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Paritair Comité voor de voedingsnijverheid

1180017 Koffie- en cichoreibranderijen

Koffie- en cichoreibranderijen.
Beslissing van 03/12/1964
Koffiebranderijen :
CAO van 08/12/2015 (132.064)

Paritair comité voor de voedingsnijverheid

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbinden wordt verklaard de beslissing van 3
december 1964 van het Nationaal Paritair comité voor de voedingsnijverheid tot
vaststelling van de beroepsindeling der werklieden en werksters tewerkgesteld in de
ondernemingen van koffie- en cichoreibranderijen.

Artikel 1. Deze overeenkomst is toepasselijk op de werkgevers, de werklieden en werksters
uit de koffie- en cichoreibranderijen.

Art. 2. De werklieden en werksters uit de koffiebranderijen worden ingedeeld in 3
kategorieën, als volgt verdeeld:

A. Geschoolden
1. Koffiebrander: verantwoordelijk voor de fabrikatie en/of het toezicht op het personeel.
2. Werkman: gelast met het zitten, het zuiveren, de grondslagmengeling en het toezicht bij
de ontvangst op de kwaliteit en de kwantiteit van de groene koffie.
3. Magazijnzier-verzender: verantwoordelijk voor het magazijn en het leeggoed.
4. Autobestuurder-mekanieker: autobestuurder bekwaam om alleen op de baan gewone
bestellingen te verrichten.
5. Autobestuurder-inner.
B. Geoefenden
1. Hulpkoffiebrander: bevoorraadt en onderhoudt de haarden, vult en ledigt de machines,
regelt en houdt toezicht op de graad van het branden, reinigt en smeert de apparaten.
2. Maalder: maalt de koffie en onderhoudt de apparaten.
3. Mengelaar: mengelt volgens recept.
4. Machinegeleider.
5. Eerste werkster: houdt toezicht op en is verantwoordelijk voor het inpakken.
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6. Autobestuurder.
7. Begeleider-inner.
8. Geleider “Lift-truck”: vervoer en oplichten van vrachten, reinigt en smeert zijn apparaat.
9. Verantwoordelijke voor de stock: verzending en sorteren van de reklameartikelen en het
verpakkignsmateriaal.
C. Ongeoefenden
De overige funktie die hierboven niet vermeld werken.

Art. 3. De werklieden en werksters uit de cichoreibranderijen worden verdeeld in 5
kategorieën, als volgt verdeeld:
Kategorie 1:
De andere hieronder niet vermelde funkties.
Kategorie 2:
1. Vernatwoordelijke voor het builen der wortels.
2. Vernatwoordelijke voor de behandeling van de onverpakte gebrande cichorei vóór en na
het malen.
Kategorie 3:
1. Autobestuurder
2. Begeleider-inner.
3. Geleider van “Lift-Truck”: vervoer en oplichten van vrachtten, onderhoudt zijn toestel.
4. Geleider van “Grappin”: vertrek der cichoreiwortels uit de magazijnen, onderhoudt zijn
toestel.
5. eerste werkster verantwoordelijk voor de inpakmachines.
6. Werkster tewerkgesteld aan de kapmachines.
7. Verantwoordelijke voor de stock, de verzending en het sorteren van de reklameartikelen
en de verpakking.
Kategorie 4:
1. Cichoreibrander die onder het toezicht van de chef-cichoreibrander werkt.
2. Autobestuurder-toevallige indder.
3. Magazijnier-verzender.
4. Maalder: houdt toezicht op de werking van de pietmolens de zeefmachines en de
transportbanden, reinigt en smeert de apparaten.
5. Stoker van stoomketels.
Kategorie 5:
1. Chef-cichoreibrander: verantwoordelijk voor de fabrikatie en/of het toezicht op het
personeel.
2. Cichoreibrander die onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid werkt.
3. Autobestuurder die regelmatig inningen verricht.
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4. Autobestuurder-mekanieker: autobestuurder bekwaam om alleen op de baan gewone
herstellingen te verrichten.
5. Maalder: regelt de machines en is verantwoordelijk voor het ganse maalprocessus.
Art. 4. De stielmannen zijn onderworpen aan de klassificatie door het bevoegd paritair
comité, opgesteld door de stiel die ze uitoefenen.
Art. 5. De in deze beslissing beoogde magazijniers zijn arbeiders waarvan de funktie een
overwegend handarbeiderskarakter vertoont.
Art. 8. Deze overeenkomst treedt in werking 1 juni 1964 en blijft geldig tot 31 mei 1965.
Op 31 mei van elk jaar wordt zijn stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar,
behoudens opzegging door één der partijen uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de
overeenkomst per ter post aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het Nationaal
Paritair comité voor de voedingsnijverheid en aan de organisaties vertegenwoordigd in het
paritair subcomité voor de koffie- en cichoreinijverheid.
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Paritair Comité van koffiebranderijen :

CAO van 08/12/2015 (132.064)

Functieclassificatie.

De CAO van 08/12/2015 betreffende de functieclassificatie in de deelsector
koffiebranderijen, registratienummer 132.064 (, welke de CAO van 25/03/1980 tot
vaststelling van de beroepsclassificaties van de werklieden en werksters tewerkgesteld
in de koffiebranderijen, registratienummer 6.999, vervangt), is nog niet beschikbaar in
een integreerbare Word-versie.
De oude CAO kan geraadpleegd worden in de voorgaande fiche.
De nieuwe CAO kan eveneens geraadpleegd worden op de site van de FOD (in pdf):
http://www.werk.belgie.be/searchCAO.aspx?id=4708.
De tekst van deze CAO wordt in deze fiche zo snel mogelijk toegevoegd.
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