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Vergoeding bij stand-by regeling

Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011(104.834)

Vergoedingen bij stand-by regeling

In uitvoering van artikel 8 van het nationaal akkoord 2011-2012 van 19 mei 2011.

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers,
arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair
Subcomité voor de metaalhandel.
Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder
"arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden.

HOOFDSTUK II. Definities

Art. 2. Onder "stand-by" of beschikbaarheidstijd verstaat men : de periode gedurende
dewelke de arbeider buiten zijn normale arbeidstijd en na voorafgaand akkoord van
zijn werkgever, niet aanwezig hoeft te zijn op de werkplek maar beschikbaar moet
zijn om gevolg te kunnen geven aan eventuele oproepen en om een dringende
hulpverlenende service aan de klanten te verlenen. De arbeiders treden op vrijwillige
basis toe tot het stand-by systeem, maar zijn wel verplicht gevolg te geven aan de
oproepen eenmaal ze in het stand-by systeem zitten.
De normale grenzen van de arbeidsduur kunnen overschreden worden voor de
uitvoering voor rekening van een derde van dringende arbeid aan machines en
materieel zoals bepaald in artikel 26, § 2, 2° van de arbeidswet van 16 maart 1971,
zoals het verhelpen van een panne bij een klant, wat een dringende interventie
vereist.
Voor zover de arbeid die de arbeider presteert ingevolge een oproep, boven de
normale daggrens zoals bepaald in het arbeidsreglement en boven de normale
weekgrens van de arbeidsduur gepresteerd wordt, spreken we van overuren.

HOOFDSTUK III. Vergoedingen
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Art. 3. § 1. Sinds 1 juli 2005 wordt een stand-by vergoeding door de werkgevers
toegekend aan de arbeiders die zich in stand-by bevinden zoals omschreven in
artikel 2 van deze overeenkomst.
§ 2. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 4 systemen van stand-by :
a) Week-dag : Stand-by tijdens de periode van 6 uur ’s ochtends tot 22 uur 's avonds
van maandag tot en met vrijdag;
b) Week-nacht : Stand-by tijdens de periode van 22 uur 's avonds tot 6 uur 's
ochtends, startende op maandagavond 22 uur en lopende tot zaterdagochtend 6 uur;
c) Weekend-dag : Stand-by tijdens de periode van 6 uur 's ochtends tot 22 uur 's
avonds tijdens het weekend, met name zaterdag en zondag, alsook feestdagen;
d) Weekend-nacht : Stand-by tijdens de periode van 22 uur 's avonds tot 6 uur 's
ochtends startende op zaterdagavond 22 uur en lopende tot maandagochtend 6 uur,
alsook op feestdagen.

Art. 4. Volgende minimumvergoedingen voor de systemen van stand-by, zoals
bepaald in artikel 3, § 2 zijn van toepassing sinds 1 februari 2011:

1. Voor de arbeiders die onder systeem a. met name week-dag stand-by zijn : 1,66
EUR per uur;
2. Voor de arbeiders die onder systeem b. met name week-nacht stand-by zijn : 2,22
EUR per uur;
3. Voor de arbeiders die onder systeem c. met name weekend-dag stand-by zijn :
2,22 EUR per uur;
4. Voor de arbeiders die onder systeem d. met name weekend-nacht stand-by zijn :
2,77 EUR per uur.
Arbeiders kunnen cumulatief in verschillende systemen stand-by zijn en worden
daarvoor ook cumulatief vergoed.

Art. 5. § 1. Indien een arbeider die zich in een systeem van stand-by bevindt, ook
effectief een oproep krijgt en daardoor moet worden ingezet, ontvangt hij hiervoor
een uitrukvergoeding.
§ 2. De minimumhoogte van deze uitrukvergoeding bedraagt sinds 1 februari 2011 :
- 27,71 EUR voor 1 oproep per kalenderdag;
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- 44,34 EUR in totaal voor 2 oproepen per kalenderdag;
- 55,42 EUR in totaal voor 3 oproepen per kalenderdag;
- 5,54 EUR per extra oproep (boven de 3) per kalenderdag.
§ 3. Onder "kalenderdag" wordt verstaan : de periode van 24 uur, startende om 6 uur
's ochtends en lopende tot 6 uur 's ochtends van de volgende dag.

Art. 6. De bedragen van de vergoedingen zoals vastgesteld in artikel 4 en artikel 5
van deze overeenkomst, worden sinds 1 februari 2007 jaarlijks geïndexeerd op 1
februari, op basis van de sociale index van januari van het betreffende kalenderjaar
tegenover de sociale index van januari van het voorgaande kalenderjaar.

HOOFDSTUK IV.
Prestaties tijdens stand-by regeling

Art. 7. Onverminderd de bepalingen in artikel 4 en 5 van deze overeenkomst,
ontvangt een arbeider, die tijdens de stand-by periode effectieve prestaties levert, het
effectief verschuldigde loon voor die prestaties.

Art. 8. De effectief gewerkte tijd wordt meegeteld als arbeidstijd, zowel voor de duur
als voor de berekening van het loon.

HOOFDSTUK V. Toepassingsmodaliteiten

Art. 9. § 1. Via een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak kan
worden afgeweken van de artikelen 4, 5 en 7 van deze overeenkomst, alsook van
artikel 8 voor wat betreft de berekening van het loon.
§ 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst dient ondertekend te worden door alle
vakbondsorganisaties die vertegenwoordigd zijn binnen de onderneming, of bij
ontstentenis van een vakbondsvertegenwoordiging, door de regionaal secretarissen
van de vakbondsorganisaties vertegenwoordigd in het Paritair Subcomité voor de
metaalhandel.
§ 3. Bovendien dient deze collectieve arbeidsovereenkomst na ondertekening binnen
de maand ter informatie te worden overgemaakt aan de voorzitter van het Paritair
Subcomité voor de metaalhandel.
§ 4. Bovenstaande regeling is geldig vanaf 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2013, en zal
door de sociale partners op niveau van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel
worden geëvalueerd vóór 31 december 2012.
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§ 5. Indien op ondernemingsvlak partijen er niet in slagen tot een collectieve
arbeidsovereenkomst te komen, kan de meest gerede partij hiervoor beroep doen op
het verzoeningsbureau op het niveau van het paritair subcomité.

