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Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw
1110030 Ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren
Arbeidsduur
OnderCAO
tekening
Registratie-nr.

Einddatum

18.02.1985

12.309

Bevordering van de werkgelegenheid in de sector van de
montage van bruggen en metalen gebinten

-

26.06.1989

24.498

Arbeidsduur in de ondernemingen welke bruggen en
metalen gebinten monteren

-

26.05.2008

88.670

Interpretatieve CAO betreffende de verplaatsingstijd en
overbruggingstijd

-

Feestdagen
Ondertekening
21.11.2011

CAO
Registratie-nr
.
107.602 CAO betreffende het bijkomend verlof

Bijkomende vakantiedagen
OnderCAO
tekening
Registratie-nr.
21.11.2011

107.602

CAO betreffende het bijkomend verlof

Anciënniteitsdagen
OnderCAO
tekening
Registratie-nr.

Einddatum

-

Einddatum

-

Einddatum

21.11.2011

107.602

CAO betreffende het bijkomend verlof

-

16.11.2015

131.209

Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende het
loopbaanverlof

-

Arbeidsduur

1

Laatste aanpassing: 17/11/2016

Arbeidsduur:
Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur op jaarbasis: 37 u.
Uren per jaar: 1.702 u.
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 Vakantiedag/Feestdag:
1 bijkomende verlofdag ter gelegenheid van het feest van de cultuurgemeenschap. Zelfde betaling als
de anciënniteitsverlofdagen. Voorgaande eveneens van toepassing op ondernemingen (uitgez. PC
124) met als hoofdactiviteit verhuren van diensten en/of materieel voor allerlei hijswerken, en
uitvoeren van allerlei hijswerken onder PSC 111.03.
Anciënniteitsverlof:
Jaarlijks 1 bijkomende vakantiedag na 5 jaar ondernemingsanciënniteit, 2e dag na 15 jaar.
Betaling op basis van KB 18/04/1974 tot bepaling van de algemene wijze van uitvoering van de wet
van 04/01/1974 betreffende de feestdagen.
Voorgaande eveneens van toepassing op ondernemingen (uitgez. PC 124) met als hoofdactiviteit
verhuren van diensten en/of materieel voor allerlei hijswerken, en uitvoeren van allerlei hijswerken
onder PSC 111.03.
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.

Arbeidsduur

2

