Metaalrecuperatie (PSC 142.01)
Nationale minimumlonen vanaf 1 januari 2018
Vanaf 1 januari 2018 verhogen de baremalonen met 1,88 %.
De effectieve lonen verhogen vanaf die datum eveneens met 1,88 %, behalve in die ondernemingen waar een ondernemingsenveloppe
wordt ingevuld.
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CATEGORIEEN
A Ongeschoolde

(*) 40 uur per week en 39 uur per week is slechts mogelijk mits compensatiedagen. Sinds 01.12.1988 werd het stelsel van 38 uur per
week veralgemeend voor de sector.
1. Minimumuurlonen vastgelegd bij cao.
2. Afrondingen: ...,0001 tot en met ...,0049 = lagere eurocent - ...,0050 tot en met ...,0099 = hogere eurocent.
3. Vanaf 01.04.1991 verplichte vermelding van de categorie op de loonfiche.

Volgende indexaanpassing:

Volgende loonaanpassing:

Toelichting looncategorieën
Looncategorie

Omschrijving

A. Ongeschoolde

De werkman van wie geen speciale kennis of bijzondere lichamelijke geschiktheid
gevergd wordt en die eenvoudige werken verricht waarvoor geen leertijd vereist
wordt.

B. Geoefende 3e categorie

De werkman die eenvoudige werken uitvoert waarvoor slechts een korte
aanpassingsperiode nodig is.
Worden ondermeer in deze categorie ingedeeld: sorteerder, snijder met de hand,
bediener van kleine handpersen.

C. Geoefende 2e categorie

De werkman die bekwaam is beroepsarbeid te verrichten die kennis vereist,
verworven door ervaring of die aan een machine werkt.
Worden onder meer in deze categorie ingedeeld: magazijnier, snijder met brander,
arbeider aan de zware pers of zware metaalschaar, geleider van de eenvoudige
rolbrug.

D. Geoefende 1e categorie

De werkman die bekwaam is werken uit te voeren waarvoor kennis en handigheid
vereist zijn die slechts na verschillende maanden ervaring verkregen worden.
Worden ondermeer in deze categorie ingedeeld: snijder met brander bij
ontmanteling of afbraak, kabelkraanbestuurder, vrachtwagenbestuurder, geleider
van de gespecialiseerde rolbrug.

E. Geschoolde

De werkman die bekwaam is werken uit te voeren waarvoor beroepskennis vereist
is, verworven hetzij op school, hetzij door verschillende jaren ervaring.
Wordt ondermeer in deze categorie ingedeeld: onderhoudsmecanicien.

