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1. Toepassingsgebied
Sinds 21 april 2009 is het Paritair subcomité voor de 
luchtvaartmaatschappij NV SABENA verdwenen en vervangen door 
het Paritair subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en 
opleiding in de luchtvaartsector.

Dit laatste is bevoegd voor de volgende activiteiten:
• Herstelling, technische bijstand, technisch onderhoud of revisie 

van luchtvaartuigen indien de activiteit hoofdzakelijk wordt 
uitgevoerd voor rekening van luchtvaartmaatschappijen;

• Herstelling of revisie van componenten of motoren van 
luchtvaartuigen indien de activiteit hoofdzakelijk wordt uitgevoerd 
voor rekening van luchtvaartmaatschappijen;

• Opleiding voor onderhoud, herstelling, revisie, besturing 
of dienstverlening aan boord van luchtvaartuigen volgens 
de internationale luchtvaartvoorschriften en binnen de 
vooropgestelde kwaliteitsnormen. 

2. Arbeidsduur
De arbeidsduur bedraagt 38u gemiddeld over een periode van 
12 maanden, wat naar 40 uur kan worden gebracht mits toekenning 
van uren inhaalrust.
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3. Loonvoorwaarden

3.1 Indexatie

Het gewaarborgd minimummaandinkomen alsook de werkelijk 
uitbetaalde lonen en wedden worden gekoppeld aan het indexcijfer 
van de consumptieprijzen dat maandelijks wordt vastgesteld door 
het Ministerie van Economische Zaken en bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad. 

Iedere maal dat het indexcijfer van de consumptieprijzen een van 
de spilindexcijfers bereikt of er wordt op teruggebracht, wordt het 
gewaarborgd minimummaandinkomen en de lonen en wedden 
opnieuw berekend door ze met 2% te verhogen of te verlagen.

3.2 Sectoraal minimumloon

Het gewaarborgd maandloon bedraagt 2242.76 € op 1 mei 2022. 
Het uurloon bedraagt: 

01/05/2022 Uurloon

38 uur/week 13,62€/u

37,5 uur/week 13,80€/u

40 uur/week 12,94€/u

De minimum inkomens zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de 
consumptieprijzen. Deze bedragen stemmen overeen met een 
voltijdse tewerkstelling. Ze kunnen dus iedere maand wijzigen aan de 
hand van de door het Ministerie van Economische Zaken vastgestelde 

gegevens. Aarzel niet om contact op te nemen met je afgevaardigde 
of met de MWB-ABVV secretaris van je regio om de meest recente 
informatie te bekomen.

3.3 Maaltijdcheques

De werknemers en werkneemsters hebben recht op een 
maaltijdcheque per daadwerkelijk gepresteerde dag, met een 
minimale nominale waarde van 6€. De tussenkomst van de 
werkgever in de kost van de maaltijdcheque bedraagt 5,38 €, en die 
van de werknemer moet minstens gelijk zijn aan 0,62 €. Niet van 
toepassing op het leidinggevend personeel, het kaderpersoneel en 
de vertrouwenspersonen.

3.4 Jaarlijkse koopkrachtpremie

Er wordt een jaarlijkse koopkrachtpremie toegekend aan de 
werknemers en werkneemsters in de loop van de maand juni of in de 
loop van de betaalperiode volgend op de maand van uitdiensttreding. 
De referteperiode loopt vanaf 1 juni van het kalenderjaar voorafgaand 
aan het kalenderjaar waarin de jaarlijkse koopkrachtpremie wordt 
uitbetaald tot 31 mei van het kalenderjaar waarin de jaarlijkse 
koopkrachtpremie wordt uitbetaald.  

Het bedrag van deze premie is gelijk aan 168,34€ (mei 2022). Deze 
premie wordt geïndexeerd overeenkomstig de CAO van 21 maart 
2014, neem contact op met je afgevaardigde of met de MWB-ABVV 
secretaris van je regio voor de meest recente bedragen.

Het bedrag van de jaarlijkse koopkrachtpremie wordt berekend 
in verhouding tot de effectieve en gelijkgestelde dagen tijdens de 
referteperiode.
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3.6 Syndicale premie 

Toekennlngsvoorwaarden:
• Lid zijn van het ABVV;
• In dienst zijn bij een werkgever die behoort tot voornoemd paritair 

subcomité op 31 oktober van het refertejaar (met uitzondering van 
het kaderpersoneel).

