Laatste aanpassing: 17/11/2016

Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw
1110001 Metaalbewerkingsondernemingen - Nationaal
Arbeidsduur
OnderCAO
tekening
Registratie-nr.

Einddatum

12.01.1987

17.248

Nationaal akkoord 1987-1988, gesloten in het kader
van het interprofessioneel akkoord van 7 november
1986

-

30.05.2005

75.374

Nationaal Akkoord 2005-2006 (met uitzondering van de
ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten
monteren)

-

31.05.2007

83.859

Nationaal akkoord 2007-2008

-

26.05.2008

88.932

Nationaal akkoord 2007-2008

-

18.05.2009
22.11.2010

94.402
103.325

Nationaal akkoord 2009-2010

31/12/2012
31/01/2011

11.07.2011
19.11.2012
21.01.2013
13.05.2013
20.01.2014

108.610
112.139
113.866
115.237
119.542

CAO betreffende het nationaal akkoord 2011-2012

Feestdagen
Ondertekening
13.05.1971

01/07/2013
01/01/2014
01/04/2014

CAO
Registratie-nr.
634

Einddatum

Vaststelling van arbeidsvoorwaarden van de werklieden
en werksters in de ambachtelijke metaalbewerkingsondernemingen

Anciënniteitsdagen
OnderCAO
tekening
Registratie-nr.
16.11.2015

Arbeidsduur

131.209

-

-

Einddatum

Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het
loopbaanverlof

-

1
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Arbeidsduur:
INDUSTRIELE METAALBEWERKING
36 u gemiddelde wekelijkse arbeidsduur over het jaar (1.656 uren per jaar) voor de regio van het
Centrum
37 u gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis voor de provincies Luik en Luxemburg
38 u gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis (1.756 uren per jaar), behalve de regio van het
Centrum, Luik en Luxemburg
AMBACHTELIJKE METAALBEWERKING
36 u gemiddelde wekelijkse arbeidsduur over het jaar (1. 656 uren per jaar) voor de regio van het
Centrum
38 u gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis (1.756 uren per jaar), behalve de regio van het
Centrum
(Uren per jaar, rekening houdend met de conventionele rust- en vakantiedagen, feestdagen en
jaarlijkse vakantie)
("Centrum" : het gebied dat de volgende gemeenten behelst : Anderlues, Binche, ‘s Gravenbrakel,
Chapelle-lez-Herlaimont, Trazegnies en Gouy-les-Piéton, gemeenten die met andere door fusie zijn
opgenomen in de nieuwe gemeente Courcelles, Ecaussinnes, Edingen, Grand-Reng, gemeenten die
door fusie met andere zijn opgenomen in de nieuwe gemeenten Erquelinnes, Estinnes, La Louvière,
Le Roeulx, Lobbes, Manage, Merbes-le-Chateau en Merbes-Ste-Marie, gemeenten die door fusie
samen met andere zijn opgenomen in de nieuwe gemeente Merbes-le-Chateau, Villers-St. Ghislain en
Havre, gemeenten die door fusie samen met andere zijn opgenomen in de nieuwe gemeente Bergen,
Morlanwelz, Seneffe, Opzullik, Thoricourt en Zullik, gemeenten die door fusie samen met andere zijn
opgenomen in de nieuwe gemeente Opzullik en Zinnik, Horrues, Naast en Thieusies, gemeenten die
door fusie samen met andere zijn opgenomen in de nieuwe gemeente Zinnik)
10 Wettelijke Feestdagen (art.1 KB 18/04/1974):
Nieuwjaarsdag (1/1)
Paasmaandag
Feest van de Arbeid (1/5)
Hemelvaartdag
Pinkstermaandag
Nationale feestdag (21/7)
O-L-V-Hemelvaart (15/8)
Allerheiligen (1/11)
Wapenstilstand (11/11)
Kerstmis (25/12)
20 Wettelijke Vakantiedagen:
Het aantal wettelijke vakantiedagen waarop de werknemer recht heeft, wordt jaarlijks berekend in
functie van de som van het aantal gepresteerde en gelijkgestelde arbeidsdagen in het
vakantiedienstjaar.
Bijkomende Vakantiedagen/Feestdagen (enkel voor Industriële metaalverwerkings-ondernemingen):
Streek van het Centrum: 1 betaalde verlofdag op het Feest van Wallonië (27/9).
Land van Waas (niet van toepassing op Scheepswerf Rupelmonde, Nieuwe Scheldewerven en
Scheepswerf Kruibeke): 5 bijkomende verlofdagen.
Anciënniteitsverlof:
Streek van het Centrum: Met uitzondering van ondernemingen van eerste metaalverwerking:
1 verlofdag na 5 jaar anciënniteit, 2 na 10 jaar, 3 na 15 jaar, 4 na 20 jaar.
Provincie Antwerpen: 1 dag anciënniteitsverlof na min. 5 jaar ononderbroken bedrijfsanciënniteit,
vergoed zoals betaalde feestdag.
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(Enkel voor Industriële metaalverwerkingsondernemingen:) Arrondissement Kortrijk, arrondissementen
Roeselare en Tielt (niet voor Bekaert-Afdeling Ingelmunster), arrondissementen Oostende, Veurne en
Diksmuide (niet voor Fullwood-Packo Diksmuide, Vandekerckhove-Afdeling Diksmuide, FMC Food
Machinery Europe Afdeling Eernegem) : 1 betaalde jaarlijkse vakantiedag na 15 jaar
bedrijfsanciënniteit.
(Enkel voor Ambachtelijke metaalverwerkingsondernemingen:) Oost-Vlaanderen: jaarlijks max. 1
vakantiedag na 10 jaar ondernemingsanciënniteit, betaling op dezelfde wijze als feestdag.
(Enkel voor Ambachtelijke metaalverwerkingsondernemingen:) West-Vlaanderen: jaarlijks 1 betaalde
vakantiedag na 10 jaar ondernemingsanciënniteit.
Vanaf 1 januari 2016 hebben de arbeiders die de leeftijd van 50 jaar of ouder bereikt hebben jaarlijks
recht op één dag loopbaanverlof op voorwaarde dat ze minstens 6 maanden anciënniteit hebben in de
onderneming.
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