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Paritair Comité voor de voedingsnijverheid

1180012 Zuivelnijverheid (melkerijen, boterfabrieken, kaasfabrieken,
ondernemingen van melkproducten, roomijs, gesmolten kaas)

Melkerij - boterfabriek - kaasfabriek – melkprodukten
K.B. geldig vanaf 1.8.1954 - (Belgisch Staatsblad van 18.2.1956)
roomijsondernemingen
CAO van 22.06.1962

Paritaire Commissie van melkerij - boterfabriek - kaasfabriek - melkprodukten
(ijsroom uitgezonderd).

K.B. geldig vanaf 1.8.1954 - (Belgisch Staatsblad van 18.2.1956)

Classificatie.

30.1.1956 - K.B. waarbij bindend wordt gemaakt de beslissing van 24 maart 1955
van het Nationaal Paritair Comité van de voedingsbedrijven betreffende de bepaling
van de taken en de vaststelling van de classificatie der arbeiders en arbeidsters
tewerkgesteld in de melkerijen, boter- , kaas- en melkproductenfabrieken.

Art. 1. - Wordt bindend gemaakt de in bijlage overgenomen beslissing van 24 maart
1955 van het Nationaal Paritair Comité van de voedingsbedrijven tot bepaling van de
taken en vaststelling van de classificatie der arbeiders en arbeidsters te werk gesteld in
de melkerijen, boter- , kaas- en melkproductenfabrieken.
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Bijlage.

Art. 1. - De taken toevertrouwd aan de arbeiders en arbeidsters der melkerijen, boter-,
kaas- en melkproductenfabrieken, evenals de classificatie der betrokken die hieruit
voortspruit, zijn vastgesteld als volgt

Hoofdstuk I - Functies van algemene aard.
1. Ophalen en ontvangst van de melk.
a) Ophalen van de melk.
Het ophalen van de melk geschiedt per camion of wagen.
De ophaler moet de melk ophalen, eventueel de ledige kruiken teruggeven of de
bijproducten aan de voortbrengers afleveren.
Hulparbeider : Ophaler-niet voerder-begeleider : niet verantwoordelijk voor het ophalen.
Gespecialiseerde : Voerman (met kar en paard) ; autobestuurder.
b) Ontvangst van de melk.
Hulparbeider :
1° arbeider behulpzaam bij het lossen van de grondstoffen in de onderneming (losser);
2° arbeider die de melk trieert bij de ontvangst (trieur);
3° arbeider die de kruiken in het weegtoestel ledigt en de ledige kruiken wegbrengt
(storter);
4° arbeider, die in het flesje, voorbehouden aan ieder leveraar het monster neemt voor
onderzoek (monsternemer);
5° arbeider belast met de teruggave van de bijproducten bestemd voor de leveraars;
6° arbeider tewerkgesteld aan de kruikenspoelmachine.
Gespecialiseerde :
1° arbeider die per leveraar de geleverde of de terug te geven hoeveelheid optekent
(weger);
2° arbeider die de kruikenspoelmachine bedient, reinigt en onderhoudt.
2. Warmte-, koude- en krachtbron.
Gespecialiseerde : stoker : zorgt voor het onderhoud van de vuren.
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Geschoolde : stoker-machinist.
3. Opslagen en magazijn van voortgebrachte producten.
Hulparbeider : arbeider die helpt bij het opstapelen en afleveren van de producten.
Gespecialiseerde : arbeider die in de op temperatuur gebrachte opslagplaatsen
verantwoordelijk is over het in- en uitgaan van de voortgebrachte producten.
4. Distributie.
Hulparbeider : begeleider.
Gespecialiseerde : autobestuurder.
Geschoolde :
1° autobestuurder bekwaam kleine herstellingen uit te voeren;
2° verkoper; bedient het cliënteel en int de ontvangsten; is verantwoordelijk voor het
leeggoed.
5. Herstelling en technisch onderhoud.
Geschoolde : materiaalmagazijnier.
Vakman : de vakman wordt bezoldigd in functie van de classificatie en van het
grondloon van kracht in het paritair comité dat bevoegd is volgens de functies die deze
arbeider uitoefent.
Zijn grondloon volgt nochtans de schommelingen van het indexcijfer dan de
kleinhandelsprijzen zoals voor de voedingsbedrijven.

