Laatste aanpassing: 07/03/2012

Paritair Comité voor de voedingsnijverheid

1180019 De ondernemingen van dieetvoedingsmiddelen, producten voor
tussen- en nagerechten, essences en producten voor tussen- en nagerechten,
essences en extracten, voedingsspecialiteiten en oplosbare koffies, de
ondernemingen waar bouillonblokjes, soepen en allerhande bereidingen
worden vervaardigd

Dieetvoedingsmiddelen - produkten voor tussen- en nagerechten - essences en
extracten - voedingsspecialiteiten - oplosbare koffie.
CAO van 01/03/1968

Bouillonblokjes - soep en allerhande bereidingen.
CAO van 01/03/1968 (27.379)

Classificatie

Akkoord tussen partijen van 1.3.1968.

N.P.C. VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID - Zitting van 21.5.1968.

11.10.1968 - K.B. waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve
arbeidsovereenkomst van 21 mei 1968 van het N.P.C. voor de voedingsnijverheid tot
vaststelling van de beroepsindeling van de werklieden en werksters tewerkgesteld in
de ondernemingen waar dieetvoedingsmiddelen, producten voor tussen- en
nagerechten, essences en extracten, voedingsspecialiteiten en oplosbare koffies
worden vervaardigd (B.S. 6.11.68).

Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van de beroepsclassificatie der
werklieden en werksters van de ondernemingen van dieetvoedingsmiddelen, producten
voor tussen- en nagerechten, essences en extracten, voedingsspecialiteiten, oplosbare
koffie.

I. Toepassingsgebied.

Functieclassificatie
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Art. 1 - Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en
op de werklieden en werksters van de ondernemingen waar dieetvoedingsmiddelen,
producten voor tussen- en nagerechten, essences en extracten, voedingsspecialiteiten
en oplosbare koffies worden vervaardigd, met uitzondering van de ondernemingen die
tot de groep "Unilever" behoren.

II. Indeling van de functies.
Art. 2 - De werklieden en werksters zijn in categorieën gerangschikt volgens de hierna
overgenomen indeling van de functies die een minimumindeling is.

In de ondernemingen waar sommige van deze functies een hogere kwalificatie zouden
inhouden dan deze voorzien in de hierna overgenomen indeling moet de aanpassing
van de indeling dezer functies op ondernemingsvlak worden onderzocht.
Categorie I. (75 - 99 punten)
1.
2.
3.

Aangestelde voor verscheidene taken in de fabricatiezaal : 87 punten
Aangestelde aan een half-automatische vul- en sluitmachine : 92 punten
Helper aan de automatische inpakmachines : 94 punten

Categorie II. (100 - 124 punten)
1.
2.
3.
4.

Aangestelde aan een automatische zakjesplakmachine : 105 punten
Aangestelde aan een automatische vulmachine : 105 punten
Aangestelde aan een cellofaanmachine : 108 punten
Aangestelde aan een automatische inpakgroep (met verantwoordelijkheid voor de
bevoorrading en de controle van een deel van de groep) :108 punten
5.
Geleider van half-automatische inpakmachine in zakjes (speciale verpakkingen) :
119 punten
6.
Aangestelde aan het reinigen der burelen en andere lokalen, gelegen in de
fabriek : 120 punten
Categorie III. (125 - 149 punten)
1.
2.

Geleider van een automatische inpakmachine : 127 punten
Verantwoordelijke voor een mechanische inpakgroep : 141 punten

Categorie IV. (150 - 174 punten)
1.

Aangestelde aan het verhandelen van verpakkingsmateriaal en afgewerkte
produkten : 150 punten

Categorie V. (175 - 199 punten)
Functieclassificatie
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1.
2.
3.
4.

Arbeider in de verzending : 178 punten
Vrachtwagen-begeleider : 183 punten
Arbeider in de inpakzaal (transpalet) : 186 punten
Groepoverste van een afdeling : 189 punten

Categorie VI. (200 - 224 punten)
1.

Hulp-magazijnier in het magazijn voor verpakkings- en publiciteitsmateriaal : 206
punten
2.
Schouwer van grondstoffen : 216 punten
3.
Liftman : 219 punten
Categorie VII. (225 - 249 punten)
1.

Hulp-metser : 241 punten

Categorie VIII. (250 - 299 punten)
1.

Verantwoordelijke voor een inpakzaal : 265 punten

Categorie IX. (300 - 349 punten)
1.
2.
3.

