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Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2013 (113.952)

Functieclassificatie

Inleiding

De classificatie die in deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt vastgelegd sluit niet
uit dat, in individuele gevallen en in gemeen akkoord tussen de partijen, de voorwaarden
inzake anciënniteit of ervaring worden verlaagd met het oog op de integratie van een
werknemer in een hogere functiegroep.

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en
op de arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair
Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied
van het Rijk.

Onder "arbeiders" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke arbeiders.

Art. 2. Beroepsclassificatie

Categorieën

A. Groep 1

1) Nieuwkomers op de arbeidsmarkt/schoolverlaters, arbeiders in
proefperiode/hulpwerklieden

Werkomschrijving :

- Uitvoeren van eenvoudige en repetitieve taken waarvoor geen bijzondere competenties
vereist zijn. De taken kunnen binnen een periode van een maand worden aangeleerd
door gewoonte/of door goed op te letten;
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- Steeds werken onder het toezicht van een ervaren persoon (minimaal uit groep 2);

- Bijvoorbeeld : inpakken, manueel verplaatsen van goederen, stapelen van goederen,
laden en lossen van goederen, manipuleren van materialen met behulp van klein
gereedschap.

Vereiste competenties :

- Geen voorafgaande kennis vereist;
- Opvolgen van instructies, werken onder permanent toezicht;
- Eenvoudige documenten kunnen invullen en werkinstructies begrijpen;
- Toepassen van de veiligheidsvoorschriften.

Scholingsgraad :

- Geen specifiek diploma.

Leidinggevende competenties :

- Geeft geen leiding

2) Onderhoudstechnicus

Werkomschrijving :

- Staat in voor de schoonmaak en het onderhoud van :

- kantoorruimtes;
- refters, keukens;
- sanitaire inrichtingen;
- bedrijfsterreinen.

Vereiste competenties :

- Geen voorkennis vereist;
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- Opvolgen instructies, werkt onder permanent toezicht;
- Veiligheidsvoorschriften toepassen.

Scholingsgraad :

- Geen specifiek diploma.

Leidinggevende capaciteiten :

- Geeft geen leiding.

B. Groep 2

1) Arbeider blokkenplein

Werkomschrijving :

- Hoofdactiviteit is het bedienen van hefwerktuigen, het ontvangen van blokken, het
ophalen van blokken in stock met het oog op verkoop of verzagen;

- Zelfstandig werken, goed werk verrichten zonder hulp of toezicht van anderen maar in
functie van de voorgeschreven richtlijnen en instructies.

Vereiste competenties :

- De instructies volgen;

- Verantwoordelijk voor eenvoudige taken en werken in functie van de richtlijnen en
instructies,

- De veiligheidsvoorschriften toepassen, geconcentreerd zijn en veel aandacht aan boord
leggen voor het aspect veiligheid;
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- Niet leidinggevend;

- In staat zijn om de verrichte manipulaties schriftelijk of elektronisch te registeren
volgens de instructies van de werkgever.

Scholingsgraad :

- Technische opleiding - niveau A3 of evenwaardig door ervaring;
- Houder van een getuigschrift om te mogen werken met bepaalde machines
(bijvoorbeeld : rijdende brug);
- Groep 1 waarvan de evolutie desgevallend, is gevalideerd door de werkgever of het
verworven hebben door opleiding en ervaring van de specifieke competenties voor het
manipuleren van blokken natuursteen met het oog op het verkopen of verzagen in alle
veiligheid en zonder schade (proef die de werkgever moet organiseren).

Leidinggevende capaciteiten :

- Advies verstrekken;
- Toezicht uitoefenen op het werk van de arbeiders met wie hij werkt.

Fysieke voorwaarden :

- Buitenwerk;
- Over een goede fysieke conditie beschikken, rechtstaand werken.

2) Zager

Werkomschrijving :

- Hoofdactiviteit is het bedienen van één of meerdere zaagmachines, het ontvangen van
blokken voor het verzagen, bedienen van hefwerktuigen;
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- Zelfstandig werken, goed werk verrichten zonder hulp of toezicht van anderen maar in
functie van de voorgeschreven richtlijnen en instructies.

Vereiste competenties :

- De instructies volgen;
- Verantwoordelijk voor eenvoudige taken en werken in functie van de richtlijnen en
instructies;
- De veiligheidsvoorschriften toepassen, geconcentreerd zijn en veel aandacht aan boord
leggen voor het aspect veiligheid;
- Niet leidinggevend;
- In staat zijn om de verrichte manipulaties schriftelijk of elektronisch te registreren
volgens de instructies van de werkgever.

