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Collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011 (104766)

Arbeidsvoorwaarden (Overeenkomst geregistreerd op 13 juli 2011 onder het nummer
104766/CO/125.02)

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren
onder het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, alsook op de werklieden
die zij tewerkstellen.
Met "werklieden" bedoelt men de arbeiders en arbeidsters.
HOOFDSTUK II. Indeling van de functies
Art. 2. De indeling van de functies omvat de vijf volgende categorieën :
1. Meer dan geschoolden :
Gespecialiseerde meestergast die de werkgever kan vervangen, gespecialiseerde zagenscherper,
mechanicien.
2. Geschoolden :
Meestergast-opzichter, boomzager, gewone zagenscherper, kwartierzager, bestuurder-mechanicien
van vrachtwagens.
3. Geoefenden :
Zager aan de dossemachine en de kantrechtzaag, de geoefende in het werk aan de machine,
bestuurder van vrachtwagens, magazijnier, de arbeider-wegvervoerder
4. Ongeschoolden :
Degenen die elke niet hierboven vermelde functie uitoefenen.
5. Ongeschoolden bij aanwerving :
De ongeschoolde werklieden zonder enige beroepskwalificatie of beroepservaring in één van de
houtsectoren, gedurende de eerste 6 maanden van tewerkstelling. Na 6 maanden wordt deze functie
omgezet naar "ongeschoolde".
Art. 3. De minimumkwalificatie van de werklieden die houder zijn van een brevet van industrieel
leerling, of die met vrucht een sectorale beroepsopleiding beëindigd hebben in het kader van
"opleiding voor risicogroepen", is deze van "geoefende" gedurende de eerste 6 maanden die volgen
op de indiensttreding in de onderneming, vervolgens die van "geschoolden".
HOOFDSTUK VII.
Geldigheidsduur en slotbepalingen
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Art. 14. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2011 en is
gesloten voor onbepaalde duur. Alle geschillen inzake de uitvoering van deze overeenkomst dienen
voorgelegd te worden aan het verzoeningsbureau.
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Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 oktober 2011 (107.062)

Arbeidsvoorwaarden

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die ressorteren
onder het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, alsook op de werklieden
die zij tewerkstellen.
Met "werklieden" bedoelt men : de arbeiders en arbeidsters.
HOOFDSTUK II. Indeling van de functies
Art. 2. De indeling van de functies omvat de vijf volgende categorieën :
1. Meer dan geschoolden :
Gespecialiseerde meestergast die de werkgever kan vervangen, gespecialiseerde zagenscherper,
mechanicien.
2. Geschoolden :
Meestergast-opzichter, boomzager, gewone zagenscherper, kwartierzager, bestuurdermechanicien van vrachtwagens.
3. Geoefenden :
Zager aan de dossemachine en de kantrechtzaag, de geoefende in het werk aan de machine,
bestuurder van vrachtwagens, magazijnier, de arbeider-wegvervoerder.
4. Ongeschoolden :
Degenen die elke niet hierboven vermelde functie uitoefenen.
5. Ongeschoolden bij aanwerving :
De ongeschoolde werklieden zonder enige beroepskwalificatie of beroepservaring in één van de
houtsectoren, gedurende de eerste 6 maanden van tewerkstelling. Na 6 maanden wordt deze
functie omgezet naar "ongeschoolde".
Art. 3. De minimumkwalificatie van de werklieden die houder zijn van een brevet van industrieel
leerling, of die met vrucht een sectorale beroepsopleiding beëindigd hebben in het kader van
"opleiding voor risicogroepen", is deze van "geoefende" gedurende de eerste 6 maanden die volgen
op de indiensttreding in de onderneming, vervolgens die van "geschoolden".
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OOFDSTUK VII.
Geldigheidsduur en slotbepalingen
Art. 13. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2011 en is
gesloten voor onbepaalde duur. Alle geschillen inzake de uitvoering van deze overeenkomst dienen
voorgelegd te worden aan het verzoeningsbureau.
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