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Overuren

Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 (104.918)

Flexibiliteit

In uitvoering van artikel 12 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 edele metalen.
Voor de toepassing van dit akkoord wordt onder "arbeiders" verstaan : de mannelijke
en vrouwelijke werklieden.

HOOFDSTUK II. Toepassingsmodaliteiten

Afdeling 1. Seizoenspieken

Art. 3. § 1. Over een periode van één jaar welke overeenstemt met het kalenderjaar,
bedraagt het te presteren aantal arbeidsuren, 52 maal de wekelijkse arbeidsduur
voorzien in het arbeidsreglement, van de onderneming hierna genoemd
"arbeidsreglement".
§ 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. De dagelijkse arbeidsduur mag evenwel nooit de 9 uren overschrijden.
§ 3. Het aantal uren dat gepresteerd mag worden beneden of boven de wekelijkse
grens van de arbeid, zoals vastgesteld in het arbeidsreglement, bedraagt maximum 5
uur per week. De wekelijkse arbeidsduur mag evenwel nooit de 45 uren
overschrijden.
§ 4. De arbeidsperiodes tijdens dewelke de wekelijkse arbeidsduur mag worden
overschreden, worden bepaald met een maximum van 60 arbeidsdagen per jaar. De
uren die boven de gewone in artikel 3 bedoelde grenzen worden verricht, worden
gerecupereerd in de loop van drie kalendermaanden die op deze periode volgen,
echter binnen de grenzen bepaald in § 1.
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§ 5. De keuze van de periode(s) gebeurt vóór 31 december van het voorafgaande
kalenderjaar.
§ 6. In de ondernemingen waar een vakbondsafvaardiging bestaat, worden het
stelsel en de periodes bepaald volgens een paritair akkoord tussen de
vakbondsafvaardigingen en de werkgever.
In de ondernemingen met minder dan 50 werknemers en zonder
vakbondsafvaardiging kan de procedure inzake aanpassing van het
arbeidsreglement slechts opgestart worden ten vroegste 30 dagen nadat zij die
aanpassing hebben meegedeeld op een vergadering van het paritair subcomité.
§ 7. De nationale vakbondsorganisaties of de voorzitter van het paritair subcomité
ontvangen een afschrift van de beslissing die in de onderneming wordt uitgehangen.

Afdeling 2. Buitengewone vermeerdering van het werk of werkzaamheden ingevolge
een onvoorziene noodzakelijkheid

Art. 4. 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. 5. Noch op het sectorale niveau, noch op het vlak van de onderneming wordt
een mogelijkheid voorzien om 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.

Art. 6. Conform artikel 25 van de arbeidswet van 16 maart 1971 (buitengewone
vermeerdering van werk) en conform artikel 26, § 1, 3° van dezelfde arbeidswet van
16 maart 1971 (werkzaamheden ingevolge een onvoorziene noodzakelijkheid)
kunnen overuren in dit kader enkel worden gepresteerd mits het voorafgaande
akkoord van de vakbondsafvaardiging.

HOOFDSTUK III. Algemene bepaling
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Art. 7. Bovenstaande bepalingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen,
aan de bestaande ondernemingsovereenkomsten of aan de besprekingen die in de
ondernemingen aan de gang zijn.

HOOFDSTUK IV. Duurtijd

Art. 8. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2011 en
treedt buiten werking op 30 juni 2013.
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Eindejaarspremie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007 (84.188)

Eindejaarspremie

In uitvoering van artikel 4 van het nationaal akkoord 2007-2008 van 24 mei 2007.

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 edele metalen.
Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders"
verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden.

HOOFDSTUK II. Toepassingsmodaliteiten

Art. 2. Onverminderd de in de ondernemingen bestaande voordeliger toestanden, wordt
een eindejaarspremie door de werkgevers toegekend aan de in artikel 1 bedoelde
arbeiders.

Art. 3. § 1. Deze eindejaarspremie, berekend op basis van het op 1 december van het
jaar van betaling van kracht zijnde uurloon, wordt berekend volgens volgende formule:
bovengenoemd uurloon x wekelijkse arbeidsduur op basis van het betaalregime x 52 :
12.
§ 2. Indien een arbeider tijdens de referteperiode overstapt naar een ander
arbeidstijdstelsel, moet de berekening van de eindejaarspremie gebeuren op basis van
het gemiddelde van de jaarlijkse arbeidsduur.

Art. 4. De referteperiode voor de berekening van de eindejaarspremie vangt aan op
1 december van het voorgaande jaar en eindigt op 30 november van het lopende jaar.