Scholingsgraad :

- Technische opleiding - niveau A3 of evenwaardig door ervaring;
- Vereiste getuigschriften om te werken met bepaalde stoffen/machines (bijvoorbeeld
rijdende brug);
- Groep 1 waarvan de evolutie desgevallend, is gevalideerd door de werkgever of het
verworven hebben door opleiding en ervaring van de specifieke competenties voor het
manipuleren van blokken natuursteen met het oog op het verkopen of verzagen in alle
veiligheid en zonder schade (proef die de werkgever moet organiseren).

Leidinggevende capaciteiten :

- Advies verstrekken;
- Toezicht uitoefenen op het werk van de werklieden met wie hij werkt.

Fysieke voorwaarden :

- Buitenwerk indien nodig;
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- Over een goede fysieke conditie beschikken, rechtstaand werken.

3) Lamellenzetter

Werkomschrijving :

- Hoofdactiviteit is het instellen van raamzagen door het plaatsen van de lamellen op de
opgelegde afstand;
- Zelfstandig werken, goed werk verrichten zonder hulp of toezicht van anderen maar in
functie van de voorgeschreven richtlijnen en instructies.

Vereiste competenties :

- De instantie volgen;
- Verantwoordelijk voor eenvoudige taken en werken in functie van de richtlijnen en
instructies;
- De veiligheidsvoorschriften toepassen, geconcentreerd zijn en veel aandacht aan boord
leggen voor het aspect veiligheid;
- Niet leidinggevend;
- In staat zijn om de verrichte manipulaties schriftelijk of elektronisch te registreren
volgens de instructies van de werkgever.

Scholingsgraad :

- Technische opleiding - niveau A3 of evenwaardig door ervaring;
- Groep 1 waarvan de evolutie desgevallend, is gevalideerd door de werkgever of het
verworven hebben door opleiding en ervaring van de specifieke competenties voor het
manipuleren van blokken natuursteen met het oog op het verkopen of verzagen in alle
veiligheid en zonder schade (proef die de werkgever moet organiseren).

Leidinggevende capaciteiten :
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- Advies verstrekken;
- Toezicht uitoefenen op het werk van de werklieden met wie hij werkt.

Fysieke voorwaarden :

- Over een goede fysieke conditie beschikken, rechtstaand werken;

4) Machine operator

Werkomschrijving :

- Hoofdactiviteit is het bedienen van machines voor het zagen en polijsten of andere
machines, bedienen van hefwerktuigen;
- Zelfstandig werken, goed werk verrichten zonder hulp of toezicht van anderen maar in
functie van de voorgeschreven richtlijnen en instructies.

Vereiste competenties :

- De instructies volgen;
- Verantwoordelijk voor eenvoudige taken en werken in functie van de richtlijnen en
instructies;
- De veiligheidsvoorschriften toepassen, geconcentreerd zijn en veel aandacht aan boord
leggen voor het aspect veiligheid;
- Niet leidinggevend;
- In staat zijn om de verrichtte manipulaties schriftelijk of elektronisch te registreren
volgens de instructies van de werkgever.

Scholingsgraad :

- Technische opleiding - niveau A3 of evenwaardig door ervaring;

Functieclassificatie

8

Laatste aanpassing: 07/11/2014

- Houder van een getuigschrift om te mogen werken met bepaalde stoffen/machines
(bijvoorbeeld rijdende brug);
- Groep 1 waarvan de evolutie desgevallend, is gevalideerd door de werkgever of het
verworven hebben door opleiding en ervaring van de specifieke competenties voor het
bedienden van een machine (proef die de werkgever moet organiseren).

Leidinggevende capaciteiten :

- Advies verstrekken;
- Controleren van het werk van de arbeiders.

Fysieke conditie :

- Over een goede fysieke conditie beschikken, rechtstaand werken.

5) Operator rolbrug

Werkomschrijving :

- Hoofdactiviteit is het bedienen van rolbruggen;
- Zelfstandig werken zonder hulp of toezicht van anderen maar in functie van de
voorgeschreven richtlijnen en instructies.

Vereiste competenties :

- De instructies volgen;
- Verantwoordelijk voor eenvoudige taken en werken in functie van de richtlijnen en
instructies;
- De veiligheidsvoorschriften toepassen, geconcentreerd zijn en veel aandacht aan boord
leggen voor het aspect veiligheid;
- Niet leidinggevend;
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- In staat zijn om de verrichte manipulaties schriftelijk of elektronisch te registreren
volgens de instructies van de werkgever.

