
De ACLVB heet je van harte welkom 
in de metaalsector!

Metaal

Tot ACLVB-metaal behoren de PC’s 104-210 (staal), 105-224 (non-
ferro), 111-209 (metaalbouw), 111.03 (montage), 112 ( garages), 
142.01 (terugwinning metalen), 142.04 (terugwinning allerlei pro-
ducten, 149.01 (elektriciens), 149.02(koetswerk), 149.03 (edele 
metalen), 149.04 (metaalhandel), 219 (controleorganismen). Het 
Paritair Comité (PC) waaronder jouw bedrijf ressorteert staat aange-
geven op jouw loonfiche en bestaat uit minimum 3 getallen.
Een overzicht van alle paritaire comités die onder ‘metaal’ vallen, 
vind je terug op http://www.aclvb. be/nl/sector/metaal. Onder de be-
naming van elk paritair comité vind je hier ook een beknopt overzicht 
van de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden van iedere sector. Het 
is mogelijk dat jouw onderneming gunstigere voorwaarden voorziet. 

De ACLVB verdedigt je belangen,  
ook op sectorniveau 
Als erkende sociale partner is de ACLVB vertegenwoordigd in het 
Paritair Comité. Dit is een paritair samengesteld, nationaal orgaan 
(gelijk aantal werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers) waar: 
• onderhandeld wordt over de loon- en arbeidsvoorwaarden, en 

dan bij akkoord vastgelegd in collectieve arbeidsovereenkom-
sten, zonder ACLVB-handtekening geen akkoord; 

• bedrijfsgeschillen bemiddeld worden, zowel op provinciaal als 
nationaal niveau;

• eventuele sectorale systemen aanvullend pensioen aangestuurd 
worden;

• aanvragen geëvalueerd worden om erkenning van economische 
reden die het ontslag rechtvaardigen van beschermde werk-
nemers.

Elke sector heeft immers zijn eigen specifieke kenmerken op ge-
bied van tewerkstelling maar ook op gebied van loon- en arbeids-
voorwaarden: bv. minimumlonen, eindejaarspremie, aanvullend 
pensioen, aanvullende vergoedingen, syndicale premie, bepalin-
gen i.v.m. tijdskrediet, (flexibele) arbeidsduur, enz. 

De ACLVB is ook vertegenwoordigd in de sectorale vormingsinstel-
lingen en de raden van bestuur van de verschillende fondsen, van 
waaruit werknemers aanvullende vergoedingen ontvangen bv. bij 
ziekte, werkloosheid, brugpensioen … Deze aanvullende vergoe-
dingen kan je aanvragen via jouw vakbond.

De ACLVB informeert je snel en regelmatig over 
wijzigingen in je sector 
Sectorspecifieke publicaties worden op regelmatige basis ter 
beschikking gesteld (meestal na sectorale onderhandelingen) en 
geactualiseerd. Als ACLVB-lid word je regelmatig en snel op de 
hoogte gebracht van de gewijzigde reglementering en de actuali-
teit dankzij onze infoflashes per e-mail, de website en het maande-
lijks ledenblad ‘Vrijuit’. 
Krijg je geen rechtstreekse sectorale informatie per mail? Neem 
dan snel contact op met je ACLVB-afgevaardigde of je ACLVB-
secretariaat zodat kan gecheckt worden of we over jouw juiste 
e-mailadres beschikken.

Hoe word je lid van de ACLVB?
Aarzel niet contact op te nemen met jouw ACLVB-afgevaardigde of 
schrijf in via onze site: http://www.aclvb.be, rubriek ‘lid worden’.
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Waar op het vlak van de ondernemingen jouw aanspreekpunt de afgevaardigde en Bestendig 
Secretaris is, is dit op het vlak van de sector de Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke.  
Voor de metaalsectoren is jouw aanspreekpunt Geert Dumortier.

| Geert Dumortier
| Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke
| Poincarélaan 72-74 | 1070 Brussel
| tel. 02 558 51 50 | fax 02 558 51 51
| e-mail geert.dumortier@aclvb.be

Sectorconsulenten metaal:

Hülya Akkas
e-mail hulya.akkas@aclvb.be

Jérôme Marneffe
e-mail jérome.marneffe@aclvb.be

http://www.aclvb.be