Art. 5. Het bedrag van de eindejaarspremie kan naar rata van één uur loon per niet
verantwoorde afwezigheidsdag of gedeelte ervan verminderd worden.
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Art. 6. In de gevallen, zoals bepaald in § 1 tot en met § 4, hebben de arbeiders recht op
een gedeelte van de eindejaarspremie, gelijk aan een twaalfde per maand inschrijving
in het personeelsregister tijdens de referteperiode, waarbij een maand als geheel wordt
verrekend wanneer de inschrijving in het personeelsregister voor de 16de van de
maand gebeurt :
§ 1. De arbeiders die sedert ten minste 3 maanden in de onderneming tewerkgesteld
zijn, maar die geen jaar anciënniteit tellen op 30 november van de referteperiode.
§ 2. De in de loop van de referteperiode ontslagen arbeiders, om gelijk welke andere
reden dan de dringende reden, op het ogenblik dat zij de onderneming verlaten. 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, op het ogenblik dat zij de onderneming verlaten.
§ 4. De arbeiders met een contract van bepaalde duur, of voor een duidelijk
omschreven werk, 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.

Art. 7. De in de loop van de referteperiode gepensioneerde of bruggepensioneerde
arbeiders hebben, op het ogenblik dat zij de onderneming verlaten, recht op de
onmiddellijke uitbetaling van het volledig bedrag van de eindejaarspremie, berekend
volgens de modaliteiten bepaald in de artikelen 3 en 4.
Dezelfde regel geldt voor de rechthebbenden van de in de loop van de referteperiode
overleden arbeiders.
De referteperiode waarin de opruststelling, de op brugpensioenstelling of het overlijden
van de betrokkenen plaatsvindt, wordt als een volledig dienstjaar aanzien.

Art. 8. De arbeiders die vrijwillig de onderneming verlaten in de loop van de
referteperiode verliezen het recht op de eindejaarspremie.
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Art. 9. De arbeiders die in het personeelsregister van de onderneming zijn ingeschreven
op 30 november van de referteperiode, maar die zich op deze datum in een toestand
van arbeidsongeschiktheid, als gevolg van ziekte, arbeidsongeval of militaire dienst,
bevinden, hebben recht op een eindejaarspremie, berekend op basis van het uurloon
dat zij normaal zouden ontvangen hebben op 30 november van de referteperiode,
volgens de modaliteiten vervat in artikelen 10 en 11, voor zover zij een arbeidsprestatie
van ten minste één dag gedurende het refertejaar hebben verricht.

Art. 10. De schorsingen van de arbeidsovereenkomst wegens arbeidsongeval en
wegens zwangerschapsverlof, bevallingsrust en vaderschapsverlof worden voor de
berekening van de eindejaarspremie gelijkgesteld met effectieve prestaties.

Art. 11. De schorsingen van de arbeidsovereenkomst wegens ziekte, ongeval van
gemeen recht, militaire dienst en tijdelijke werkloosheid om economische redenen,
worden voor de berekening van de eindejaarspremie gelijkgesteld met effectieve
prestaties.
Per referteperiode wordt de gelijkstelling voor ziekte en ongeval van gemeen recht
begrensd tot 40 arbeidsdagen afwezigheid.
Per referteperiode wordt de gelijkstelling voor tijdelijke werkloosheid begrensd tot 40
arbeidsdagen afwezigheid.
Voor elke arbeidsdag afwezigheid die deze begrenzing overschrijdt, wordt een bedrag
van l/260ste van de eindejaarspremie in mindering gebracht.

Art. 12. Met uitzondering van de in artikelen 6 en 7 voorziene gevallen, wordt de
eindejaarspremie tussen 25 en 31 december uitbetaald.

HOOFDSTUK IV. Geldigheid

Art. 14. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 december 2007
en wordt gesloten voor onbepaalde duur.
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Vervoerskosten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 (104.917)

Vervoerskosten)

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 de
bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de edele metalen.
Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder
"arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden.

Art. 2. De bepalingen van deze overeenkomst zijn alleen toepasselijk indien de
werkelijke heen en terug opgetelde afstanden ten minste 1 kilometer bedragen.

HOOFDSTUK II.
Gemeenschappelijk openbaar vervoer

Afdeling 1. Vervoer per spoor
Art. 3. Wanneer de arbeider zich naar het werk verplaatst met de trein, heeft hij recht
op een vergoeding conform artikel 3 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.