Scholingsgraad :

- Technische opleiding - niveau A3 of evenwaardig door ervaring;
- Vereiste getuigschriften om met rijdende bruggen te werken;
- Groep 1 waarvan de evolutie desgevallend, is gevalideerd door de werkgever of het
verworven hebben door opleiding en ervaring van de specifieke competenties voor het
bedienen van een rijdende brug (proef die de werkgever moet organiseren).

Leidinggevende capaciteiten :

- Advies verstrekken;
- Controleren van de taken van de arbeiders met wie hij werkt.

Fysieke voorwaarden :

- Over een goede fysieke conditie beschikken, rechtstaand werken.

6) Insteller machines

Werkomschrijving :

- Hoofdactiviteit is het programmeren van machines voor de ontginning van natuursteen;
- Zelfstandig werken zonder hulp of toezicht van anderen maar in functie van de
voorgeschreven richtlijnen en instructies.

Vereiste competenties :

- De instructies volgen;
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- Verantwoordelijk voor eenvoudige taken en werken in functie van de richtlijnen en
instructies;
- De veiligheidsvoorschriften toepassen, geconcentreerd zijn en veel aandacht aan boord
leggen voor het aspect veiligheid;
- Niet leidinggevend;
- In staat zijn om de verrichte manipulaties schriftelijk of elektronisch te registreren
volgens de instructies van de werkgever.

Scholingsgraad :

- Technische opleiding - niveau A3 of evenwaardig door ervaring;
- Groep 1 waarvan de evolutie desgevallend, is gevalideerd door de werkgever of het
verworven hebben door opleiding en ervaring van de specifieke competenties om een
machine te programmeren overeenkomstig de instructies van de werkgever (proef die de
werkgever moet organiseren).

Leidinggevende capaciteiten :

- Advies verstrekken;
- Controleren van de taken van de arbeiders met wie hij werkt.

Fysieke voorwaarden :

- Over een goede fysieke conditie beschikken, rechtstaand werken.

7) Bestuurder heftruck

Werkomschrijving :

- Hoofdactiviteit is het besturen van een heftruck;
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- Levert zelfstandig werk, zonder ondersteuning of toezicht van anderen maar volgens de
opgelegde richtlijnen en instructies.

Vereiste competenties :

- Opvolgen instructies;
- Verantwoordelijkheid dragen voor eenvoudige taken volgens de opgelegde richtlijnen
en instructies;
- Veiligheidsregels toepassen, goede concentratie en een hoog veiligheidsbewustzijn
hebben;
- Niet leidinggevend;
- In staat zijn de uitgevoerde manipulaties te registreren op papier of elektronisch,
conform de instructies van de werkgever.

Scholingsgraad :

- Technisch onderwijs - niveau A3 of evenwaardig door ervaring;
- Getuigschrift vereist om een heftruck te mogen besturen;
- Werknemer uit groep 1 wiens evolutie zo nodig door de werkgever wordt gevalideerd of
die door opleiding en ervaring de specifieke competenties heeft verworven om een
heftruck te bedienen conform de instructies van de werkgever (test af te nemen door de
werkgever).

Leidinggevende capaciteiten :

- Advies verstrekken;
- Controleren van de taak van de hulpwerklieden die met hem samenwerken.

Fysieke voorwaarden :

- Een goed dieptezicht hebben.
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8) Vrachtwagenbestuurder

Werkomschrijving :

- De hoofdactiviteit is het besturen van een vrachtwagen gecombineerd met het laden bij
de werkgever of de leverancier en het lossen bij de klant;
- Levert zelfstandig werk, zonder toezicht of ondersteuning van anderen, maar volgens
opgelegde richtlijnen en instructies.

Vereiste competenties :

- Opvolgen instructies;
- Verantwoordelijkheid dragen voor eenvoudige taken volgens de opgelegde richtlijnen
en instructies;
- Veiligheidsregels toepassen, goede concentratie en een hoog veiligheidsbewustzijn
hebben;
- Wegcode begrijpen en kunnen toepassen;
- Wetgeving op de rij- en rustdagen begrijpen en kunnen toepassen;
- Medische testen met succes afleggen (medische selectie met rijbewijs);
- In staat zijn de uitgevoerde manipulaties te registreren op papier of elektronisch,
conform de instructies van de werkgever.

Scholingsgraad :

- Technisch onderwijs - niveau A3 of evenwaardig met ervaring;
- Rijbewijs CE en getuigschrift vereist om met welbepaalde machines te mogen werken
(rolbrug, kraan op vrachtwagen,…);
- Werknemer uit Groep 1 wiens evolutie zo nodig door de werkgever wordt gevalideerd of
die door opleiding en ervaring de specifieke competenties heeft verworven om een
vrachtwagen met kraan te bedienen conform de instructies van de werkgever (test af te
nemen door de werkgever).
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Leidinggevende capaciteiten :

- Advies geven;
- Controleren van de taken van de hulpwerklieden die met hem samenwerken.