Art. 10 . Een arbeider kan enkel op vrijwillige basis stand-by zijn.

Art. 11. Aan het begin van elke maand, wordt de lijst van de arbeiders die stand-by
zijn medegedeeld aan de vakbondsafvaardiging. Indien er in de onderneming geen
vakbondsafvaardiging bestaat, wordt deze lijst bekendgemaakt aan het voltallige
arbeiderspersoneel.
De arbeiders die aan het begin van elke maand op deze lijst vermeld staan, genieten
automatisch de stand-by vergoeding, behoudens voor de periodes of dagen waarop
hun arbeidsovereenkomst arbeidsrechterlijk geschorst is.
Wie om onvoorziene omstandigheden een arbeider, vermeld op bovenvermelde lijst
dient te vervangen, ontvangt dezelfde vergoedingen en voordelen.

HOOFDSTUK VI. Duur van de overeenkomst

Art. 12. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van 18 juni 2009,
gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, algemeen bindend
verklaard van 17 maart 2010 (Belgisch Staatsblad van 5 mei 2010).

Art. 13. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van
1 juli 2011 en wordt gesloten voor onbepaalde duur, met uitzondering van artikel 9
dat geldig is van 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2013.
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Overuren

Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 (104.831)

Flexibiliteit

In uitvoering van artikel 17 van het nationaal akkoord 2011-2012 van 19 mei 2011.

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers,
arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair
Subcomité voor de metaalhandel.
Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder
"arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden.

HOOFDSTUK II.
Draagwijdte en toepassingssfeer van de overeenkomst

Art. 2. Het huidig akkoord wordt afgesloten in toepassing van artikel 20bis, § 1 van
de arbeidswet van 16 maart 1971 (Belgisch Staatsblad van 30 maart 1971),
gewijzigd door artikel 37 van hoofdstuk V van titel III van de wet van 26 juli 1996
(Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1996) tot bevordering van de werkgelegenheid
en tot de preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen.
Dit impliceert dat het huidig akkoord de afwijkingen inzake arbeidstijd regelt voor de
ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de
metaalhandel ressorteren.

Art. 3. Dit akkoord is enkel van toepassing in sectoren met activiteiten :
- van laden en lossen van goederen en vervoer;
- van monteren, plaatsen, takelen en herstellen van onderstaande producten en
machines;
- machines voor openbare werken, burgerlijke bouwkunde en goederenbehandeling;
- land- en tuinbouwtractoren, -machines en uitrusting voor boerderijen;
- rijwieltuigen;
- gereedschap en uitrusting voor werkplaatsen, garages en de industrie.
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HOOFDSTUK III. Toepassingsmodaliteiten

Afdeling 1. Voorwaarden inzake arbeidsregime

Art. 4. De hierna volgende afwijkingen inzake arbeidsduur zijn enkel van toepassing
in het normale dagstelsel.
De hierna volgende afwijkingen inzake arbeidsduur zijn niet van toepassing ingeval
van ploegenarbeid.

Afdeling 2. Grenzen inzake arbeidsduur

Art. 6. § 1. Over een periode van één jaar die overeenstemt met het kalenderjaar,
bedraagt het te presteren aantal arbeidsuren, 52 maal de wekelijkse arbeidsduur
voorzien in het arbeidsreglement van de onderneming.
§ 2. Het aantal uren dat gepresteerd mag worden beneden of boven het normaal
dagrooster dat voorzien is in het arbeidsreglement, bedraagt maximum 2 uur per
dag. Het maximum aantal te presteren uren mag evenwel nooit meer bedragen dan 9
uren per dag.
§ 3. Het aantal uur dat gepresteerd mag worden beneden of boven de conventioneel
bepaalde weekgrens, bedraagt maximum 5 uur per week.

HOOFDSTUK IV. Uitzondering

Art. 7. Deze overeenkomst is niet van toepassing in ondernemingen waar er bij
collectieve arbeidsovereenkomst reeds afwijkingen inzake de arbeidstijd werden
vastgelegd.
HOOFDSTUK V. Geldigheid

Art. 8. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2011 en
treedt buiten werking op 30 juni 2013.
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Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 (104.830)

Arbeidsorganisatie

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers,
arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair
Subcomité voor de metaalhandel.
Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder
"arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden.

HOOFDSTUK II. Toepassingsmodaliteiten

Art. 2. De arbeiders hebben binnen het wettelijk kader de keuzemogelijkheid om de
eerste 65 overuren per kalenderjaar in het kader van buitengewone vermeerdering
van werk (artikel 25 van de arbeidswet van 16 maart 1971) of van de
werkzaamheden ingevolge een onvoorziene noodzakelijkheid (artikel 26, § 1, 3° van
de arbeidswet van 16 maart 1971) te recupereren of uitbetaald te krijgen.

Art. 3. De mogelijkheid om binnen het wettelijk kader een bijkomende schijf van 65
overuren per kalenderjaar in het kader van buitengewone vermeerdering van werk
(artikel 25 van de arbeidswet van 16 maart 1971) of van de werkzaamheden
ingevolge een onvoorziene noodzakelijkheid (artikel 26, § 1, 3° van de arbeidswet
van 16 maart 1971) in te voeren, kan enkel worden geregeld in een collectieve
arbeidsovereenkomst afgesloten op het niveau van de onderneming.