• Datum van betaling: uiterlijk 31 december van het refertejaar.

Modaliteiten:
• Iedere werknemer die voldoet aan de voorwaarden, zal mits het 

bezorgen van een formulier, de betaling kunnen bekomen vanwege 
de werknemersorganisatie waar hij of zij lid van is.

• De werkgever bezorgt vóór 30/11 van elk refertejaar een lijst van 
de werknemers in dienst op 31/10 van het refertejaar en van de 
werklozen die zich bevinden in een stelsel van werkloosheid met 
bedrijfstoeslag op 31/10 van dit refertejaar.

• Het aantal werknemers wordt bepaald op basis van het personeel 
in dienst van de werkgever op 31 oktober van het refertejaar dat 
eveneens vermeld wordt op de RSZ-aangifte.

Bedrag: 
110 € (vanaf het refertejaar 2019). Neem contact op met je Metallo-
ABVV afgevaardigde voor de meest recente bedragen.

Met “effectieve en gelijkgestelde dagen” wordt bedoeld:
• het aantal dagen waarvoor de betrokken werknemers loon hebben 

gekregen;
• het aantal dagen tijdens welke de uitvoering van de 

arbeidsovereenkomst is geschorst ingevolge de wettelijke jaarlijkse 
vakantie, bijkomende vakantiedagen en anciënniteitsdagen;

• de dagen moederschapsverlof als bedoeld in artikel 39 van de 
arbeidswet van 16 maart 1971;

• de dagen arbeidsongeschiktheid gedekt door een vergoeding 
die wordt toegekend overeenkomstig de collectieve 
arbeidsovereenkomsten nr. 12 bis en 13 bis van 26 februari 1979 
betreffende het toekennen van een gewaarborgd loon aan 
werknemers in geval van arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, 
ongeval van gemeen recht, arbeidsongeval of beroepsziekte.

De werknemers wiens arbeidsovereenkomst werd beëindigd door 
de werkgever omwille van een dringende reden hebben geen recht 
op deze premie.

3.5 Bestaanszekerheidvergoeding

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens economische en/of 
technische redenen, heeft de arbeider recht op een aanvulling op de 
uitkering tijdelijke werkloosheid gelijk aan 10€ per dag werkloosheid. 
Deze vergoeding is ten laste van de werkgever.
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5. Vervoerskosten

5.1 Gemeenschappelijk openbaar vervoer

Wanneer de werknemer naar zijn/haar werk gaat met een middel 
van gemeenschappelijk openbaar vervoer, dan heeft hij/zij recht 
op een vergoeding overeenkomstig artikel 3 van de CAO nr.19/9 
betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs 
van het gemeenschappelijk openbaar vervoer van de werknemers, 
afgesloten binnen de NAR op 23 april 2019.

5.2 Privévervoer

Wanneer de werknemer naar zijn/haar werk gaat met een 
privévervoersmiddel, dan heeft hij/zij recht op een vergoeding van 
60% van de bedragen van de tabel gevoegd als bijlage bij artikel 
11 van de CAO nr. 19/9 betreffende de financiële bijdrage van de 
werkgevers in de prijs van het gemeenschappelijk openbaar vervoer 
van de werknemers, afgesloten binnen de NAR op 23 april 2019.

Er geldt geen minimumafstand voor de toepassing van deze regels 
en het loonplafond is gelijk aan: 54.171,13€ op 01/05/2022.

5.3 Fietsvergoeding

Wanneer de werknemer of werkneemster gebruik maakt van de fiets, 
bedraagt de tussenkomst van de werkgever 0.24cent per afgelegde 
kilometer (vanaf 1 januari 2020). Er geldt geen minimumafstand 
voor de toepassing van deze regels en het loonplafond is gelijk aan: 
54.171,13€ op 01/05/2022.

