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Werkkledij
CAO van 1 april 1986 en 10 december 1992 (31.471)
Deze CAO is niet algemeen verbindend verklaard
Toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair
Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen
Hoofdstuk I. Toepassingsgebied
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de
ondernemingen die afhangen van het Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen en op de bedienden die zij tewerkstellen.
Hoofdstuk II. Voorwerp
Art.2. Zij regelt overeenkomstig artikel 27 van de wet van 5 december 1968, de
toepassing van de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten ingevolge de
oprichting van het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen
krachtens het koninklijk besluit van 9 juli 1984.
Hoofdstuk III. Collectieve arbeidsovereenkomsten en andere bepalingen geldig voor
alle ondernemingen die afhangen van het Paritair Comité voor de bedienden van de
non-ferro metalen.
Afdeling 2 . Andere gemeenschappelijke bepalingen
Art.6. Het technisch werkplaatspersoneel en het technisch laboratoriumpersoneel,
tewerkgesteld onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werklieden aan wie
werkkledij wordt verstrekt, ontvangt eveneens een dergelijke kledij.
Hoofdstuk V. Slotbepalingen
Art.8. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 april
1986.
Zij wordt gesloten voor onbepaalde duur.
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Een plan betreffende resultaatsgebonden voordelen
CAO van 16 april 2008 (88.098) gewijzigd door de CAO van 28 april 2009 (92.247)
gewijzigd door de CAO van 27 juni 2011 (105766), door de CAO van 28 april 2014
(122.552) door de CAO van 07 december 2015 (132637) en door de CAO van 03
september 2019 (153815)
Omzetting van een bestaand plan betreffende voordelen gebonden aan de
collectieve resultaten van de onderneming, genaamd "variabele bonus", in een
plan betreffende resultaatsgebonden voordelen
Alle artikels + bijlage.
(art. 4, punt D, punt 1 bis werd toegevoegd door CAO van 28 april 2009, registratienummer 92.247, vanaf 1
januari 2009)
(art. 4, punt D, punt 1 ter werd toegevoegd door CAO van 27 juni 2011, registratienummer 105.766, vanaf 1
januari 2012)
(art. 4, punt D, punt 1 quater werd toegevoegd door CAO van 28 avril 2014, registratienummer 122.552,
vanaf 1 januari 2013)
(art. 4, punt D, punt 1 quinquies werd toegevoegd door CAO van 07 december 2015, registratienummer
132637, vanaf 1 januari 2015)
(art. 4, punt D, punt 1 sexies werd toegevoegd door CAO van 03 juli 2017, registratienummer 141617, vanaf
1 januari 2017)
(art. 4, punt D, punt 1 septie werd toegevoegd door CAO van 03 septemberi 2019, registratienummer
153815, vanaf 1 januari 2019)

Geldigheidsduur: 1 januari 2008 voor onbepaalde duur
Ecocheques
CAO van 03 september 2019 (153812)
Ecocheques
Alle artikels
Geldigheidsduur: 1 januari 2019 voor onbepaalde duur
Hospitalisatieverzekering / aanvullend pensioenplan
CAO van 28 april 2014 (122.634)
Ecocheques - vervanging van de cao van 27 juni 2011 (105.763) betreffende het
koopkrachtmenu
Artikels 1, 2, 7, 8, 9.
Geldigheidsduur: 1 januari 2014 voor onbepaalde duur
Vervoerskosten
CAO van 09 december 2019 (157741)
Vervoerskosten
Alle artikels + bijlage
Geldigheidsduur: 1 juli 2019 voor onbepaalde duur
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Eindejaarspremie
CAO van 28 april 2014 (122.551)
Eindejaarspremie
Alle artikels
Geldigheidsduur: 1 januari 2013 voor onbepaalde duur
Harmonisatiepremie
CAO van 03 september 2019 (153811)
Budget
Alle artikels
Geldigheidsduur: 1 mei 2019 voor onbepaalde duur
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