Art. 4. In deze collectieve arbeidsovereenkomst, afgesloten op het niveau van de
onderneming, dient te worden bepaald of deze bijkomende schijf zal worden
gerecupereerd (en op welke wijze) of uitbetaald.

HOOFDSTUK II. Geldigheid

Art. 6. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2011 en
treedt buiten werking op 30 juni 2013.
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Scheidingspremie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007(85.028)

Scheidingspremie, ploegenpremie en premie voor de nachtarbeid

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers,
arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair
Subcomité voor de metaalhandel.
Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder
"arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden.

HOOFDSTUK II. Toepassingsmodaliteiten

A. Scheidingspremie
Art. 2. Onverminderd gunstiger bepalingen op ondernemingsvlak wordt aan de bij
artikel 1 bedoelde arbeiders, die de nacht buiten hun woonplaats doorbrengen
omwille van beroepsbezigheden, een scheidingspremie toegekend van 14,87 EUR
per nacht.

HOOFDSTUK III. Duur van de overeenkomst

Art. 6. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2007, en wordt
gesloten voor onbepaalde duur.
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Ploegenpremie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007(85.028)

Scheidingspremie, ploegenpremie en premie voor de nachtarbeid

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers,
arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair
Subcomité voor de metaalhandel.
Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder
"arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden.

HOOFDSTUK II. Toepassingsmodaliteiten

B. Ploegenpremie
Art. 3. Definitie ploegenarbeid
Onverminderd gunstiger bepalingen op ondernemingsvlak is er sprake van
ploegenarbeid wanneer :
- de ploegen elkaar zonder onderbreking opvolgen of de ploegen niet aaneensluitend
zijn maar hoogstens gedurende 2 uur de normale dagtaak samenwerken;
- de ploeg minstens uit 2 werknemers bestaat,
- de ploegen die elkaar aflossen ongeveer uit een gelijk aantal werknemers bestaan.
Arbeiders die zijn tewerkgesteld in ploegen staat het vrij om in overleg met de
bedrijfsleiding en met behoud van de ploegenpremie - onderling van ploeg te
wisselen.

Art. 4. Premie voor ploegenarbeid.
Onverminderd gunstiger bepalingen op ondernemingsvlak wordt het basisloon van de
arbeiders die ploegenarbeid verrichten (vroege en/of late shift) verhoogd met 10 pct..

HOOFDSTUK III. Duur van de overeenkomst
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Art. 6. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2007, en wordt
gesloten voor onbepaalde duur.
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Premie voor nachtarbeid

Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007 (85.028)

Scheidingspremie, ploegenpremie en premie voor de nachtarbeid

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers,
arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair
Subcomité voor de metaalhandel.
Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder
"arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden.

HOOFDSTUK II. Toepassingsmodaliteiten

C. Premie voor nachtarbeid
Art. 5. Onverminderd gunstiger bepalingen op ondernemingsvlak wordt het basisloon
van de arbeiders die nachtarbeid verrichten (tussen 20 u. en 6 u.) verhoogd met
20 pct..

HOOFDSTUK III. Duur van de overeenkomst

Art. 6. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2007, en wordt
gesloten voor onbepaalde duur.
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Eindejaarspremie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011 (106.727)

Eindejaarspremie

In uitvoering van artikel 6 van het nationaal akkoord 2011-2012 van 19 mei 2011.

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers,
werklieden en werksters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair
Subcomité voor de metaalhandel.
Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder
"werklieden" verstaan : de werklieden of de werksters.

HOOFDSTUK II. Toepassingsmodaliteiten

Art. 2. Een eindejaarspremie wordt door de werkgevers toegekend aan de in artikel 1
bedoelde arbeiders, die op 31 december van het beschouwde jaar sedert tenminste
drie maanden in het personeelsregister van de onderneming zijn ingeschreven.

Art. 3. § 1. Het bedrag van deze eindejaarspremie is gelijk aan de tegenwaarde van
een aantal uren, berekend op basis van het op 31 december van het beschouwde
jaar van kracht zijnde uurloon.
De berekening van het aantal uren, voorzien hierboven, gebeurt volgens hierna
vermelde formule : wekelijkse arbeidsduur op basis van het betaalregime x 52
weken : 12 maanden
§ 2. Indien een arbeider tijdens de referteperiode overstapt naar een ander
arbeidstijdstelsel, moet de berekening van de eindejaarspremie gebeuren op basis
van de het gemiddelde van de jaarlijkse arbeidsduur.

