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Pieter Lefebvre

Van: VLAMEF (Vlaamse Metaalfederatie voor de KMO) <info@vlamef.be>

Verzonden: dinsdag 11 oktober 2016 10:50

Aan: Pieter Lefebvre

Onderwerp: VLAMEF METAALCONTACT: ecocheques

Bekijk dit bericht in je browser 

VLAMEF METAALCONTACT: ecocheques 
 
Geachte Collega,  

  

Graag brengen wij u op de hoogte dat de bedrijven die ressorteren onder paritair comité 111 en 
209 deze maand ecocheques moeten voorzien. 

 
111.01 Industriële metaalbewerking   
CAO - Toekenning recurrente ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde 
arbeiders.   
Referteperiode van 01.10.2015 tot 30.09.2016. Deeltijdsen pro rata.  

  

111.02 Ambachtelijke metaalbewerking   
CAO - Toekenning recurrente ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde 
arbeiders. 
Referteperiode van 01.10.2015 tot 30.09.2016. Deeltijdsen pro rata. 

  

111.03 Buitenmonteerders bruggen en metalen gebinte n  
CAO - Toekenning recurrente ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde 
arbeiders.  
Referteperiode van 01.10.2015 tot 30.09.2016. Deeltijdsen pro rata. 

  

209.00 Paritair Comité voor de bedienden der metaal fabrikatennijverheid   
CAO  

Ondernemingen die NIET onder het toepassingsgebied van het sectoraal aanvullend pensioen 
vallen:*werkgeversbijdrage in 2009 bedraagt méér dan 1,1 % maar minder dan 1,77 %: 
toekenning SALDO ecocheques aan alle voltijds tewerkgestelde gebaremiseerde en 
baremiseerbare bedienden (een ondernemings-CAO gesloten vóór 30.06.2014 kon opteren voor 
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de verbetering van het aanvullend pensioenplan op ondernemingsvlak voor de 
bedienden).*werkgeversbijdrage in 2009 bedraagt méér dan 1,77 %:  

toekenning ecocheques voor 250 EUR aan alle voltijds tewerkgestelde gebaremiseerde en 
baremiseerbare bedienden. Referteperiode van 01.10.2015 tot 30.09.2016. Deeltijdsen pro rata. 
Een ondernemings-CAO kan ten laatste op 30.06.2014 voorzien in een andere invulling van de 
koopkracht. Ondernemingen zonder een vakbondsafvaardiging voor bedienden kunnen 
toetreden en uitsluitend kiezen uit:  

• - loonsverhoging van 250 EUR per jaar (13,30 EUR per maand); 
• - invoering of verbetering van een hospitalisatieverzekering; 
• - invoering of verbetering van een aanvullend pensioenplan. 

  

In de hoop u met deze informatie van dienst te zijn geweest, verblijf ik inmiddels, 

Met vriendelijke groeten, 

Johan VAN BOSCH 

Algemeen Secretaris 

 
 

 

 

 

VLAMEF - Vlaamse Metaalfederatie voor de KMO vzw  
 
Gasthuisstraat 31 B2  
1000 Brussel  
Tél: 02 213 74 07  
Fax: 02 400 71 26  

Email:  info@vlamef.be 
Website:  www.vlamef.be

 

 

 

Uw profiel aanpassen - Uitschrijven 

 