Aangestelde aan het voorbereiden der mengelingen (met de hand) : 307 punten
Vrachtwagenchauffeur : 311 punten
Aangestelde aan het algemeen onderhoud : 335 punten

Categorie X. (350 - 399 punten)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aangestelde aan het voorbereiden der mengelingen (met luchtdrukinstallatie) :
354 punten
Mekanieker voor algemeen onderhoud (in atelier) : 355 punten
Elektricien : 361 punten
Magazijnier : 361 punten
Mekanicien in garage : 365 punten
Schrijnwerker : 373 punten

Categorie XI. (400 - 449 punten)
Categorie XII. (450 en + punten)
1.

Mecanicien voor algemeen onderhoud der machines (fabrikatiezaken) : 454
punten

III. Inwerkingtreding.

Functieclassificatie
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Art. 4 - Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1
februari 1968 en houdt op van kracht te zijn op 1 februari 1969.
Op 1 februari van elk jaar wordt zij stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar,
behoudens opzegging door een der partijen uiterlijk drie maanden voor het verstrijken
van de collectieve arbeidsovereenkomst per ter post aangetekend schrijven gericht aan
de voorzitter van het N.P.C. voor de voedingsnijverheid en aan de organisaties
vertegenwoordigd in het paritair subcomité van de voedingsspecialiteiten.

Functieclassificatie
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Paritair comité van bouillonblokjes - soep en allerhande bereidingen.

K.B. geldig van 1.2.1968 tot 31.1.1969 en stilzwijgend verlengd.

Classificatie

Akkoord tussen partijen van 1.3.1968.

N.P.C. VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID - Zitting van 21.5.1968.

11.10.1968 - K.B. waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve
arbeidsovereenkomst van 21 mei 1968 van het N.P.C. voor de voedingsnijverheid tot
vaststelling van de beroepsindeling van de werklieden en werksters tewerkgesteld in
de ondernemingen waar bouillonblokjes, soepen en allerhande bereidingen worden
vervaardigd. (B.S. 6.11.68).

Collectieve arbeidsovereenkomst tot vaststelling van de beroepsindeling der
werklieden en werksters van de ondernemingen van bouillonblokjes, soep en
allerhande bereidingen.

I. Toepassingsgebied.

Art. 1 - Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en
op de werklieden en werksters van de ondernemingen waar bouillonblokjes, soepen
en allerhande bereidingen worden vervaardigd, met uitzondering van de
ondernemingen die tot de groep "Unilever" behoren.

II. Indeling van de functies.

Art. 2 - De werklieden en werksters zijn in categorieën gerangschikt volgens de hierna
overgenomen indeling van de functies die een minimumindeling is.
In de ondernemingen waar sommige van deze functies een hogere kwalificatie zouden
inhouden dan deze voorzien in de hierna overgenomen indeling moet de aanpassing
van de indeling dezer functies op ondernemingsvlak worden onderzocht.
Categorie I. (75 - 99 punten)
Functieclassificatie
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1.
2.
3.

Aangestelde aan het sluiten van de doosjes oxo-blokjes : 77 punten
Aangestelde aan het tellen van oxo-blokjes : 78 punten
Aangestelde aan de bevoorrading van de inpakmachine van tabletten : 85
punten
4.
Aangestelde aan een inpakmachines voor speciale verpakkingen van droge
soepen : 90 punten
5.
Aangestelde aan het vullen van toonbankdozen met tabletten : 96 punten
6.
Aangestelde aan een automatische cellofaanmachine : 96 punten
7.
Aangestelde aan het etiketteren en inpakken van blikken dozen : 96 punten
8.
............................
9.
Aangestelde aan het bevoorraden van de aroma-vulmachine in leeggoed : 97
punten
10. Helper in het magazijn voor verkoop aan het personeel : 97 punten
11. Aangestelde aan het vullen en opstapelen van de kartons bouillonflesjes : 98
punten
12. Aangestelde aan de krimpfilmmachine : 98 punten
13. Aangestelde aan het voorbereiden van ingrediënten voor soepen : 98 punten
Categorie II. (100 - 124 punten)
1.
2.
3.
4.

Aangestelde aan de halfautomatische nietmachine : 102 punten
Geleider van een inpakmachine van Liebigblokjes : 111 punten
Geleider van de pers- en omwikkelingsmachines van liebigblokjes : 113 punten
Geleider van de vul-, capsuleer-, etiketteer- en inpakmachines van bouillonflesjes
: 113 punten
5.
Aangestelde aan het vullen, etiketteren en inpakken van flesjes selderzout : 114
punten
6.
.....................
7.
Aangestelde voor het herstellen van de werkkledij : 119 punten
8.
Aangestelde voor verscheidene taken in de drukkerij : 120 punten
9.
.....................
10. Geleider van een inpakmachine (oxo of Liebig) : 121 punten
11. ...................
12. Geleider van de aroma-vulmachine : 122 punten
13. Aangestelde in de keuken : 122 punten
14. Aangestelde in de wasserij : 123 punten

Categorie III. (125 - 149 punten)
1.
2.