Art. 4. De referteperiode voor de berekening van de eindejaarspremie vangt aan op
1 januari van het beschouwde jaar en eindigt op 31 december van het beschouwde
jaar.
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Art. 5. In de gevallen, zoals bepaald in paragraaf 1, tot en met paragraaf 8, hebben
de arbeiders recht op een gedeelte van de eindejaarspremie gelijk aan een twaalfde
per maand tewerkstelling in de referteperiode, waarbij elke begonnen maand wordt
beschouwd als een volledig gepresteerde maand :
§ 1. De arbeiders die sedert tenminste drie maanden in de onderneming
tewerkgesteld zijn, maar die geen jaar anciënniteit tellen op 31 december van de
referteperiode.
§ 2. De arbeiders, die gedurende de referteperiode ontslagen worden om gelijk welke
andere reden dan de dringende reden, zelfs wanneer zij gedurende hun opzeg een
tegenopzeg geven. Ook de periode gedekt door een verbrekingsvergoeding, geeft
recht op deze pro rata eindejaarspremie.
§ 3. De arbeiders waarvan het contract beëindigd wordt wegens redenen van
overmacht.
§ 4. De arbeiders met een contract van bepaalde duur, of voor een duidelijk
omschreven werk, of een tijdelijk contract in de zin van de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 36, gesloten op 27 november 1981 in de Nationale
Arbeidsraad, houdende conservatoire maatregelen betreffende de tijdelijke arbeid,
de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van
gebruikers (koninklijk besluit van 9 december 1981), of een
vervangingsovereenkomst, van minstens 3 maanden.
Zij genieten deze eindejaarspremie op het ogenblik dat zij de onderneming verlaten.
Voor deze gevallen geldt de normale referteperiode niet. Wanneer het een contract
van meer dan een jaar betreft, wordt per jaar een eindejaarspremie betaald, op basis
van de dat jaar geleverde prestaties en waarbij de laatste afrekening ten laatste
gebeurt op het ogenblik van het verlaten van de onderneming.
§ 5. De arbeiders die op brugpensioen gaan gedurende de referteperiode. De
anciënniteitsvoorwaarden voorzien in artikel 2 is niet van toepassing. In dit geval
wordt de eindejaarspremie berekend op basis van het uurloon dat normaal wordt
betaald op het ogenblik van vertrek.
§ 6. De arbeiders die de onderneming vrijwillig verlaten terwijl zij zich in een periode
van tijdelijke werkloosheid bevinden, in toepassing van artikel 51 van de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (Belgisch Staatsblad van
22 augustus 1978). In dit geval, wordt de eindejaarspremie berekend op basis van
het uurloon dat normaal betaald wordt op het ogenblik van het vertrek.
§ 7. De arbeiders die vrijwillig de onderneming verlaten in de loop van de
referteperiode, en een anciënniteit van 3 jaar of meer hebben in de onderneming.
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§ 8. De arbeiders waarvan de arbeidsovereenkomst in gemeenschappelijk overleg
beëindigd wordt en die minstens 3 jaar anciënniteit in de onderneming hebben, op
het ogenblik van de beëindiging.
§ 9. In bovengenoemde gevallen wordt de eindejaarspremie berekend op basis van
het uurloon dat normaal wordt betaald op het ogenblik dat de arbeidsovereenkomst
een einde neemt.

Art. 6. De in de loop van de referteperiode gepensioneerde arbeiders hebben recht
op de uitbetaling van het volledig bedrag van de vermelde eindejaarspremie; de
anciënniteitsvoorwaarde voorzien in artikel 2 is niet van toepassing.
Dezelfde regel geldt voor de rechthebbenden van de in de loop van de referteperiode
overleden arbeiders.
In deze gevallen wordt de eindejaarspremie berekend op basis van het uurloon dat
normaal wordt betaald op het ogenblik dat de gebeurtenis zich voordoet.

Art. 7. De periodes van zwangerschaps- en bevallingsverlof worden met effectieve
prestaties gelijkgesteld voor de berekening van de eindejaarspremie.
De periodes van vaderschapsverlof worden met effectieve prestaties gelijkgesteld
voor de berekening van de eindejaarspremie.
Om deze gelijkstelling te genieten, moet de arbeider, op de eerste dag van de
schorsing, sedert tenminste drie maanden in het personeelsregister ingeschreven
zijn.
In deze gevallen, wordt de eindejaarspremie berekend op basis van het uurloon dat
de arbeiders normaal zouden ontvangen hebben op 31 december van de
referteperiode.

Art. 8. Afwezigheden ingevolge militaire verplichtingen of arbeidsongeschiktheden
voortvloeiend uit ziekte, ongeval, beroepsziekte of arbeidsongeval, worden voor de
berekening van de eindejaarspremie gelijkgesteld met effectieve prestaties.
Deze gelijkstelling wordt evenwel begrensd tot de eerste twaalf maanden volgend op
de eerste dag van deze afwezigheden.
Om van deze gelijkstelling te kunnen genieten dienen de arbeiders sinds ten minste
drie maanden in het personeelsregister van de onderneming ingeschreven te zijn.
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Art. 9. De werkloosheidsdagen voorzien bij de artikelen 26, 28, 1°, 49, 50 en 51 van
de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, worden voor de
berekening van de eindejaarspremie gelijkgesteld met effectieve prestaties.
Deze gelijkstelling wordt evenwel begrensd tot honderd vijftig werkloosheidsdagen
gedurende de referteperiode.
Om deze gelijkstelling te kunnen genieten dienen de arbeiders sinds tenminste drie
maanden in het personeelsregister van de onderneming ingeschreven te zijn.
In dit geval wordt de eindejaarspremie berekend op basis van het uurloon dat de
arbeiders normaal zouden ontvangen hebben op 31 december van de referteperiode.

Art. 10. De arbeiders die in de loop van de referteperiode de onderneming vrijwillig
verlaten, verliezen het recht op de eindejaarspremie, met uitzondering van de
gevallen voorzien bij artikel 5.

Art. 11. Voor arbeiders met minder dan 3 jaar anciënniteit in de onderneming, en
waarvan de arbeidsovereenkomst wordt verbroken met onderlinge toestemming,
wordt uiterlijk de laatste werkdag schriftelijk vastgelegd of de eindejaarspremie al dan
niet verschuldigd is. Bij gebrek aan een dergelijk schriftelijk document is de
eindejaarspremie niet verschuldigd.
Voor arbeiders waarvan de arbeidsovereenkomst in gemeenschappelijk overleg
beëindigd wordt en die minstens 3 jaar anciënniteit in de onderneming hebben, geldt
een afwijkende regeling, zoals bepaald in artikel 5, § 8.

Art. 12. De eindejaarspremie wordt betaald bij de eerste loonuitbetaling die volgt op
31 december van de referteperiode, behoudens de gevallen bedoeld bij de
artikelen 5 tot 11. In deze gevallen wordt de eindejaarspremie betaald ten laatste
gedurende de maand die volgt op deze tijdens welke de gebeurtenis zich heeft
voorgedaan.

Art. 13. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn minimumvoordelen die de in de
ondernemingen bestaande voordeliger toestanden onverkort laten.