Fysieke voorwaarden :

- Een goed dieptezicht hebben;
- Fysieke belasting.

9) Brugzaagbediener - afwerker

Werkomschrijving :

- Hoofdactiviteit is het bedienen van de brugzaag en afwerkingsmachines voor
natuursteenbewerking;
- Levert zelfstandig werk, zonder ondersteuning of toezicht van anderen, maar volgens
opgelegde richtlijnen of instructies.

Vereiste competenties :

- Opvolgen instructies;
- Verantwoordelijkheid dragen voor eenvoudige taken volgens de opgelegde richtlijnen
en instructies;
- Veiligheidsregels toepassen, goede concentratie en een hoog veiligheidsbewustzijn
hebben;
- Niet leidinggevend;
- In staat zijn de uitgevoerde manipulaties te registreren op papier of elektronisch,
conform de instructies van de werkgever.

Scholingsgraad :
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- Technisch onderwijs - niveau A3 of evenwaardig door ervaring;
- Werknemer uit Groep 1 wiens evolutie zo nodig door de werkgever wordt gevalideerd of
die door opleiding en ervaring de specifieke competenties heeft verworven om
afwerkingsmachines te bedienden conform de instructies van de werkgever (test af te
nemen door de werkgever).

Leidinggevende capaciteiten :

- Advies geven;
- Controleren van het werk van de hulpwerklieden met wie hij werkt.

Fysieke voorwaarden :

- Een goede fysieke conditie hebben, rechtstaand werk.

10) Machinebedieningsman

Werkomschrijving :

- Hoofdactiviteit is het bedienen van machines voor natuursteenbewerking;
- Levert zelfstandig werk, zonder ondersteuning of toezicht van anderen, maar volgens
opgelegde richtlijnen en instructies.

Vereiste competenties :

- Opvolgen instructies;
- Verantwoordelijkheid dragen voor eenvoudige taken volgens de opgelegde richtlijnen
en instructies;
- Veiligheidsregels toepassen, goede concentratie en een hoog veiligheidsbewustzijn
hebben;
- Niet leidinggevend;
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- In staat zijn de uitgevoerde manipulaties te registreren op papier of elektronisch,
conform de instructies van de werkgever.

Scholingsgraad :

- Technisch onderwijs - niveau A3 of evenwaardig door ervaring;
- Werknemer uit Groep 1 wiens evolutie zo nodig door de werkgever wordt gevalideerd of
die door opleiding en ervaring de specifieke competenties heeft verworven om machines
voor natuursteenbewerking te kunnen bedienen conform de instructies van de werkgever
(test af te nemen door de werkgever).

Leidinggevende capaciteiten :

- Advies verstrekken;
- Controleren van de taak van de hulpwerklieden die met hem samenwerken.

Fysieke voorwaarden :

- Over een goede fysieke conditie beschikken, rechtstaand werk.

11) Arbeider steengroeve

Werkomschrijving :

- De hoofdactiviteit is het bedienen van machines in een natuursteengroeve;
- Levert zelfstandig werk, zonder ondersteuning of toezicht van anderen, maar volgens
opgelegde richtlijnen en instructies.

Vereiste competenties :

- Opvolgen instructies;
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- Verantwoordelijkheid dragen voor eenvoudige taken en werken volgens de opgelegde
richtlijnen en instructies;
- Veiligheidsregels toepassen, goede concentratie en een hoog veiligheidsbewustzijn
hebben;
- Niet leidinggevend;
- In staat zijn de uitgevoerde manipulaties te registreren op papier of elektronisch,
conform de instructies van de werkgever.

Scholingsgraad :

- Technisch onderwijs - niveau A3 of evenwaardig door ervaring;
- Werknemer uit Groep 1 wiens evolutie zo nodig door de werkgever wordt gevalideerd of
die door opleiding en ervaring de specifieke competenties heeft verworven om in een
steengroeve machines te bedienen conform de instructies van de werkgever (test af te
nemen door de werkgever).

Leidinggevende capaciteiten :

- Advies geven;
- Controleren van de taken van de hulpwerklieden die met hem samenwerken.

Fysieke voorwaarden :

- Over een goede fysieke conditie beschikken, rechtstaand werk.

12) Marmerbewerker

Werkomschrijving :

- De hoofdactiviteit is het bedienen van machines voor marmerbewerking;
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- Levert zelfstandig werk, zonder ondersteuning of toezicht van anderen, maar volgens
de opgelegde richtlijnen en instructies.