Hoofdstuk II - Functies eigen aan de fabricage van de producten.
1. Fabricage van de consumptiemelk.
a) Fabricage :
Hulparbeider :
1° arbeider die de aangestelde voor de flessenvul-(stang), en de sluitmachine helpt;
2° arbeider die de aangestelde voor de sterilisatoren helpt;
3° arbeider die de etiketteermachine bedient, reinigt en onderhoudt.
Gespecialiseerde :
Functieclassificatie
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1° arbeider die de melk op aanwijzing van het laboratorium op het gewenste vetgehalte
brengt (standardiseerder);
2° arbeider die de homogenisator bedient, reinigt en onderhoudt (homogeniseerder);
3° arbeider die de pasteurisatieapparaten bedient, reinigt en onderhoudt
(pasteuriseerder);
4° arbeider die de flessenvul-(stang), en sluitmachine bedient, reinigt en onderhoudt.
Geschoolde : Arbeider die de sterilisatoren, waarin melk in flessen en/of in blikjes wordt
gesteriliseerd, bedient, reinigt en onderhoudt (steriliseerder).
b) Flessenafdeling :
Hulparbeider :
1° arbeider die de krattenspoelmachine bedient en de reinheid van de kratten naziet;
2° arbeider die de kratten met de ledige flessen ontvangt en sorteert (sorteerder);
3° arbeider die de aangestelde voor de flessenspoelmachine helpt.
Gespecialiseerde : arbeider die de flessenspoelmachine bedient, reinigt en onderhoudt.
c) Ontroming.
Hulparbeider : arbeider die de aangestelde voor de ontromers helpt.
Gespecialiseerde : arbeider die de ontromers en de reinigers bedient, reinigt en
onderhoudt.
2. Boterfabricage.
Hulparbeider : arbeider die het botervormapparaat bedient, reinigt en onderhoudt.
Gespecialiseerde :
1° arbeider die de bereider van boter helpt;
2° aangestelde voor de automatische boterinpakmachine; reinigt en onderhoudt de
machine.
Geschoolde : Boterbereider : verzorgt de zuurselbereiding, het aanzuren van de room,
het karnen, het wassen en het kneden van de boter, reinigt en onderhoudt het
desbetreffend materiaal.
3. Kaasfabricage.
a) fabricage van harde, half harde en zachte kaas.
Geschoolde : kaasbereider : verzorgt het stremmen van de melk, het persen en het
pekelen van de wrongel, alsmede de rijping van de kaas.
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b) fabricage van smeltkaas.
Gespecialiseerde :
1° bereider : verzorgt het bereiden van de mengeling;
2° smelter : bedient, reinigt en onderhoudt de smeltpannen;
3° aangestelde voor de inpakmachine : bedient, reinigt en onderhoudt de machine.
4. Fabricage van het melkpoeder.
Hulparbeider :
1° arbeider die de melkpoederbereider helpt;
2° melkpoederverpakker : weegt het melkpoeder af en verpakt ze.
Gespecialiseerde : melkpoederbereider : bedient, reinigt en onderhoudt de
walsenmachine (roller)
Geschoolde : melkpoederbereider : bedient, reinigt en onderhoudt de
verstuivingsinstallatie (spray).
5. Fabricage van "condensmelk".
gesuikerde (condens) en ongesuikerde (geëvaporeerde).
Hulparbeider :
1° arbeider die de aangestelde voor de condenseerapparaten helpt;
2° verpakker.
Gespecialiseerde :
1° aangestelde voor de blikkenvulmachine : bedient, reinigt en onderhoudt deze
machine;
2° felser : bedient, reinigt en onderhoudt de felsmachine.
Geschoolde :
1° arbeider, die de condenseerapparaten bedient, reinigt en onderhoudt
2° arbeider die de sterilisatoren waarin melk in blikjes wordt gesteriliseerd, bedient,
reinigt en onderhoudt.
6. Fabricage van specialiteiten.
(Yoghourt, chocolademelk, pappen, kindervoedsels en dieetprodukten).
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a) Yoghourt :
Hulparbeider : helper-yoghourtbereider.
Geschoolde : yoghourtbereider : verzorgt de bereiding van de culturen, waakt over
enten en het normaal verloop van het bereidingsproces.
b) Dieetproducten :
Gespecialiseerde : aangestelde voor de inpakmachine : bedient, reinigt en onderhoudt
de machine.
Geschoolde : bereider : verzorgt de menging van de grondstoffen en houdt toezicht op
de fabricage.
c) Andere produkten (chocolademelk, pappen).
Geschoolde : bereider : verzorgt de menging van de grondstoffen en houdt toezicht op
de fabricage.

Art. 2.- De onderhoudswerken welke geëist worden van de hulparbeiders, de
gespecialiseerden of de geschoolden omvatten niet de werken van de arbeider van
technische bekwaamheid eisen welke normaal van de vaklieden gevergd worden,
vermeld onder hoofdstuk I, par. 5, (herstelling en onderhoud).

Art. 3.- Deze beslissing treedt in werking 1 augustus 1954.
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Collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de classificatie der arbeiders in
de roomijsondernemingen

CAO van 22.06.1962

Artikel 1
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de arbeiders en
arbeidsters, tewerkgesteld in de roomijsondernemingen.
Artikel 2
Het personeel dat is tewerkgesteld wordt al volgt ingedeeld:
A. Functies van algemene aard
-

Geschoolden: autobestuurder, bediener van de compressor, verantwoordelijk
voor het innen en/of bekwaam kleinen herstellingen uit te voeren.
Geoefenden: autobestuurder, begeleider, verantwoordelijk voor het innen.

B. Fabricagefuncties
-

Geoefenden: bedienaar van de freezer, mengelaar, toezicht op de
inpakmachine(s), toezicht op de pasteurisatiebewerkingen, verantwoordelijk
voor de uitvoering volgens onderrichtingen van de kwantitatieve dosering van
de mengsels.

C. Stielmannen
-

Stielmannen zullen geklasseerd worden volgens de criteria bepaald door het
Paritair Comité waaronder hun functies hoofdzakelijk vallen.

Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in wekring op 1 juli 1962 en blijft geldig
voor de periode van 1 jaar.
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