HOOFDSTUK III. Slotbepalingen

Art. 14. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve
arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de
metaalhandel, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van
9 september 2008 (Belgisch Staatsblad van 7 november 2008).
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Art. 15. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van
1 december 2011 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.
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Vervoerskosten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 (104.833)

Regeling inzake vervoer en mobiliteit

In uitvoering van artikel 7 van het nationaal akkoord 2011-2012 van 19 mei 2011.

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers,
arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder de
bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, alsook op de
leerlingen in een systeem van alternerend leren.
Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder
"arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden.

HOOFDSTUK II.
Vervoerskosten voor verplaatsingen van de woonplaats naar de werkplaats

Art. 2. De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn alleen
toepasselijk indien de werkelijke heen en terug opgetelde afstanden van de
woonplaats naar de werkplaats tenminste 1 kilometer bedragen.

Afdeling 1. Vervoer per spoor
Art. 3. De arbeider die zich met de trein verplaatst, ontvangt een
werkgeverstegemoetkoming gelijk aan de volledige terugbetaling van de totale kost
van het sociaal abonnement.

Afdeling 2. Ander gemeenschappelijk openbaar vervoer
Art. 4. Wat de andere gemeenschappelijke openbaar vervoermiddelen betreft,
georganiseerd door de regionale vervoersmaatschappijen, zullen deze kosten
eveneens volledig worden terugbetaald door de werkgever.
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Art. 5. De modaliteiten van de bijdrage van de werkgevers ten gunste van de
arbeiders die dit type van vervoer gebruiken, worden vastgesteld als volgt :

- De arbeider legt aan de werkgever een ondertekende verklaring voor, waarbij
verzekerd wordt dat hij gewoonlijk een gemeenschappelijk openbaar vervoermiddel
gebruikt, georganiseerd door de regionale vervoersmaatschappijen, voor de
verplaatsing van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling en omgekeerd en
preciseert het aantal effectief afgelegde kilometers.
Hij waakt erover in de kortst mogelijke tijd alle wijzigingen in deze toestand te
signaleren.
- De werkgever kan op elk ogenblik de authenticiteit van de hierboven bedoelde
verklaring nagaan.

Afdeling 3. Gemengde openbare vervoermiddelen
Art. 6. Als de arbeider verschillende openbare vervoermiddelen gebruikt, zullen deze
volledig worden terugbetaald door de werkgever.

Afdeling 4. Vervoer geheel of gedeeltelijk door de werkgever georganiseerd
Art. 7. Op ondernemingsvlak kunnen afspraken worden gemaakt over collectief
georganiseerd vervoer.

Afdeling 5. Privé vervoer
Art. 8. Wanneer de arbeider zich naar het werk verplaatst met het eigen vervoer of te
voet, heeft de arbeider recht op een dagvergoeding, gebaseerd op de
werkgeversbijdrage in het weekabonnement van de NMBS, zoals opgenomen in de
tabel gevoegd bij artikel 11 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies
betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van
de werknemers gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 20 februari 2009.
De verplaatsing met het eigen vervoer heeft betrekking op alle mogelijke eigen
vervoermiddelen.

Art. 9. Deze dagvergoeding wordt bekomen door de werkgeversbijdrage in het
weekabonnement van de NMBS te delen door 5.
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Art. 10. Voor de arbeider die zich, voor een gedeelte of de ganse afstand, met de
fiets verplaatst wordt de tussenkomst van de werkgever bedoeld in artikel 8 en
artikel 9 beschouwd als een fietsvergoeding.
De werkgever zal op vraag van de arbeider jaarlijks de nodige gegevens bevestigen
die het de arbeider mogelijk maakt zijn fietsgebruik aan te tonen. Deze gegevens
hebben betrekking op de in aanmerking genomen afstand tot de werkplaats, het
aantal gewerkte dagen en de betaalde vergoeding.

Art. 11. Deze dagvergoeding dient jaarlijks op 1 februari te worden geïndexeerd
overeenkomstig de jaarlijkse indexering van de treintarieven van de NMBS.
Hierdoor werden de dagvergoedingen op 1 februari 2011 vastgelegd conform de
tabel opgenomen in bijlage.

Art. 12. Als de arbeider zich met zijn eigen voertuig naar zijn werk verplaatst en als
werkzaamheden op de weg tussen zijn woonplaats en zijn werkplaats uitgevoerd
worden, moet de werkgever de aanvullende verplaatsing betalen voor zover de
volgende criteria aanwezig zijn :
- werkzaamheden met een minimale duur van 4 weken;
- de normale afstand moet 5 km langer zijn (heen– terug).

Afdeling 6. Betalingsmodaliteiten
Art. 13. De bijdrage van de werkgevers in de door de arbeiders gedragen
vervoerskosten wordt maandelijks betaald voor het vervoerbewijs met geldigheid
voor één maand, en éénmaal per week voor de vervoersbewijzen met geldigheid van
één week.

Art. 14. De bijdrage van de werkgevers in de vervoerskosten per spoor wordt betaald
tegen indiening van het speciaal getuigschrift voor de sociale abonnementen
afgeleverd door de NMBS.
De bijdrage van de werkgevers in de kosten voor het vervoer, georganiseerd door de
regionale vervoersmaatschappijen, wordt betaald tegen overhandiging van het
vervoersbewijs afgeleverd door deze maatschappijen.

Art. 15. De werkgever komt tussen in de kosten veroorzaakt door de andere
vervoermiddelen op voorwaarde dat de arbeider het bewijs levert van de werkelijk
afgelegde afstand.

Premies

20

Laatste aanpassing: 25/07/2013

Indien de arbeider dit bewijs niet kan leveren, wordt de berekening, in gemeen
akkoord tussen de partijen, afzonderlijk in iedere onderneming opgemaakt, rekening
houdende met de plaatselijke bijzonderheden.
De arbeider mag niet weigeren het(de) eventueel(ele) vervoersbewijs(zen) of, bij
ontstentenis, een door hem ondertekende verklaring, nodig voor het vaststellen van
de afgelegde afstand, aan de werkgever voor te leggen.

