
 
Non-ferro (PC 105) 

Overzicht lonen en vergoedingen PC 105 non-ferro 
 
Op 1 mei 2018 werden de baremalonen, de effectieve lonen en een aantal andere vergoedingen verhoogd met 1,43 % door de koppeling 
van de lonen aan het indexcijfer. Ook de tussenkomst van de werkgever in het privé-vervoer alsook de bedragen bestaanszekerheid 
ingeval van ziekte en tijdelijke werkloosheid werden geïndexeerd op 1 mei 2018 met 1,43 %.  
Hieronder vind je een overzicht van alle bedragen. 

1. Uurlonen non-ferro (PC 105) - 38 u./week 

1.1. Meerderjarigen 
 Vanaf 1 mei 2018 
Professioneel minimumuurloon € 12,18 
Gewaarborgd minimum bruto maandloon € 2 006,43 
 + 1,43 % (index) 

 

1.2. Jobstudenten1 
Leeftijd Percentage Uurloon, vanaf 1 mei 2018 
16 jaar 80 % € 9,74 

16,5 jaar 85 % € 10,35 
17 jaar 90 % € 10,96 

17,5 jaar 95 % € 11,57 
18 jaar 100 % € 12,18 

 
1. Sinds 1 juli 2011 werden de jongerenbarema’s afgeschaft. De degressieve barema’s gelden vanaf dan enkel voor minderjarige jobstudenten. 
 

1.3. Industrieel leerlingen (vanaf de 2de maand) 
Leeftijd Percentage Uurloon, sinds 1 mei 2018 
16 jaar 62 % € 7,55 

16,5 jaar 68 % € 8,28 
17 jaar 74 % € 9,01 

17,5 jaar 80 % € 9,74 
18 jaar 85 % € 10,35 

18,5 jaar 90 % € 10,96 
 
 
 
 
 
 
 



2. Extralegaal pensioen vanaf 1 mei 2018: indexering met 1,43 % 

Het bedrag van € 196,60 (cao 19 juni 2001) van de recurrente premie voor het extra legaal pensioen wordt hierdoor verhoogd tot: € 
199,41. 
Het bedrag van 10.000 BEF (€ 339,65) voor het extralegale pensioen /andere aanvullende voordelen, ingesteld bij de cao van 29 april 
1999 wordt hierdoor verhoogd tot: € 344,51.  
 

3. Aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid en ziekte 

 Tijdelijke werkloosheid: bedragen vanaf 1 mei 2018 (indexering met 1,43 %) 
o wegens economische reden + technische stoornis: 

 Dag Ploeg 
1-18 dagen € 8,18 € 9,76 
19-36 dagen € 11,12 € 13,67 
37-54 dagen € 14,22 € 17,61 

Vanaf 54 dagen € 17,17 € 21,52 
 

o in geval van slecht weer: (indexering met 1,43 %) 
• € 5,98 / dag gedurende 4 weken; 
• € 2,00 / dag na de periode van 4 weken. 

 
o ingeval van overmacht en jaarlijkse vakantie: (indexering met 1,43 %) 

€ 5,98 / dag gedurende 4 weken. 
 
 Ziekte: bedragen vanaf 1 mei 2018 (indexering met 1,43 %) 

o < 55 jaar: € 88,33 / maand; 
o > 55 jaar: € 5,71 / per dag.  

 

4. Vervoerskosten 

+ 1,43 %. 
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