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Paritair Comité voor het tabaksbedrijf

1330001 Sigarettenondernemingen en gemengde bedrijven

Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005

Vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen
(Overeenkomst geregistreerd op 2 september 2005 onder het nummer 76277/CO/133)

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de
werknemers van de sigarettenfabrieken en de gemengde ondernemingen, dit wil zeggen de
sigarettenfabrieken die in dezelfde productie eenheid ook kerftabak produceren en onder het
Paritair Comité voor het tabaksbedrijf ressorteren.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders en arbeidsters.

HOOFDSTUK II. Beroepsclassificatie

Art. 2. Vanaf 1 januari 1989 worden de functies als volgt in zeven categorieën ingedeeld :

Categorie I :

- het tabakstrippen;
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- de behandeling van lichte goederen, de aan- en afvoer aan de verschillende machines, inclusief
het oprapen en alle andere lichte werken die in de andere categorieën niet uitdrukkelijk zijn
vermeld.

Categorie II :

- het afwegen van rooktabak aan niet snelle pakketteermachines (minder dan zestig toeren per
minuut).

Categorie III :

- de bediening van sigarettenmachines, filter- en filteraanzetmachines, pakketteer- en/of inpaken/of cellofaneer- en/of farderingsmachines, met uitsluiting van het technische onderhoud ervan;

- het afwegen van rooktabak aan snelle pakketteermachines (minimum zestig toeren per minuut).

Categorie IV :

- de bediening van pakketteer- en/of inpak- en/of cellofaneer- en/of farderings-machines,
inbegrepen het technisch onderhoud ervan;
- zware behandelingswerken, dit wil zeggen diegen die een aanhoudende middelmatige of een
onderbroken zware lichamelijke inspanning vereisen;

- de werknemers - begeleiders die niet verantwoordelijk zijn voor de rond en het innen.

Categorie V :
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- de bediening van vooraanvochting-, aanvochtings-, saucerings- en mengelmachines;

- de bediening van kerfmachines;

- de bediening van klopinstallaties

- de bediening van sigarettenmachines, filter- en filteraanzetmacihes, inbegrepen het technisch
onderhoud ervan.

- het besturen van vracht- en hijswagens;

- werknemers - chauffeurs en/of begeleiders die verantwoordelijk zijn voor de ronde en het innen.

Categorie VI :

- de bediening van roost- en slijpmachines.

Categorie VII :

- de werknemers-mecaniciens, mecaniciensstellers, elektriciens en lassers.

HOOFDSTUK XI. Duur - geldigheid

Art. 29. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2005 en is gesloten
voor onbepaalde duur.
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