Art. 16. In het kader van de toepassing van artikel 12, betaalt de werkgever de
aanvullende verplaatsing veroorzaakt door de werkzaamheden vanaf de dag waarop
deze werkzaamheden gestart zijn.

HOOFDSTUK III.
Verplaatsingen van de woonplaats naar de werf of een klant

Afdeling 1. Kosten voor verplaatsing naar een werf of een klant
Art. 17. De werkgever moet de volledige verplaatsingskosten betalen aan de arbeider
die van de werkplaats naar de werf/klant gaat en omgekeerd of die van de ene
werf/klant naar de andere werf/klant gaat.

Art. 18. De werkgever betaalt aan de arbeider het verschil tussen de door de
arbeider betaalde onkosten om zich van zijn woonplaats naar de werf/klant te
begeven en deze welke de arbeider normaal had moeten dragen om zich van zijn
woonplaats naar de werkplaats te begeven.
De werkgever betaalt deze laatste kost volgens de bepalingen opgenomen in
hoofdstuk II.

Art. 19. De verplaatsingskosten worden berekend volgens de officiële tarieven van
de normaal gebruikte gemeenschappelijke vervoermiddelen, zoals opgenomen in
hoofdstuk II.

Art. 20. De werkgever is niet verplicht de verplaatsingskosten te betalen indien hij
een vervoermiddel ter beschikking stelt van de arbeider. Dit vervoermiddel dient te
beantwoorden aan de terzake geldende wettelijke voorschriften.

Afdeling 2. Tijd voor verplaatsing naar een werf of een klant
Art. 21. De werkgever moet de hele verplaatsingstijd betalen wanneer hij de
verplaatsingskosten betaalt of wanneer hij een vervoermiddel ter beschikking stelt
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van zijn arbeiders die zich van de werkplaats naar de werf/klant en omgekeerd of van
de ene werf/klant naar de andere werf/klant begeven.

Art. 22. De werkgever moet het verschil betalen tussen de tijd die de arbeider nodig
heeft om zich van zijn woonplaats naar de werf/klant te begeven en er terug te keren
en de tijd die de arbeider normaal zou nodig hebben gehad om zich van zijn
woonplaats naar de werkplaats te begeven en er terug te keren.

Art. 23. De vergoeding wordt berekend op grond van het werkelijk uurloon van de
betrokken arbeider.

Art. 24. De werkgever die een arbeider naar een werf/klant zendt, moet hem
behoorlijke kost en inwoon verschaffen, voor zover deze verplaatsing een dagelijkse
afwezigheid van meer dan 12 uren voor betrokkene veroorzaakt.

Art. 25. Het is niet uitgesloten dat de werkgever ingaat op het verzoek van de
arbeider die wenst onder dergelijke voorwaarden dagelijks huiswaarts te keren.

HOOFDSTUK IV.
Verplaatsingen voor service-techniekers van de woonplaats naar een klant

Afdeling 1. Definitie service-techniekers
Art. 26. Onder "service-techniekers" wordt verstaan :

- techniekers die een service leveren bij de klant of gebruiker zelf;
- met een belangrijke verplaatsingsgraad;
- die beschikken over een belangrijke uitrustingsgraad;
- met een hoge opleidingsgraad;
- die vaak instaan voor een bepaalde regio;
- die vaak gespecialiseerd zijn op bepaalde machines;
- met een grote onmisbaarheid in de organisatie van de onderneming;
- die in een aparte classificatiecategorie worden opgenomen.

Afdeling 2. Sectoraal kader

Premies

22

Laatste aanpassing: 25/07/2013

Art. 27. De tijd die de service-technieker nodig heeft om zich te verplaatsen van de
woonplaats naar de klant en omgekeerd, dient te worden beschouwd als arbeidstijd
en dient als dusdanig te worden verloond.

Afdeling 3. Collectieve arbeidsovereenkomst op het vlak van de onderneming
Art. 28. Op het vlak van de onderneming kunnen de sociale partners een specifieke
collectieve arbeidsovereenkomst afsluiten, waarin kan worden overeengekomen dat
een gedeelte van de verplaatsingstijd, gaande van 30 minuten tot maximum 1 uur
per werkdag, niet dient te worden beschouwd als arbeidstijd.
De overeengekomen tijd, die niet wordt beschouwd als arbeidstijd, dient echter wel te
worden verloond aan het normale loon.

HOOFDSTUK V. Specifieke bepalingen

Art. 29. Alternerend leren
Indien een leerling in een systeem van alternerend leren zich naar het werk
verplaatst, heeft hij recht op dezelfde vervoerskosten, zoals opgenomen in hoofdstuk
II en III van deze overeenkomst.
Deze bepaling betreft alleen de jongeren die een leervergoeding ontvangen in het
kader van het industrieel leerlingwezen of van het middenstandsonderwijs.

Art. 30. Verplaatsing naar opleiding

Indien een arbeider zich verplaatst naar een vormingscursus, heeft hij recht op de
bepalingen zoals opgenomen in hoofdstuk III.

HOOFDSTUK VI. Slotbepalingen

Art. 31. De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn
minimumbepalingen, die geen afbreuk doen om op het vlak van de onderneming
gunstiger regelingen en/of verloningen overeen te komen.

Art. 32. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve
arbeidsovereenkomst met betrekking tot de regeling inzake vervoer en mobiliteit van
12 mei 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, algemeen
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verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 19 april 2010 (Belgisch Staatsblad van
16 juni 2010).

Art. 33. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2011 en
wordt gesloten voor onbepaalde duur.
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Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair
Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de regeling inzake vervoer en mobiliteit

In uitvoering van hoofdstuk II, afdeling 5

De dagbedragen worden op 1 februari 2011 als volgt vastgelegd :

Privé-vervoer
Tabel "Werkgeversbijdrage in het woon werk verkeer" vanaf 1 februari 2011
Aantal km.