Afdeling 2. Ander gemeenschappelijk openbaar vervoer
Art. 4. Wanneer de arbeider zich naar het werk verplaatst met een ander
gemeenschappelijk openbaar vervoer, georganiseerd door de regionale
vervoermaatschappijen, heeft hij recht op dezelfde vergoeding zoals bepaald in
artikel 3 van deze overeenkomst.
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Wanneer het een eenheidsprijs betreft, ongeacht de afstand, wordt de bijdrage van
de werkgever forfaitair vastgesteld conform artikel 3 van de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 19octies van 20 februari 2009 betreffende de financiële
bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer van de werknemers

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 vervoermaatschappijen, voor de
verplaatsing van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling en omgekeerd en
preciseert het aantal effectief afgelegde kilometers;
- de werkgever kan op elk ogenblik de authenticiteit van de hierboven bedoelde
verklaring nagaan.

Afdeling 3. Gemengde openbare vervoermiddelen
Art. 6. Wanneer de arbeider verschillende openbare gemeenschappelijke
vervoermiddelen gebruikt, heeft hij recht op dezelfde vergoeding zoals bepaald in
artikel 3 van deze overeenkomst voor de afstand die overeenstemt met de som van
de afstanden van de verschillende vervoermiddelen.

Afdeling 4. Vervoer geheel of gedeeltelijk door de werkgever georganiseerd
Art. 7. § 1. Wanneer de werkgever volledig of gedeeltelijk het vervoer van de
arbeider inricht en deze laatste al dan niet bijkomend een openbaar
gemeenschappelijk vervoermiddel gebruikt, wordt de bijdrage van de werkgever als
uitgevoerd beschouwd als de last van de werkgever, voor de afstand afgelegd per
arbeider-gebruiker, de tussenkomst voorzien bij artikel 3 bereikt of overschrijdt.
§ 2. De tussenkomst van de arbeider in het vervoer georganiseerd door de
werkgever mag niet hoger zijn dan het verschil tussen de prijs van een abonnement,
voor de afgelegde weg, en de bijdrage van de werkgever, voor dezelfde afstand,
voorzien bij artikel 3.

HOOFDSTUK III. Privé vervoer

Afdeling 1. Auto, moto en/of bromfiets
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
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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.

Art. 9. Deze dagvergoeding wordt bekomen door de werkgeversbijdrage in het
weekabonnement van de NMBS te delen door 5.

Art. 10. Deze dagvergoeding dient jaarlijks op 1 februari te worden geïndexeerd
overeenkomstig de jaarlijkse indexering van de treintarieven van de NMBS, conform
het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Afdeling 2. Fiets
Art. 11. Wanneer de arbeider zich naar het werk verplaatst met de fiets, heeft hij
recht op een fietsvergoeding van 0,21 EUR per afgelegde kilometer, met een
minimum van het dagbedrag voor een verplaatsing van het privé vervoer.
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.

HOOFDSTUK IV.
Tijdstip en modaliteiten van terugbetaling

Art. 12. De bijdrage van de werkgevers in de door de arbeiders gedragen
vervoerkosten wordt maandelijks betaald voor het vervoerbewijs met geldigheid voor
één maand, en éénmaal per week voor de vervoerbewijzen met geldigheid van één
week.

Art. 13. 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 vervoermaatschappijen, wordt betaald tegen overhandiging van het
vervoerbewijs afgeleverd door deze maatschappijen.
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Art. 14. 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.
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) vervoerbewijs(zen) of, bij
ontstentenis, een door hem ondertekende verklaring, nodig voor het vaststellen van
de afgelegde afstand, aan de werkgever voor te leggen

HOOFDSTUK V. Slotbepalingen

Art. 15. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve
arbeidsovereenkomst inzake vervoerskosten van 12 mei 2009, gesloten in het
Paritair Subcomité voor de edele metalen, algemeen verbindend verklaard bij
koninklijk besluit van 19 april 2010 (Belgisch Staatsblad van 23 juni 2010).

Art. 16. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012 en
wordt gesloten voor onbepaalde duur.
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Maaltijdcheques

Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 (104.919)

Sectoraal systeem van maaltijdcheques

In uitvoering van artikel 4, afdeling 1 en 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 edele metalen.
Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder
"arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden.

