Koetswerk (PSC 149.02)
Nationale minimumlonen vanaf 1 februari 2018
Op 1 februari 2018 stijgen de lonen met 1,84 % door een aanpassing aan de index.
Spanning

38u/week

38,5u/week

39u/week

40u/week

A1 - Hulpwerkman

100

12,40 €

12,29 €

12,14 €

11,92 €

A2 - Hulpwerkman (6 maanden anciënniteit
in de onderneming)

105

13,02 €

12,90 €

12,75 €

12,52 €

B1 - Geoefende hulpwerkman

111,5

13,83 €

13,70 €

13,54 €

13,29 €

B2 - Geoefende hulpwerkman
(6 maanden anciënniteit B1)

116,5

14,45 €

14,32 €

14,14 €

13,89 €

C - Geschoolde werkman 2de klasse

122,5

15,19 €

15,06 €

14,87 €

14,60 €

D - Geschoolde werkman 1ste klasse

130

16,12 €

15,98 €

15,78 €

15,50 €

E - Werkman buiten categorie

140

17,36 €

17,21 €

17,00 €

16,69 €

CATEGORIEEN




40 u/week, 39 u/week en 38,5 u/week slechts mogelijk mits compensatiedagen;
veralgemening van de 38 u/week vanaf 1 januari 2003.

1. Minimumuurlonen vastgelegd bij cao;
2. Afrondingen:




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

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

Volgende indexaanpassing: 01/02/2019

Volgende loonaanpassing:

Toelichting looncategorieën
Looncategorie

Omschrijving

A1 - Hulpwerkman

De werkman die geen bijzondere kennis of bijzondere lichamelijke geschiktheid
moet bezitten en die de eenvoudigste werken zonder speciale richtlijnen uitvoert.

A2 - Hulpwerkman
(6 maanden anciënniteit in de onderneming)

Idem A.1. met 6 maand anciënniteit in de onderneming.

B1 - Geoefende hulpwerkman

 De werkman die bekwaam is eenvoudige werken en doorgaans herhaalde
werken uit te voeren waarvoor slechts een vakopleiding uit gewoonte is vereist
welke door een kortstondige aanpassingsperiode wordt verworven.
 De herschoolde werkman die titularis is van een attest van de VDAB, FOREM of
BGDA/ORBEM, voor zover het een opleiding specifiek voor de sector betreft.
De verantwoordelijkheid van de geoefende hulpwerkman is strikt beperkt tot een
gewoon elementair werk dat onder toezicht wordt uitgevoerd. De hulpwerkman die
zware, vuile of ongezonde werken moet verrichten wordt met deze categorie
gelijkgesteld.

B2 - Geoefende hulpwerkman
(6 maanden anciënniteit B1)

Idem B.1. met 6 maand anciënniteit in B.1.

C - Geschoolde werkman 2de klasse

 De werkman die bekwaam is onder hogere leiding, beroepswerken uit te voeren,
welke een door ervaring verkregen vakkennis vergen.
 De werkman die een theoretische vakopleiding heeft genoten, aangevuld door
minstens één jaar vakpraktijk.
De geschoolde werkman tweede klasse werkt niet zelfstandig en zijn
verantwoordelijkheid is beperkt.

D - Geschoolde werkman 1ste klasse

De werkman die bekwaam is werken te verrichten welke een normale
vakbekwaamheid en verscheidene jaren ervaring vereist, zo mogelijk aangevuld
door theoretische kennis welke onder meer in de avondschool kan worden
opgedaan.
De verantwoordelijkheid gaat verder dan de afwerking van het opgedragen werk
en slaat op het geheel van het werk. Er wordt echter geen zelfstandige arbeid
vereist.

E - Werkman buiten categorie

De werkman die bekwaam is zelfstandig kwaliteitswerk uit te voeren dat een
hogere graad van vakbekwaamheid, een technische opleiding verkregen in de
vakschool of een ervaring door lange jaren praktijk vereist.
Hij dient een volledige zelfstandigheid bij de uitvoering van het werk te bezitten en
moet zich van zijn verantwoordelijkheid bewust zijn en bovendien
verantwoordelijkheidszin bezitten inzake ploegwerk.