Geleider van een inpakmachine van tabletten : 129 punten
Geleider van de automatische vul- en sluitmachines van blikken dozen : 130
punten
3.
Geleider van een inpakmachine van droge soepen : 132 punten
4.
Voorwerker aan het voorbereiden van de ingrediënten voor soepen : 138 punten
Categorie IV. (150 - 174 punten)
Functieclassificatie
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1.
2.
3.
4.
5.

Aangestelde voor los werk in het magazijn der grondstoffen : 152 punten
Aangestelde aan de filterpersen voor gist : 154 punten
Portier : 156 punten
Helper in de hydrolyse-afdeling : 158 punten
Verantwoordelijke van het magazijn voor verkoop aan het personeel : 165
punten
6.
Aangestelde voor het afwegen der grondstoffen : 166 punten
7.
Aangestelde aan de bevoorrading der inpakmachines van droge produkten : 169
punten
8.
Helper in de verzendingsdienst : 169 punten
9.
Aangestelde aan de mengelaars en de droogovens : 170 punten
10. Ploegoverste aan het etiketteren en inpakken van blikken dozen : 170 punten
Categorie V. (175 - 199 punten)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Geleider van de etiketteermachines van blikken dozen : 177
..........................
Aangestelde aan de wasmachine van filerdoeken : 178
Helper in de verzendingsdienst (met verantwoordelijkheid voor de documenten) :
180 punten
.........................
Geleider van een elektrische lift-truck : 190 punten
Smeerder (helper in de onderhoudsdienst) :191 punten
Aangestelde voor verscheidene aanvullende taken in de afdeling
hydrolyse-autolyse : 196 punten

Categorie VI. (200 - 249 punten)
1.
Aangestelde aan het klaarmaken van de soep : 206 punten
2.
Begeleider - inner (stadsritten) : 209 punten
3.
Aangestelde aan de zwartfilterpersen : 211 punten
4.
Hulpmagazijnier in het magazijn van verpakkingsmaterieel : 212 punten
5.
Verantwoordelijke voor de publiciteitsartikelen : 217 punten
6.
Hulpmagazijnier in het magazijn der afgewerkte produkten : 219 punten
7.
Hydrolyseur : 222 punten
8.
Autolyseur : 233 punten
9.
Aangestelde aan de steriliseerketels : 235 punten
10. Brigadier van de weegzaal der grondstoffen : 243 punten
11. Aangestelde aan de indampinstallatie : 243 punten
Categorie VII.( 250 - 299 punten)
1.
2.
3.

Bestelwagenchauffeur : 287 punten
Boodschapper : 292 punten
Vrachtwagenchauffeur : 293 punten

Categorie VIII. (300 - 349 punten)
Functieclassificatie
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1.
2.
3.
4.
5.

Schilder : 308 punten
Opzichter van de stokerij : 322 punten
Schrijnwerker : 327 punten
Metser : 332 punten
Geleider van verschillende drukmachines : 340 punten

Categorie IX. (350 - 399 punten)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Draaier : 351 punten
Paswerker : 353 punten
Elektricien : 361 punten
Zaalmekanicien : 361 punten
Buizenfitter-loodgieter : 371 punten
Automekanicien : 382 punten
Elektrische lasser : 384 punten

Categorie X. (400 - 499 punten)
1. Elektro-mekanicien : 405 punten
Categorie XI. (506 - 521 punten)
1.
2.
3.
4.

Brigadier van het onderhoudsatelier : 506 punten
Brigadier van de montageploeg en de buizenfitters : 514 punten
Brigadier van de zaalmekanicien : 521 punten
Brigadier van de elektricien : 521 punten

III. Inwerkingtreding.

Art. 4 - Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1
februari 1968 en houdt op van kracht te zijn op 1 februari 1969.
Op 1 februari van elk jaar wordt zij stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar,
behoudens opzegging door een der partijen uiterlijk drie maanden voor het verstrijken
van de collectieve arbeidsovereenkomst per ter post aangetekend schrijven gericht
aan de voorzitter van het N.P.C. voor de voedingsnijverheid en aan de organisaties
vertegenwoordigd in het paritair subcomité van de voedingsspecialiteiten.
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