Vereiste competenties :

- Opvolgen instructies;
- Verantwoordelijkheid dragen voor eenvoudige taken en werken volgens de opgelegde
richtlijnen en instructies;
- Veiligheidsregels toepassen, goede concentratie en een hoog veiligheidsbewustzijn
hebben;
- Niet leidinggevend;
- In staat zijn de uitgevoerde manipulaties te registreren op papier of elektronisch,
conform de instructies van de werkgever.

Scholingsgraad :

- Technisch onderwijs - niveau A3 of evenwaardig door ervaring;
- Werknemer uit Groep 1 wiens evolutie zo nodig door de werkgever wordt gevalideerd of
die door opleiding en ervaring de specifieke competenties heeft verworven om machines
voor het bewerken van marmer te bedienen conform de instructies van de werkgever
(test af te nemen door de werkgever).

Leidinggevende capaciteiten :

- Advies geven;
- Controleren van de taken van de hulpwerklieden die met hem samenwerken.

Fysieke voorwaarden :

- Over een goede fysieke conditie beschikken, rechtstaand werken.
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13) Steenhouwer

Werkomschrijving :

- De hoofdactiviteit is het bedienen van machines om steen te houwen;
- Levert zelfstandig werk, zonder ondersteuning of toezicht van anderen, maar volgens
de opgelegde richtlijnen en instructies.

Vereiste competenties :

- Opvolgen instructies;
- Verantwoordelijkheid dragen voor eenvoudige taken volgens de opgelegde richtlijnen
en instructies;
- Veiligheidsregels toepassen, goede concentratie en een hoog veiligheidsbewustzijn
hebben;
- Niet leidinggevend;
- In staat zijn de uitgevoerde manipulaties te registreren op papier of elektronisch,
conform de instructies van de werkgever.

Scholingsgraad :

- Technisch onderwijs - niveau A3 of evenwaardig door ervaring;
- Getuigschriften vereist om met welbepaalde machines te mogen werken;
- Werknemer uit Groep 1 wiens evolutie zo nodig door de werkgever wordt gevalideerd of
die door opleiding en ervaring de specifieke competenties heeft verworven om machines
voor het houwen van steen te bedienen conform de instructies van de werkgever (test af
te nemen door de werkgever).

Leidinggevende capaciteiten :

- Advies geven;
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- Controleren van de taken van de hulpwerklieden die met hem samenwerken.

Fysieke voorwaarden :

- Over een goede fysieke conditie beschikken, rechtstaand werken.

14) Mechanicus < 5 jaar anciënniteit

Werkomschrijving :

- Hoofdactiviteit is het herstellen van machines en installaties, het uitvoeren van preventie
onderhoud op machines en installaties vooral op de mechanische delen ervan;
- Levert professioneel werk overeenkomstig de opgelegde richtlijnen en instructies en
onder begeleiding die jaar na jaar afneemt.

Vereiste competenties :

- Opvolgen instructies;
- Verantwoordelijkheid dragen voor eenvoudige taken en werken volgens de opgelegde
richtlijnen en instructies;
- Veiligheidsregels toepassen, goede concentratie en een hoog veiligheidsbewustzijn
hebben;
- Minder dan 5 jaar anciënniteit in deze functie hebben;
- In staat zijn de uitgevoerde manipulaties te registreren op papier of elektronisch volgens
de instructies van de werkgever.

Scholingsgraad :

- Technisch onderwijs - niveau A2 of evenwaardig door ervaring;
- Getuigschriften vereist om te mogen werknemers met welbepaalde stoffen/machines
(bijvoorbeeld rolbrug, heftruck);
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- Werknemer uit Groep 1 wiens evolutie zo nodig door de werkgever wordt gevalideerd of
die door opleiding en ervaring de specifieke competenties heeft verworven om de
activiteiten van een mechanicus uit te voeren conform de instructies van de werkgever
(test af te nemen door de werkgever).

Leidinggevende capaciteiten :

- Advies geven en controleren van de taken van de hulpwerklieden met wie hij
samenwerkt.

Fysieke voorwaarden :

- Over een goede fysieke conditie beschikken, rechtstaand werken;
- Fysieke belasting.

15) Elektricien < 5 jaar anciënniteit

Werkomschrijving :

- De hoofdactiviteit is het herstellen van machines en installaties, het uitvoeren van
preventief onderhoud op machines en installaties vooral op de elektrische delen ervan;
- Levert professioneel werk volgens de opgelegde richtlijnen en instructies en onder
begeleiding die jaar na jaar afneemt.

