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Paritair Comité voor de handel in voedingswaren

1190004 Handel in bieren en drinkwaters

Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 1973

Classificatie van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de handel in bier en
drinkwaters

Artikel 1. De classificatie van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de handel
in bier en drinkwaters wordt vastgesteld als volgt:
1 Ongeschoolden:
Werklieden en werksters die eenvoudig werk verrichten dat meestal bestaat uit de
behandeling van of de deelneming aan fragmentarisch en rudimentair werk onder
leiding van werklieden van de hogere categorieën. Al deze eenvoudige
werkzaamheden vereisten geen enkele aanpassingsperiode.
Voorbeelden: koermannen, werklieden belast met gewoon magazijnwerk, gewone
flessenwassers, pakkettenmaaksters, helpsters-klaarmaaksters van bestellingen,
etiketteersters-bekleedsters, enz.
2. Eenvoudig gespecialiseerden:
Werklieden en werksters die eenvoudig werk verrichten dat slechts een minieme
inwijding vereist, alsmede degenen die een eenvoudige machine bedienen.
Voorbeelden: Verdelers-collimakers, aftappers, inpakkers, wassers met machine,
aftrekkers-stoppers met machine begeleiders, bezorgers, dragers van zware lasten,
filtreerders, spoelsters met machine, inpaksters-verzendsters, arbeidsters voor zware
arbeid, klaarmaaksters van bestellingen, etiketteersters-bekleedsters, enz.
3. Volledig gespecialiseerden:
Werklieden en werksters die het algemeen werk van eender welk vak, dat geen
methodische opleiding vergt, verrichten en die niet de kennis of de algemene
opleiding van een betroep, dat in de categorie der geschoolden opgenomen is,
bezitten maar toch tot voldoening van de onderneming, bepaalde werkzaamheden
van dit beroep uitvoeren.
Voorbeelden: voorbereiders van bestellingen, voerlui, begeleiders-incasseerders,
autovoerders niet-mecaniciens die voertuigen besturen met minder dan 8 ton
laadvermogen.
4 Geschoolden:
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Werklieden en werksters die de algemene kennis van een geschoold vak bezitten,
verkregen hetzij door de praktijk, hetzij door vakonderwijs, dat door een getuigschrift
van vakbekwaamheid bevestigd is en die in de uitoefening van hun vak aan de
behoeften der onderneming voldoen.
Voorbeelden: autovoerders die herstellingen van een zekere complexiteit verrichten,
autovoerders-incasseerders, autovoerders niet-mecaniciens die voertuigen besturen
van 8 ton laadvermogen en meer.

Art. 4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt vanaf 1 oktober 1973, de
beslissing van 4 maart 1965 van het Nationaal Paritair Comité voor de handel in
voedingwaren betreffende de classificatie der werklieden en werksters tewerkgesteld
in de handel in bier en drinkwaters, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk
besluit van 7 juli 1965.

Art. 5. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 oktober 1973 en
houdt op van kracht te zijn op 1 oktober 1974.
Op 1 oktober van elk jaar wordt zij stilzwijgend verlengd voor een periode van één
jaar behoudens opzegging door één der partijen uiterlijk drie maanden vóór het
verstrijken van de collectieve arbeidsovereenkomst per een ter post aangetekende
brief gericht aan de voorzitter van het Nationaal Paritair comité voor de handel in
voedingswaren en aan de organisaties vertegenwoordigd in het paritair subcomité
voor de handel in bier en drinkwaters.

Functieclassificatie

2