HOOFDSTUK III.
Toekenning van de maaltijdcheques

Art. 3. § 1. Het aantal maaltijdcheques dat wordt toegekend aan elke voltijds
tewerkgestelde arbeider, wordt berekend door het aantal uren dat de arbeider in
kwestie effectief presteerde in de loop van het kwartaal te delen door het normale
aantal arbeidsuren per dag in de onderneming.
§ 2. Als het resultaat van deze bewerking een decimaal getal is, wordt dat naar het
eerstvolgende hogere getal.
§ 3. Als het aldus verkregen cijfer bovendien hoger is dan het maximaal aantal dagen
dat in een kwartaal gepresteerd kan worden door een arbeider die voltijds werkt in de
onderneming, wordt het beperkt tot dit laatste aantal.
§ 4. Bij wijzigingen aan het normaal aantal dagelijkse arbeidsuren in de onderneming
of aan het maximum aantal dagen dat in een kwartaal gepresteerd kan worden door
een voltijdse arbeider in de onderneming, wordt de berekeningsformule voorzien in
dit artikel automatisch aangepast in functie daarvan.
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Art. 4. Voor de deeltijds tewerkgestelde arbeiders wordt het aantal maaltijdcheques,
met dezelfde nominale waarde als voor de voltijdse arbeider, vastgesteld op basis
van de alternatieve telling, conform de bepalingen van artikel 3 van deze collectieve
arbeidsovereenkomst.

Art. 5. Doordat de alternatieve telling als basis wordt genomen voor de toekenning
van het aantal maaltijdcheques, overeenkomstig de bepalingen van artikel 19bis van
het koninklijk besluit van 28 november 1969, dienen ondernemingen artikel 26bis van
de arbeidswet van 16 maart 1971 toe te passen. Hierdoor zijn ondernemingen
verplicht om inhaalrust toe te kennen als compensatie voor uren overwerk.

HOOFDSTUK IV.
Waarde van de maaltijdcheques

Afdeling 1. Sectoraal niveau
Art. 6. § 1. Vanaf 1 april 2012 wordt het aandeel van de werkgever in de
maaltijdcheque verhoogd met 0,32 EUR, waardoor de nominale waarde van de
maaltijdcheque 2,50 EUR bedraagt. Het persoonlijk aandeel van de arbeider
bedraagt 1,09 EUR per dag.
§ 2. Vanaf 1 oktober 2012 wordt het aandeel van de werkgever in de maaltijdcheque
verhoogd met 0,30 EUR, waardoor de nominale waarde van de maaltijdcheque 2,80
EUR bedraagt. Het persoonlijk aandeel van de arbeider bedraagt 1,09 EUR per dag.

Afdeling 2. Ondernemingsniveau
In de bedrijven waar men, door deze verhoging, boven het maximumbedrag van 7,00
EUR komt, dient het resterend gedeelte omgezet te worden in een gelijkwaardig
netto voordeel.
Specifieke modaliteiten inzake toekenning dienen afgesproken te worden op
ondernemingsvlak via een collectieve arbeidsovereenkomst.

HOOFDSTUK V.
Periode van toekenning van de maaltijdcheques

Art. 7. § 1. De maaltijdcheques worden maandelijks in één keer aan de arbeider
overhandigd, in functie van het aantal dagen van die maand waarop de arbeider kan
aanspraak maken op maaltijdcheques.
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§ 2. Dit aantal maaltijdcheques wordt daarna echter geregulariseerd en dit ten laatste
in de loop van de maand die volgt op het einde van het kwartaal waarop de
maaltijdcheques betrekking hebben, teneinde het aantal werkelijk toegekende
maaltijdcheques in overeenstemming te brengen met het aantal maaltijdcheques dat
moet worden toegekend in toepassing van hoofdstuk III van deze collectieve
arbeidsovereenkomst.
§ 3. De geldigheid van de maaltijdcheques is beperkt tot drie maanden en de
maaltijdcheques mogen alleen gebruikt worden voor het betalen van maaltijden of
voor de aankoop van gebruiksklare voedingsmiddelen.
Deze beperkingen worden uitdrukkelijk vermeld op alle maaltijdcheques.

HOOFDSTUK VI. Algemene bepalingen

Art. 8. Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan rechtstreeks als bijlage worden
opgenomen bij het arbeidsreglement van de betrokken onderneming.

HOOFDSTUK VII. Geldigheid

Art. 9. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve
arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009 inzake sectorale regeling van maaltijdcheques,
gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen en algemeen verbindend
verklaard bij koninklijk besluit van 21 februari 2010 (Belgisch Staatsblad van
16 april 2010).

Art. 10. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012 en
wordt gesloten voor onbepaalde duur.
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