4. Anciënniteitverlof
Ieder jaar hebben de werknemers en de werkneemsters van de 
sector, bovenop de wettelijke verlofdagen, recht op bijkomende 
verlofdagen, waarvoor ze hun gewoon loon ontvangen en waarvan 
het aantal als volgt wordt betaald naargelang het aantal volledige 
jaren in dienst bij dezelfde werkgever:

Anciënniteit in de onderneming Bijkomende jaarlijkse vakantie

5 jaar 1 dag

10 jaar 2 dagen

15 jaar 3 dagen

20 jaar 4 dagen

25 jaar 5 dagen

30 jaar en meer 6 dagen

Vanaf 1 januari 2022 zal er 1 bijkomende dag anciënniteitsverlof 
worden toegekend aan werknemers die 30 jaar anciënniteit bereiken 
in de onderneming.
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7. Statuut van  
de vakbondsafvaardiging
Een vakbondsafvaardiging kan worden opgericht in de 
ondernemingen die meer dan 20 werknemers tewerkstellen, op 
voorwaarde dat de meerderheid van de werknemers daarom vraagt.

In de ondernemingen die meer dan 40 werknemers tewerkstellen, 
moet een vakbondsafvaardiging worden opgericht.

Neem contact op met je ABVV-Metallo bestendige secretaris voor 
de regels en voorwaarden betreffende de oprichting van een 
vakbondsafvaardiging.

6. Opleiding  
De collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2021 voorziet 
in een opleidingsinspanning van gemiddeld 5 dagen per voltijds 
equivalent voor de jaren 2021-2022.

Binnen dit gemiddelde van 5 dagen vorming per jaar en per 
voltijds equivalent, wordt er voor elke werknemer een individueel 
opleidingsrecht voorzien van 1 dag per jaar onder volgende 
voorwaarden: 
• 1 dag komt overeen met 7,6 uur;
• Effectieve opleiding/begeleiding;
• Pro rata voor deeltijdse werknemers;
• Bedrijfsgerelateerde opleidingen;
• Niet-overdraagbaar;
• Zowel voor formele als informele opleidingen.

De opleidingen kunnen formele en informele opleidingen zijn die 
rechtstreeks betrekking hebben op het werk. Ze kunnen zowel intern 
op de plaats van de tewerkstelling, als extern georganiseerd worden.

Voor meer informatie, neem contact op met je afgevaardigde en/of 
met je ABVV-Metallo bestendige secretaris.
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Metaalbewerkers  
Wallonië-Brussel (MWB-ABVV)

Rue de Namur 49, 5000 Beez

Hillal SOR 
Algemeen secretaris 
hsor@mwb-fgtb.be

Jean-Michel HUTSEBAUT 
Algemeen adjunct-secretaris 
jmhutsebaut@mwb-fgtb.be

Michael VENTURI 
Algemeen adjunct-secretaris 
mventuri@mwb-fgtb.be

Secretariaat 
T +32 81 26 51 11

De MWB-ABVV Metallo’s worden ook vertegenwoordigd door 3 pro-
vinciale entiteiten:

Fédération provinciale  
Hainaut-Namur

Rue du Grand Central 91/3 (8e étage), 6000 Charleroi 
T 071 231 200 
F 071 231 201 (admin.) 
   071 231 208 (secr. social)

Président : 
Ivan DEL PERCIO 
idelpercio@mwb-fgtb.be

Conseillère économique :  
Marialise MAGNO 
mmagno@mwb-fgtb.be

Charleroi et Sud-Hainaut 

Rue du Grand Central 91/3 (8e étage), 6000 Charleroi 
T 071 231 200 
F 071 231 201 
   071 231 208

Secrétaires politiques :

Romeo BORDENGA 
rbordenga@mwb-fgtb.be

Nadia AJDAIN 
najdain@mwb-fgtb.be

Salvatore PANARISI 
spanarisi@mwb-fgtb.be
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Namur

Rue Dewez 40-42 (2e étage), 5000 Namur 
T 081 24 81 32 
F 081 24 81 30

Nadia AJDAIN 
najdain@mwb-fgtb.be 

Centre

Rue Aubry 23, 7100 Haine-Saint-Paul 
T 064 23 80 50 
F 064 26 55 71

Marc DEMAREZ 
mdemarez@mwb-fgtb.be 

Mons-Borinage

Rue H. Degorge 108, 7301 Hornu 
T 065 80 00 50 
F 065 80 00 53

Jason DIEU 
jdieu@mwb-fgtb.be 

Hainaut Occidental 

Place Verte 15, 7500 Tournai 
T 069 22 05 54 
F 069 21 64 85

Jason DIEU 
jdieu@mwb-fgtb.be

Fédération provinciale  
Liège-Luxembourg

Place Saint-Paul 9-11, 4000 Liège 
T 04 221 95 59 
F 04 221 95 62 
infolg@mwb-fgtb.be

