cao leaflet
Metaal en Techniek
Hieronder treft u de samenvatting van de cao
Metaal & Techniek aangaande de
(belonings)elementen die relevant zijn voor de
inlenersbeloning.

Feestdagen


Eerste- en Tweede Paasdag



Koningsdag



5 mei (lustrumjaar)



Hemelvaartsdag

Looptijd



Eerste- en Tweede Pinksterdag

1 juni 2019 tot en met 30 september 2021



Eerste- en Tweede Kerstdag

Bedrijfstijd & arbeidsduur

Toeslagenuren (o.b.v. vierwekenperiode)

Het dagvenster kent een duur van 12 uur en loopt
van 06:00 uur tot 18:00 uur. De normale wekelijkse
arbeidsduur bedraagt 38 uur per week. In de regel
wordt er op zaterdag geen arbeid verricht, wanneer
dit wel het geval is, heeft de werknemer recht op 1
vrije dag doordeweeks of 2 halve dagen. Op zondag
wordt als regel geen arbeid verricht.

Het feitelijk bruto uurloon wordt - afhankelijk van de
dag en de periode van de dag waarin het gewerkte
uur valt - verhoogd met een toeslag conform
onderstaand overzicht:

Minimumloon

00:00 - 06:00 uur

per 4 weken
18:00 – 21:00 uur

Het bruto minimumloon voor een 21 jarige of ouder
bedraagt per 1 januari 2020:

abflexkracht hanteert per 1 januari 2020 de
volgende jeugdlonen:
20 jaar

€ 8,04

< 20 jaar

€ 6,54

* abflexkracht hanteert een minimum uurloon van € 6,54. Hierbij
wijken wij positief af van de cao.

Initiële loonsverhoging
Conform aanpassing wettelijk minimumloon
per 1 januari en 1 juli.
Periodieken
Verhogingen op grond van functiejaren worden
eenmaal per jaar toegekend. Uiterlijk
in de betalingsperiode waarin een nieuw functiejaar
begint of totdat het maximum aantal functiejaren (10)
in de betreffende salarisgroep is bereikt.
Vakantie-, ADV dagen
Het aantal vakantiedagen is 25 (conform cao ABU).
Het aantal ADV dagen is vastgesteld op 13.

0,10% van het salaris
per 4 weken

21:00 – 24:00 uur

€ 10,05 per uur (salarisgroep A/2, functiejaar 0)
Jeugdlonen

0,33% van het salaris

0,20% van het salaris
per 4 weken

Verschoven uren binnen

0,13% van het salaris

het dagvenster (12 uur)

per 4 weken

Overuren (o.b.v. vierwekenperiode)
Voor uren die buiten het dienstrooster vallen, geldt
een vergoeding conform onderstaand overzicht:
maandag t/m vrijdag :
Eerste 2 uur na of voor het werk een
vergoeding van 0,84% van het salaris per
4 weken
3e uur of meer een vergoeding van 0,97% van
het salaris per 4 weken
zaterdag:
Een vergoeding van 0,97% van het salaris per
4 weken
zon- en feestdagen:
Een vergoeding van 1,21% van het salaris per
4 weken
Opmerking: geen vergoeding is verschuldigd voor overwerk dat wordt
verricht aansluitend aan de dagelijkse werktijd, wanneer dit overwerk
dient tot afsluiting van de normale dagtaak, zich slechts incidenteel
voordoet en niet langer duurt dan een half uur.

Ploegentoeslag
Een vergoeding van 14% van het salaris per vier
weken.
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Reiskosten
Moet de werknemer reizen om het werk waarvoor hij
is aangenomen te kunnen doen? Dan vergoedt de
werkgever de reiskosten op de volgende manier:
- Reist de werknemer met het openbaar vervoer? Dan
krijgt hij een vergoeding van de werkelijk gemaakte
kosten in de laagste klasse. Maar alleen het deel dat
hoger is dan de kosten die hij normaal gesproken
maakt om te gaan naar de plaats waarvoor de
arbeidsovereenkomst is aangegaan.
- Reist de werknemer met vervoer dat de werkgever
hem biedt? Dan krijgt hij geen vergoeding.
- Reist de werknemer met eigen vervoer? En doet hij
dit in opdracht van de werkgever of met
toestemming van de werkgever of allebei? Dan krijgt
hij een redelijke vergoeding voor de reiskosten die
hoger zijn dan de kosten die hij normaal gesproken
maakt om te gaan naar de plaats waarvoor de
arbeidsovereenkomst is aangegaan.
Reisuren
Indien onderhavige vergoedingen zijn inbegrepen in
het salaris zijn reisuren niet van toepassing.
Indien de werknemer voor het verrichten van
karweiwerkzaamheden moet reizen, zal de
werkgever hem de reistijd als volgt vergoeden:
a. Bij gebruikmaking van openbare middelen van
vervoer: de noodzakelijke reistijd berekend
volgens de dienstregeling van het openbaar vervoer.
b. Bij gebruikmaking van een eigen of van een door
de werkgever ter beschikking gesteld
vervoermiddel: de reistijd berekend in redelijke
verhouding tot de reistijd volgens het
openbaar vervoer over een vergelijkbare afstand
de werknemer komt alleen voor de vergoeding in
aanmerking voor zover de werknemer langer heeft
moeten reizen dan hij normaal nodig heeft naar de
plaats waarvoor de dienstbetrekking is aangegaan.
De reistijdenvergoeding wordt als volgt berekend:
a. Uren buiten het dienstrooster: 0,607% van het
maandsalaris (0,658% van het salaris per
vierwekenperiode) per volledig uur.
b. Uren op zondag en uren binnen en/of buiten het
dienstrooster op een in artikel 19 lid 1
genoemde feestdag: 1,12% van het maandsalaris
(1,21% van het salaris per vierwekenperiode) per
volledig uur

Versie 2020 1.0
2 /2