Dagelijkse bijdrage van
de werkgevers (5d./week)
/

Aantal km.

Dagelijkse bijdrage van de
werkgevers (5d./week)

1

0,88

43 - 45

4,52

2

0,98

46 - 48

4,80

3

1,08

49 - 51

5,02

4

1,16

52 - 54

5,18

5

1,26

55 - 57

5,38

6

1,34

58 - 60

5,60

7

1,40

61 - 65

5,80

8

1,49

66 - 70

6,10

9

1,57

71 - 75

6,30
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10

1,65

76 - 80

6,71

11

1,75

81 - 85

6,91

12

1,83

86 - 90

7,22

13

1,91

91 - 95

7,53

14

1,99

96 - 100

7,73

15

2,07

101 - 105

8,03

16

2,17

106 - 110

8,33

17

2,25

111 - 115

8,65

18

2,34

116 - 120

8,95

19

2,44

121 - 125

9,15

20

2,53

126 - 130

9,46

21

2,61

131 - 135

9,76

22

2,69

136 - 140

9,96

23

2,79

141 - 145

10,38

24

2,87

146 - 150

10,78
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25

2,93

151 - 155

10,78

26

3,05

156 - 160

11,18

27

3,11

161 - 165

11,39

28

3,17

166 - 170

11,60

29

3,29

171 - 175

12,00

30

3,35

176 - 180

12,20

31 – 33

3,50

181 - 185

12,61

34 – 36

3,78

186 - 190

12,81

37 – 39

4,01

191 - 195

13,01

40 – 42

4,27

196 - 200

13,43
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Aanvullend pensioen

Conform Wet op de Aanvullende
Pensioenen van 28/04/2003
(WAP) :
Toepassingsgebied : Opting-out /
niet deelname :
Toepassingsgebied : Uitsluiting
categorieën :

Ja

Ja

-studentenarbeid, uitzendarbeid, arbeid in kader
van opleidings-omscholingsprogramma met
steun van overheid,
-de buiten België gevestigde werkgevers
waarvan de werknemers in België
gedetacheerd worden in de zin van de
bepalingen van titel II van de verordening
(EEG) nr.1408/71 van de Raad.
Inrichter :
FBZ voor metaalhandel
Uitvoerder Pensioentoezegging : Sepia
Uitvoerder
Sepia
Solidariteitstoezegging :
Zie CAO(’s).
Bijdragevoeten (op brutoloon) :
Pensioentoezegging (PT)
Solidariteitstoezegging (ST)

Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2011 (106.735)
Bijdrage aan het Sociaal Fonds
Geldigheidsduur : 01/01/2012 – onb. duur
Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 november 2011 (106.725)
Wijziging en coördinatie van het Sociaal sectoraal pensioenstelsel
Geldigheidsduur : 01/01/2012 – onb. duur
Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2011 (106.732)
Wijziging en coördinatie van de uitsluitingsvoorwaarden
Geldigheidsduur : 01/01/2012 – onb. duur

Vanaf 01/01/2012
CAO van 29 november 2011 Bijdrage aan het Sociaal Fonds (106735)
Art. 4. De globale brutobijdrage van 1,7% van de brutolonen van de arbeiders
voorbestemd om het sociaal sectoraal pensioenstelsel te financieren, wordt als
volgt verdeeld :
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- 1,62% wordt aangewend ter financiering van de opbouw van de
pensioentoezegging (PT);
- 0,08% wordt aangewend ter financiering van het solidariteitsluik (ST).
Art. 5. Van de globale brutobijdrage van 1,7% wordt vooreerst door de Inrichter
van het stelsel, met name het "Sociaal Fonds voor de metaalhandel", een
beheerskost ingehouden van 4,5%, wat resulteert in een globale netto ijdrage van
1,62%.
Art. 6. De globale nettobijdrage van 1,62% van de brutolonen van de arbeiders
voorbestemd om het sociaal sectoraal pensioenstelsel te financieren, wordt als
volgt verdeeld :
- 1,54% van de nettobijdrage wordt aangewend ter financiering van de opbouw
van de pensioentoezegging (PT);
- 0,08% van de nettobijdrage wordt aangewend ter financiering van het
solidariteitsluik (ST).
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Ecocheques

Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011(104.837), gewijzigd door de
CAO van 29 september 2011 (106.728)

Sectoraal systeem ecocheques

In uitvoering van artikel 3 afdeling 2 van het nationaal akkoord 2011-2012 van
19 mei 2011.

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers,
arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair
Subcomité voor de metaalhandel.
Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder
"arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden.

HOOFDSTUK II. Algemeen kader

Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten overeenkomstig en in
uitvoering van:
- het interprofessioneel akkoord 2009-2010 van 22 december 2008;
- de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 98 gewijzigd bij de collectieve
arbeidsovereenkomst nummer 98 bis betreffende de ecocheques, en gesloten in de
Nationale Arbeidsraad van respectievelijk 20 februari 2009 en 21 december 2010;
- de adviezen betreffende de ecocheques met nummers 1675, 1728 en 1758 van de
Nationale Arbeidsraad van respectievelijk 20 februari 2009, 16 maart 2010 en
21 december 2010;
- het koninklijk besluit van 14 april 2009 tot invoeging van een artikel 19quater in het
koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969
tot herziening van de besluitwet van 28 november 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders (Belgisch Staatsblad 20 mei 2009).