Vereiste competenties :

- Opvolgen instructies;
- Verantwoordelijkheid dragen voor eenvoudige taken en werken volgens de richtlijnen
en instructies;
- Veiligheidsregels toepassen, goede concentratie en een hoog veiligheidsbewustzijn
hebben;
- Minder den 5 jaar anciënniteit in deze functie hebben;
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- In staat zijn de uitgevoerde manipulaties te registreren op papier of elektronisch,
conform de instructies van de werkgever.

Scholingsgraad :

- Technisch onderwijs - niveau A2 of evenwaardig door ervaring;
- Getuigschriften vereist om te mogen werken met bepaalde stoffen/machines
(bijvoorbeeld rolbrug, heftruck);
- Werknemer uit Groep 1 wiens evolutie zo nodig door de werkgever wordt gevalideerd of
die door opleiding en ervaring de specifieke competenties heeft verworven om de
activiteiten van een elektricien uit te voeren conform de instructies van de werkgever (test
af te nemen door de werkgever).

Leidinggevende capaciteiten :

- Advies geven en controleren van de taken van de hulpwerklieden met wie hij werkt.

Fysieke voorwaarden :

- Over een goede fysieke conditie beschikken, rechtstaand werken.

C. Groep 3

1) Polyvalent en meertalig machineoperator

Werkomschrijving :

- De hoofdactiviteit is het bedienen van zaag en/of afwerkingsmachines met kennis
programmering van eenvoudige instellingen;
- Levert zelfstandig werk, zonder ondersteuning of toezicht van anderen dit door langere
opleiding, voortdurende aandacht en is in staat om nieuwe taken aan te pakken of
problemen op te lossen.
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Vereiste competenties :

- Technisch onderwijs - niveau A3 of evenwaardig door ervaring;
- Groep 2 met minstens 10 jaar ervaring en het bewijs leveren van praktische en
technische kennis;
- Kennis van minstens twee talen waaronder die gehanteerd op de werksite (niveau te
beoordelen door de werkgever);
- Competent om verschillende machines te kunnen bedienen;
- Veiligheidsregels spontaan toepassen. Grote concentratie en veiligheidsbewustzijn
vanzelfsprekend;
- Deelnemen aan werkvergaderingen;
- In staat zijn de uitgevoerde manipulaties te registreren op papier of elektronisch
conform de instructies van de werkgever.

Scholingsgraad :

- Technisch onderwijs - niveau A3 of evenwaardig door ervaring en minstens 10 jaar
anciënniteit in de functie/organisatie/sector;
- Geslaagd in de beroepstest (af te nemen door de werkgever);
- Getuigschriften vereist om te mogen werken met welbepaalde stoffen/machines
(bijvoorbeeld rolbrug, heftruck);

- Groep 2 met minstens 10 jaar ervaring in dezelfde functie en geslaagd in de
beroepstest (af te nemen door de werkgever).

Leidinggevende capaciteiten :

- Sturen van de werklieden van Groep 1 en 2 van zijn team.

Fysieke voorwaarden :
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- Over een goede fysieke conditie beschikken, rechtstaand werken.

2) Polyvalent en meertalig insteller van machines

Werkomschrijving :

- De hoofdactiviteit is het bedienen van verschillende machines voor de bewerking van
natuursteen;

- Levert zelfstandig werk, zonder ondersteuning of toezicht van anderen. Heeft een lange
opleiding genoten, is voortduren aandachtig en is in staat om nieuwe taken aan te
pakken of problemen op te lossen.

Vereist competenties :

- Technisch onderwijs - niveau A3 of evenwaardig door ervaring;
- Groep 2 met minstens 10 jaar ervaring, beschikken over praktische en technische
kennis;
- Kennis van minstens twee talen waaronder die gehanteerd op de werkplaats (niveau te
beoordelen door de werkgever);
- In staat zijn om verschillende machines te bedienen;
- De veiligheidsvoorschriften spontaan toepassen, concentratie en een hoog
veiligheidsbewustzijn zijn vanzelfsprekend;
- Deelnemen aan de werkvergaderingen;
- In staat zijn om de uitgevoerd manipulaties te registreren op papier of elektronisch
conform de instructies van de werkgever.

Scholingsgraad :

- Technisch onderwijs - niveau A3 of evenwaardig door ervaring en minstens 10 jaar
anciënniteit in de functie/organisatie/sector;
- Geslaagd in de beroepstest (af te nemen door de werkgever);
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- Getuigschriften vereist om met welbepaalde stoffen/machines te mogen werken
(bijvoorbeeld rolbrug, heftruck).

Leidinggevende capaciteiten :

- Sturen van de werklieden van Groep 1 en 2 van zijn team.

Fysieke voorwaarden :

- Over een goede fysieke conditie beschikken, rechtstaand werk.

