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Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1989 (25.253)

Functieclassificatie
HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers
en op de werklieden en werksters van de ondernemingen uit de streek van BergenBorinage die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische
bouw ressorteren, met uitzondering van de N.V. G.T.E., A.T.E.A. en van de N.V. Bell
Telephone die in de streek van Bergen-Borinage gevestigd zijn en van de
ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren.
Onder "werklieden" wordt verstaan de werklieden en werksters.
HOOFDSTUK II. Classificatie
Art. 2. Er worden 8 looncategorieen ingevoerd die toepasselijk zijn op de volwassen
werklieden die normaal werkzaam zijn in het uitgeoefende beroep. Deze categorieen
worden als volgt gedefinieerd :
1. Hulpwerkman van 2e categorie Hulpwerkman aan wie eenvoudige
werkzaamheden worden toevertrouwd die geen enkele opleiding noch
aanpassing vereisen.
De definities van deze categorie stemmen overeen met die van de vierde klasse
vastgelegd in de nationale collectieve arbeidsovereenkomst van 25 december
1962.
Geen enkele werkman die minstens 18 jaar oud is, mag in deze categorie
gerangschikt blijven na afloop van de proefperiode waarin wordt voorzien door de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
2. Hulpwerkman van 1e categorie Hulpwerkman die normaal zwaar of grof werk
verricht of eenvoudige werkzaamheden die geen inwerking vereisen.
3. Geoefend hulpwerkman van 2e categorie Arbeider die gewoon of seriewerk
verricht dat eenvoudig en gemakkelijk is of dat wordt gemaakt door een
aangepaste organisatie of inrichtingen, en dat slechts een korte aanpassing of
inwerking vereist die in geen geval langer dan één maand mag duren.
4. Geoefend hulpwerkman van 1e categorie Arbeider die handelingen verricht die
een langere aanpassing noodzakelijk maken zonder dat zij de kennis van een
geschoold beroep vereisen.
5. Geschoolde van 3e categorie Arbeider die normaal geschoold werk verricht dat
een geheel aan kennis en bedrevenheid vereist of die een beroep uitoefent
waarvoor meerdere jaren opleiding noodzakelijk zijn.
6. Geschoolde van 2e categorie Arbeider die verschillende geschoolde
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werkzaamheden verricht die tot een beroep behoren dat een vakkennis vereist
die slechts kan worden verworven door een voldoende praktijkervaring en die
aangepaste beroepskwaliteiten rechtvaardigen.
7. Geschoolde van 1e categorie Arbeider die gewoonlijk wordt belast met moeilijke
geschoolde werkzaamheden waarvan de uitvoering een lange beroepspraktijk en
kennis op een hoog niveau vereisen.
8. Werklieden buiten klasse Dit zijn :
1. hetzij geschoolde werklieden die uit de 1e categorie komen en die een
praktische kennis bezitten welke zich uitstrekt over meerdere geschoolde
beroepen;
2. hetzij werklieden wier beroep een zeer ontwikkelde kennis en
uitvoeringsbekwaamheid vereist en een ernstige verantwoordelijkheid
inhoudt.
HOOFDSTUK III. Aanpassing van de loonschalen volgens de indexering en
aanpassing van het basisloon aan het gewaarborgd minimumloon van de sector van
de metaalfabrikaten
Art. 5. Iedere werkgever zal, voor zover dit nog niet is gebeurd, de
beroepenclassificatie in zijn onderneming invoeren, dit in overleg met de
vakbondsafvaardiging en, daar waar deze niet bestaat, het betrokken personeel.
De definities van artikel 2 gelden als basis voor deze classificatie.
HOOFDSTUK IV. Slotbepalingen
Art. 7. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juni 1989.
Zij sluit de ruimere voordelen niet uit die in de ondernemingen kunnen bestaan.
Zij wordt gesloten voor onbepaalde tijd.
Art. 8. Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan evenwel door een der partijen
worden opgezegd mits een opzegging van zes maanden wordt betekend door middel
van een aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de
metaal-, machine- en de elektrische bouw.
De opzeggingstermijn begint te lopen vanaf de datum waarop de aangetekende brief
aan de voorzitter van het paritair comité wordt verzonden.
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