Président : 
Thierry Grignard 
T 04 221 95 75 
eplaquette@mwb-fgtb.be

Directeur Politique et Communication :  
Fabrice JACQUEMART 
T 04 221 96 31 
fjacquemart@far.be

Service juridique :  
Rislane EL KASRI  
T 04 221 97 90 
relkasri@mwb-fgtb.be 

Form’Action André Renard (FAR) 
Fabrice JACQUEMART 
T 04 221 96 34  
F 04 223 10 11 
secretariat@far.be
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Liège 

Place Saint Paul 9-11, 4000 Liège 
T 04 221 97 91 
F 04 221 95 72

Joachim SCHNEIDER 
jschneider@mwb-fgtb.be 

Arlon 

Rue des Martyrs 80, 6700 Arlon 
T 063 22 37 76 
F 063 22 64 32 
Bureau ouvert du lundi au jeudi

Stéphane BREDA 
sbreda@mwb-fgtb.be

Marie-Christine PELLETIER 
mcpelletier@mwb-fgtb.be

Bureau des frontaliers : 
T 063 24 22 61

Cindy BONTEMS 
cindy.bontems@fgbt.be 
fgtb.frontaliers@fgtb.be 

Herstal 

Rue Large Voie 36, 4040 Herstal 
T 04 264 15 18  
F 04 248 14 13

Antonio FANARA 
afanara@mwb-fgtb.be 

Sclessin - Chênée

Rue de l’Ile Coune 50, 4000 Sclessin 
T 04 252 42 92 
F 04 252 49 35

Patrick MOENS 
pmoens@mwb-fgtb.be 

Seraing - Flémalle - Huy - Waremme 

Rue Paul Janson 41, 4100 Seraing 
T 04 336 96 98  
F 04 336 11 73

Jean-Luc LALLEMAND 
jllallemand@mwb-fgtb.be 

Verviers et Communauté germanophone 
(Ostbelgien)

Galerie des Deux Places 
Pont aux Lions 23, 4800 Verviers 
T 087 33 39 01 
F 087 34 15 62

Stéphane BREDA 
sbreda@mwb-fgtb.be
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Fédération provinciale 
Provinciale afdeling  
Brabant

Rue de Suède 45 Zwedenstraat, Bruxelles 1060 Brussel 
T 02 543 75 11 
F 02 543 75 04 
infometalbxl@mwb-fgtb.be 
infometaalbxl@mwb-abvv.be

Président / Voorzitter :  
Lahouari NAJAR 
T 02 543 75 05 
lnajar@mwb-fgtb.be 
lnajar@mwb-abvv.be

Vice-Président / Ondervoorzitter : 
Philippe GENIN 
T 067 89 32 11 
pgenin@mwb-fgtb.be 
pgenin@mwb-abvv.be

Conseiller économique / Economisch adviseur : 
Saïd abajadi 
T 02 543 75 09 
sabajadi@mwb-fgtb.be 
sabajadi@mwb-abvv.be

Propagandiste / Propagandist : 
Silvio ARRIGO  
T 02 543 75 07 

G 0476 45 33 81 
sarrigo@mwb-fgtb.be 
sarrigo@mwb-abvv.be 

Bruxelles / Brussel

Jean-Paul SELLEKAERTS 
T 02 543 75 03 
jpsellekaerts@mwb-fgtb.be 
jpsellekaerts@mwb-abvv.be

Grégory DASCOTTE 
T 02 543 75 01 
gdascotte@mwb-fgtb.be 
gdascotte@mwb-abvv.be 

Brabant Wallon / Waals-Brabant

Philippe GENIN 
pgenin@mwb-fgtb.be 
pgenin@mwb-abvv.be 

Nivelles / Wavre / Tubize

Résidence « Le Guerseli » 
Rue du Géant 2 bt 3, 1400 Nivelles 
T 067 89 32 10 
F 067 89 32 19 
infometalbw@mwb-fgtb.be 

Court-Saint-Etienne 

T 010 62 16 52
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