3) Ervaren marmerbewerker

Werkomschrijving :

- De hoofdactiviteit is het bedienen van verschillende machines voor het bewerken van
marmer;
- Levert zelfstandig werk zonder ondersteuning of toezicht van anderen. Heeft een lange
opleiding genoten, is voortdurend aandachtig en in staat om nieuwe taken aan te pakken
of om problemen op te lossen.

Vereiste competenties :

- Technisch onderwijs - niveau A2 of evenwaardig door ervaring;
- Groep 2 met minstens 5 jaar ervaring, beschikken over praktische en technische
kennis;
- Kennis van minstens twee talen waaronder die gehanteerd op de werkplaats (niveau te
beoordelen door de werkgever);
- In staat om verschillende machines te bedienen;
- De veiligheidsvoorschriften spontaan toepassen. Een hoog veiligheidsbewustzijn is
vanzelfsprekend;
- Deelnemen aan werkvergaderingen;
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- In staat zijn om de uitgevoerde manipulaties te registreren op papier of elektronisch,
conform de instructies van de werkgever.

Scholingsgraad :

- Technisch onderwijs - niveau A2 of evenwaardig door ervaring en minstens 5 jaar
anciënniteit in de functie/organisatie/sector;
- Geslaagd in de beroepstest (af te nemen door de werkgever);
- Getuigschriften vereist om te mogen werken met welbepaalde stoffen/machines
(bijvoorbeeld rolbrug, heftruck);
- Groep 2 met minstens 5 jaar ervaring in dezelfde functie en geslaagd in de beroepstest
(af te nemen door de werkgever).

Leidinggevende capaciteiten :

- Sturen van de werklieden van Groep 1 en 2 van zijn team.

Fysieke voorwaarden :

- Over een goede fysieke conditie beschikken, rechtstaand werken.

4) Ervaren steenhouwer

Werkomschrijving :

- De hoofdactiviteit is het bedienen van verschillende machines voor het houwen van
steen;
- Levert zelfstandig werk, zonder ondersteuning of toezicht van anderen. Heeft een lange
opleiding genoten, is voortdurend aandachtig en in staat om nieuwe taken aan te pakken
en problemen op te lossen.

Vereiste competenties :

Functieclassificatie

26

Laatste aanpassing: 07/11/2014

- Technisch onderwijs - niveau A2 of evenwaardig door ervaring;
- Groep 2 met minstens 5 jaar ervaring, beschikken over praktische en technische
kennis;
- Kennis van minstens twee talen waaronder die gehanteerd op de werkplaats (niveau te
beoordelen door de werkgever);
- In staat om verschillende machines te bedienen;
- Veiligheidsvoorschriften spontaan toepassen;
- Deelnemen aan werkvergaderingen;
- In staat zijn om de uitgevoerde manipulaties te registreren op papier of elektronisch,
conform de instructies van de werkgever.

Scholingsgraad :

- Technisch onderwijs - niveau A2 of evenwaardig door ervaring en minstens 5 jaar
anciënniteit in de functie/organisatie/sector;
- Geslaagd in de beroepstest (af te nemen door de werkgever);
- Getuigschriften vereist om met welbepaalde stoffen/machines te mogen werken
(bijvoorbeeld rolbrug, heftruck);

- Groep 2 met minstens 5 jaar ervaring in dezelfde functie en geslaagd in de beroepstest
(af te nemen door de werkgever).

Leidinggevende capaciteiten :

- Sturen van de werklieden van Groep 1 en 2 van zijn team.

Fysieke voorwaarden :

- Over een goede fysieke conditie beschikken, rechtstaand werken.
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5) Polyvalent en meertalig bestuurder van rollend materieel of rolbrug

Werkomschrijving :

- De hoofdactiviteit is het besturen van diverse voertuigen om natuursteen te verplaatsen
met het oog op de verkoop of de bewerking;
- Levert zelfstandig werk zonder ondersteuning of toezicht van anderen. Heeft een lange
opleiding genoten, is constant aandachtig en in staat om nieuwe taken aan te pakken en
om problemen op te lossen.

Vereiste competenties :

- Technisch onderwijs - niveau A2 of gelijkwaardig door ervaring;
- Groep 2 met minstens 10 jaar ervaring, beschikken over praktische en technische
kennis;
- Kennis van minstens 2 talen waaronder die gehanteerd op de werkplaats (niveau te
beoordelen door de werkgever);
- In staat om diverse machines te bedienen;
- De veiligheidsvoorschriften spontaan toepassen. Geconcentreerd werken en een hoog
veiligheidsbewustzijn zijn vanzelfsprekend;
- Deelnemen aan werkvergaderingen;
- In staat zijn de uitgevoerde manipulaties te registreren op papier of elektronisch,
conform de instructies van de werkgever.

