een hoogte van 40 tot 60 m
- werken op een hoogte van 60 tot 80 m
- werken op een hoogte van 80 m en hoger

10
20
30
40

Het oprichten en het afbreken van steigers:
- meer dan 10 m in de ruimte
- meer dan 15 m in de ruimte

10
25

Alleen voor stukadoorswerk: werken aan dakgoten, op hangladders, hangende
loopplanken, hangbruggen en hangsteigers

10

Voor de schilders: het werk aan dakgoten met behulp van de haakladders,
“dakgootladder” genaamd waarbij genoemde dakgoot zich ten minste 15 m boven de
grond bevindt

10

Voor de loodgieters-zinkbewerkers alleen: werken aan dakgoten in de ruimte en meer
dan 15 m hoog voor zover de werklieden zich bevinden op hangladders, hangende
loopplanken, hangbruggen of hangsteigers

10

Werken in de dakgoten zijn uitgesloten.

De loonbijslagen voor het oprichten en het afbreken van steigers meer dan 15 m in de ruimte en voor werken aan
dakgoten op hangladders, hangende loopplanken, hangbruggen en hangsteigers zijn niet van toepassing voor de
werken uitgevoerd door de dakdekkers.
De aangeduide percentages moeten berekend worden op het regelingsloon en hoeven slechts uitbetaald te worden aan
de arbeiders die werken op de verschillende aangeduide hoogten en voor de uren die aan deze werken besteed worden.

II.

Ongezonde, hinderlijke of lastige werken

De aangegeven loonbijslagen wegens de bijzondere aard van deze werken zijn alleen maar verschuldigd voor de tijd
waarin bedoelde werken worden uitgevoerd.
Lijst der ongezonde werken

Toe te kennen loonbijslag %

Werken met de steekvlam met gas of met elektrische boogvlam op geschilderde,
gegalvaniseerde of verloodde metalen.

10

Pistoolschilderwerken en verstuivingwerken

10

Het werk met pistool in de stukadoorwerken

10

Reinigen met zandstralen

10

Werk uitgeoefend door arbeiders die met de spuit koolwaterstofhoudende producten
(teer of bitumen) in de vorm van vloeistof en onder druk spreiden, of die rechtstreeks
in contact komen met die producten

10

Het werken met een snijschijf als ten minste 1 uur lang ononderbroken wordt gewerkt

10

Het uitgieten van zakken cement in de betonmolen

12,5

Behandeling van los cement wanneer er geen speciale installaties zijn en de werkman
ernstig blootgesteld is aan stuivend cement

12,5

Belangrijke schraapwerkzaamheden op stukadoorswerken
stukadoors

12,5

door

arbeiders

Impregneren van hout door bevochtiging met schadelijke producten en/of bewerking
van het aldus behandelde hout

15

Deze loonbijslag is niet toepasselijk op de dakdekkers.
Herstelling van stookketels (vuurvaste stenen)

25

Graven van putten en tunnels met de kaphamer

25

Werken in ingebruik zijnde tunnels

25

Werken bij de uitvoering waarvan de werkman op ernstige wijze blootgesteld is aan
aanrakingen met in ontbinding verkerende organische stoffen, aan de uitwerkselen
van vuur, water, radioactieve bestralingen, moerassen, slijk, roet, gassen, bijtende
stoffen, zuren, stof in gesloten lokalen; werken voor ontstopping van riolen in
gebouwen

25

Reinigen en herstellen van oude beerputten; reinigen en herstellen van
nijverheidsovens, wanneer deze schadelijke gassen uitwasemen; het buitenwerk met
het cementgum

50

Het teren van beerputten, het binnenwerk met het cementgum

100

Lijst der hinderlijke of lastige werken

Toe te kennen loonbijslag%

Werkzaamheden van arbeiders belast met werken van effectieve dakbedekking

4

Werk van de kalorifugeurs wanneer zij los glaswol gebruiken

5

Het hanteren van de betonbreker, het mechanische heiblok of de pneumatische
hamer

10

Bedienen van een pneumatische boorhamer of betonbreker van minstens 15 kilo

15

Bestratingwerken

10

Uitblazen van bestratingsvoegen met samengeperste lucht

10

Aanleggen van wegenasfalt: voor de bestuurders van de afwerkmachine, de
aanstampers, de harkers en de walsbestuurders

10

Grondstabilisatiewerken met kalk met inbegrip van de chauffeurs doorlopend
tewerkgesteld op een dergelijke bouwplaats

25

Het werken met een thermische lans:
- buiten
- binnen

25
50

Werken in samengeperste lucht:
Druk van:
0 tot 1.250 g/cm²
1.251 tot 2.000 g/cm²
2.001 tot 2.500 g/cm²
2.501 tot 3.000 g/cm²

50
100
200
300

De volgende prestaties worden van de werklieden gevraagd:
Druk van:
0 tot 1.250 g/cm²: ……………3 ploegen van 8 uren
1.251 tot 2.000 g/cm²: ……… 4 ploegen van 6 uren
2.001 tot 2.500 g/cm²: ……….6 ploegen van 4 uren
2.501 tot 3.000 g/cm² ………..8 ploegen van 3 uren
Voor de werken waarbij men zich bedient van botten of dijlaarzen, moeten deze door de werkgever verschaft worden.

III.

Samenvoeging van de loonbijslagen voor bijzondere werken

In bepaalde gevallen kan men de loonbijslagen samenvoegen.
Het samenvoegen van de bijslagen is evenwel niet mogelijk voor de in eenzelfde artikel vermelde werken. Bovendien
mag de samenvoeging van de loonbijslagen niet leiden tot een totaal bedrag dat 50% van het normale loon
overschrijdt.
Deze loonbijslagen, wegens de bijzondere aard van deze werken, zijn alleen maar verschuldigd voor de tijd waarin
bedoelde werken inderdaad worden uitgevoerd.

