Metaalhandel (PSC 149.04)
Nationale minimumlonen vanaf 1 februari 2018
Op 1 februari 2018 stijgen de lonen met 1,84 % door een aanpassing aan de index.

CATEGORIEEN





Spanning

38u./week

37,5u/week

39u/week
(*)

40u/week
(*)

A.1.

Hulpwerkman

100

12,67

12,80

12,38

12,11

A.2.

Hulpwerkman (10 jaar anciënniteit in de
onderneming)

105

13,30

13,44

13,00

12,72

B.

Geoefende werkman

112,5

14,25

14,40

13,93

13,62

C.

Geschoolde

125

15,84

16,00

15,48

15,14

D.

Hoog geschoolde

132

16,72

16,90

16,34

15,99

E.

Geschoolde buiten categorie

140

17,74

17,92

17,33

16,95

40 u/week en 39 u/week slechts mogelijk mits compensatiedagen;
38 u/week enkel mogelijk in ondernemingen < 10 werknemers;
veralgemening 37,5 u/week in ondernemingen > 10 werknemers sinds 1 januari 1986.

1. Minimumuurlonen vastgelegd bij cao.
2. Afrondingen:




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

...,0050 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 van wie geen speciale kennis of bijzondere lichamelijke geschiktheid
wordt gevergd en die de meest eenvoudige werken verricht waarvoor geen leertijd
wordt vereist.

A2 – Hulpwerkman
(10 jaar anciënniteit in de onderneming)

De werkman zoals omschreven onder A.1. en die 10 jaar anciënniteit in de
onderneming heeft.

B – Geoefende werkman

De werkman die bekwaam is eenvoudige en geregeld terugkerende werken uit te
voeren waarvoor slechts een beroepsopleiding nodig is welke na een korte
aanpassingsperiode wordt verworven.

C – Geschoolde

De werkman die bekwaam is professionele werken te verrichten welke vakkennis
vereisen verworven door ervaring en zoveel mogelijk gestaafd door een bepaalde
theoretische opleiding en welke worden uitgevoerd onder hogere leiding.
De geschoolde moet bekwaam zijn een eenvoudig plan, dat op zijn beroep betrekking
heeft, te lezen.

D – Hoog geschoolde

De werkman die ervaring en handigheid bezit vereist voor het uitoefenen van werken
welke meerdere jaren beroepsopleiding en theoretische kennis vergen.

E – Geschoolde buiten categorie

De werkman die bekwaam is zelfstandig alle kwaliteitswerk betreffende zijn beroep uit
te oefenen of die een grote kennis, handigheid en ervaring bezit in verscheidene
beroepen.