HOOFDSTUK III. Toekenning van de ecocheques
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Art. 3. Aan elke voltijds tewerkgestelde arbeider worden jaarlijks 2 semestriële
schijven van ecocheques betaald, elk ter waarde van 125,00 EUR.
De betaling van deze ecocheques vindt plaats op volgende tijdstippen:
- ten laatste op 15 juni en behelst de referteperiode van 1 december van het
voorgaande jaar tot en met 31 mei van het lopende jaar;
- ten laatste op 15 december en behelst de referteperiode van 1 juni tot en met
30 november van het lopende jaar.

Art. 5. De hoogste nominale waarde van de ecocheque die wordt toegekend, zoals
opgenomen in artikel 4 van deze collectieve arbeidsovereenkomst, bedraagt 10,00
EUR per ecocheque.

Art. 5. De ecocheque wordt op naam van de arbeider afgeleverd. Deze voorwaarde
wordt geacht te zijn vervuld als de toekenning ervan en de daarop betrekking
hebbende gegevens voorkomen op de individuele rekening van de arbeider,
overeenkomstig de reglementering betreffende het bijhouden van sociale
documenten.

Art. 7. Bovendien dient op de ecocheque duidelijk te worden vermeld dat zijn
geldigheid tot 24 maanden beperkt is en dat hij slechts mag aangewend worden voor
de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter, zoals
opgenomen in de lijst gevoegd als bijlage bij de collectieve arbeidsovereenkomst
nummer 98 bis.

HOOFDSTUK IV. Prestaties en gelijkstellingen

Art. 9. Voor de toekenning van de ecocheques wordt per referteperiode rekening
gehouden met de gewerkte dagen van de arbeider die voltijds is tewerkgesteld.

Art. 10. Met gewerkte dagen worden gelijkgesteld alle dagen die zijn opgenomen in
artikel 6 van de hierboven vermelde collectieve arbeidsovereenkomst nummer 98, en
gewijzigd bij artikel 2 van de hierboven vermelde collectieve arbeidsovereenkomst
nummer 98 bis.
Bovendien worden ook met gewerkte dagen gelijkgesteld, alle dagen van tijdelijke
werkloosheid en 30 dagen ziekte of (arbeidsongeval) bovenop de dagen gedekt door
gewaarborgd maandloon.
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Art. 11. Uitzendkrachten, tewerkgesteld in een onderneming behorende tot het
Paritair Subcomité voor de metaalhandel, krijgen op de hierboven vermelde
tijdstippen ecocheques uitbetaald ten laste van het uitzendkantoor dat hen
tewerkstelt.
Het bedrag van 125 EUR wordt aangepast in functie van het aantal tewerkgestelde
dagen, en dit volgens het pro rata principe van in- en uitdiensttreders, zoals
opgenomen in artikel 12 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

HOOFDSTUK V. Pro rata toekenning

Art. 12. Er wordt een pro rata uitbetaald in volgende gevallen:
- Arbeiders die in de loop van het betrokken semester in de onderneming in dienst of
uit dienst treden, hebben recht op een pro rata van de semestriële schijven, a rato
van 1/25e per week, met een maximum van 25/25e. Voor de toepassing van deze
alinea wordt met week bedoeld, elke week waarin minimum 1 dag wordt gewerkt of
gelijkgesteld.
Deeltijdse arbeiders hebben recht op een pro rata in functie van de
tewerkstellingsbreuk. De tewerkstellingsbreuk is de verhouding tussen de
gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de arbeider en de gemiddelde wekelijkse
arbeidsduur van een voltijdse arbeider.

HOOFDSTUK VI.
Alternatieve besteding op ondernemingsniveau

Art. 14. Een alternatieve besteding voor deze ecocheques op ondernemingsvlak is
mogelijk op voorwaarde dat het jaarlijks bedrag van 2 x 125 EUR gegarandeerd
wordt en mits een akkoord op ondernemingsvlak vóór 1 oktober 2011, en dit via een
collectieve arbeidsovereenkomst. Hierdoor dient de 1ste schijf van 125 EUR nog in
ecocheques te worden betaald.
De ondernemingen die voor 30 juni 2011erin slagen om een collectieve
arbeidsovereenkomst omtrent een alternatieve besteding van de ecocheques te
sluiten, zullen deze alternatieve besteding eveneens voor de 1ste referteperiode
kunnen toepassen.

Art. 15. Een kopie van deze collectieve arbeidsovereenkomst dient ter informatie te
worden overgemaakt aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de
metaalhandel, en dit vóór 1 december 2011 uitdrukkelijk vermeldend "Kopie aan de
Voorzitter in uitvoering van artikel 15 van de collectieve arbeidsovereenkomst
omtrent ecocheques".
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Art. 16. Indien er geen akkoord wordt gesloten op het vlak van de onderneming vóór
1 oktober 2011, dient het sectoraal systeem van de ecocheques te worden
toegepast.

Art. 17. In de collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak dienen
minstens dezelfde gelijkstellingen te worden voorzien die ook zijn opgenomen binnen
het sectoraal systeem van ecocheques, zoals voorzien in artikel 10 van deze
collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 18. In de collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak dient einde
2012 een evaluatie te worden voorzien. Op basis van deze evaluatie moet het
mogelijk zijn om vanaf 1 januari 2013 aan te sluiten op de sectorale regeling.

HOOFDSTUK VII. Recurrentie

Art. 19. Elke vorm van invulling van de koopkracht geldt voor onbepaalde duur. De
waarde van het voordeel bedraagt 250 EUR per jaar (inclusief RSZ bijdragen voor
werkgever en werknemer) en dit sinds 2011.

HOOFDSTUK VIII. Geldigheid

Art. 20. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van
1 januari 2011 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Art. 21. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van 18 juni 2009
betreffende het sectoraal systeem ecocheques, gesloten in het Paritair Subcomité
voor de metaalhandel, en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van
17 maart 2010 (Belgisch Staatsblad van 16 juni 2010).
(Dit artikel werd toegevoegd door de CAO van 29 september 2011,
registratienummer 106.728, vanaf 1 januari 2011)
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