Edele metalen (PSC 149.03)
Nationale minimumlonen vanaf 1 februari 2018
Op 1 februari 2018 stijgen de lonen met 1,84 % door een aanpassing aan de index.

CATEGORIEËN

Spanning

38u./week

39u./week (*)

40u./week (*)

A.

Hulpwerkman

100

12,40 €

12,08 €

11,78 €

B.

Geoefende

104

12,90 €

12,56 €

12,25 €

C.

Geoefende met ervaring

108

13,39 €

13,05 €

12,72 €

D.

Geschoolde

120

14,88 €

14,50 €

14,14 €

E.

Volledig geschoolde

125

15,50 €

15,10 €

14,73 €

F.

Geschoolde buiten categorie

130

16,12 €

15,70 €

15,31 €




40 u./week en 39 u./week slechts mogelijk mits compensatiedagen;
sinds 1 juli 1986 veralgemening van de 38 u./week in de sector.

1. Minimumuurlonen vastgelegd bij cao.
2. Afrondingen:




...,0001 tot en met ...,0049 = lagere eurocent;

...,0050 en meer = hogere eurocent.
3. Verplichte vermelding van de categorie op de loonfiche.

Volgende indexaanpassing: 01/02/2019

Volgende loonaanpassing:

Toelichting looncategorieën
Looncategorie

Omschrijving

A. Hulpwerkman

De werkman waarvan geen speciale kennis noch bijzondere handigheid gevergd
wordt en die eenvoudige arbeid moet verrichten die niet rechtstreeks met de
productie verband houdt.
De polijster van goud en platina die geen enkele ondervinding of opleiding in de
functie heeft.

B. Geoefende

De werkman die gewoonlijk aan een machine of aan een apparaat bewerkingen
herhaalt of in de fabricatie bewerkingen herhaalt.
Polijster van goud en platina, na één jaar ervaring.

C. Geoefende met ervaring

De werkman die gewoonlijk aan een machine of aan een apparaat bewerkingen
herhaalt of in de fabricatie bewerkingen herhaalt en die maximum drie jaar ervaring
heeft verworven.
Polijster van goud en platina, na drie jaar ervaring.

D. Geschoolde

De werkman die de theoretische kennis, nauwkeurigheid en handigheid bezit voor
het uitoefenen van zijn vak.

E. Volledig geschoolde

De werkman die de theoretische kennis, nauwkeurigheid en handigheid bezit voor
het uitoefenen van zijn vak en die dit maximum zes jaar als
“D. geschoolde” uitoefent.

F. Geschoolde buiten categorie

De werkman waarvan de theoretische en praktische vakkennis zeer hoog zijn of
aan verschillende specialiteiten verbonden zijn.