Scholingsgraad :

- Technisch onderwijs - niveau A2 of gelijkwaardig door ervaring en minstens 10 jaar
anciënniteit in de functie/organisatie/sector;
- Geslaagd zijn in de beroepstest (af te nemen door de werkgever);
- Werknemer uit Groep 2 met minstens 10 jaar ervaring in dezelfde functie en die
geslaagd is in de beroepstest (af te nemen door de werkgever).

Functieclassificatie

28

Laatste aanpassing: 07/11/2014

Leidinggevende capaciteiten :

- Sturen van de werklieden van Groep 1 en 2 van zijn team.

Fysieke voorwaarden :

- Een goede fysieke conditie hebben, rechtstaand werk (rolbrug);
- Een goed dieptezicht hebben (rollend materieel).

6) Mechanicus > 5 jaar ervaring

Werkomschrijving :

- De hoofdactiviteit is het herstellen van machines en installaties, het uitvoeren van
preventief onderhoud op machines en installaties met nadruk op de mechanische delen;
- Levert zelfstandig werk, zonder ondersteuning of toezicht van anderen. Heeft een lange
opleiding genoten en is permanent aandachtig, is in staat om nieuwe taken aan te
pakken en problemen op te lossen.

Vereiste competenties :

- Technisch onderwijs - niveau A2 of gelijkwaardig door ervaring;
- Werknemer uit Groep 2 met minstens 5 jaar ervaring die over praktische en technische
kennis beschikt;
- Kennis van minstens twee talen waaronder die gehanteerd op de werkplaats (niveau te
beoordelen door de werkgever);
- In staat om verschillende machines te bedienen;
- De veiligheidsvoorschriften spontaan toepassen. Geconcentreerd zijn en een hoog
veiligheidsbewustzijn zijn vanzelfsprekend;
- Deelnemen aan werkvergaderingen;
- 5 jaar anciënniteit in deze functie hebben;
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- In staat zijn om de uitgevoerde manipulaties te registreren op papier of elektronisch,
conform de instructies van de werkgever.

Scholingsgraad :

- Technisch onderwijs - niveau A2 of gelijkwaardig door ervaring en minstens 5 jaar
anciënniteit in de functie/organisatie/sector;
- Geslaagd zijn in de beroepstest (af te nemen door de werkgever);
- Getuigschriften vereist om met bepaalde stoffen/machines te mogen werken
(bijvoorbeeld rolbrug, heftruck);
- Werknemer uit groep 2 met minstens 5 jaar an-ciënniteit in dezelfde functie en die
geslaagd is in de beroepstest (af te nemen door de werkgever).

Leidinggevende capaciteiten :

- Sturen van de werklieden van Groep 1 en 2 van zijn team.

- Fysieke voorwaarden :

- Een goede fysieke conditie hebben, rechtstaand werk;
- Fysieke belasting.

7) Elektricien > 5 jaar ervaring

Werkomschrijving :

- De hoofdactiviteit is het herstellen van machines en installaties, het uitvoeren van
preventief onderhoud op machines en installaties met de klemtoon op de elektronische
delen ervan;
- Levert zelfstandig werk zonder ondersteuning of toezicht van anderen. Heeft een lange
opleiding genoten, is constant aandachtig en in staat om nieuwe taken aan te pakken en
problemen op te lossen.
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Vereiste competenties :

- Technisch onderwijs - niveau A2 of gelijkwaardig door ervaring;
- Werknemer uit Groep 2 met minstens 5 jaar ervaring die over praktische en technische
kennis beschikt;
- Kennis van minstens twee talen waaronder die gehanteerd op de werkplaats (niveau te
beoordelen door de werkgever);
- In staat om diverse machines te onderhouden en te herstellen;
- De veiligheidsvoorschriften spontaan toepassen. Geconcentreerd werken en een hoog
veiligheidsbewustzijn zijn vanzelfsprekend;
- Deelnemen aan werkvergaderingen;
- 5 jaar anciënniteit in deze functie hebben;
- In staat zijn om de uitgevoerde manipulaties te registreren op papier of elektronisch,
conform de instructies van de werkgever.

Scholingsgraad :

- Technisch onderwijs - niveau A2 of gelijkwaardig en minstens 3 jaar ervaring in de
functie/organisatie/sector;
- Geslaagd zijn in de beroepstest (af te nemen door de werkgever);
- Getuigschriften vereist om met bepaalde stoffen/machines te mogen werken
(bijvoorbeeld rolbrug, heftruck);
- Werknemer uit Groep 2 met minstens 5 jaar ervaring in dezelfde functie die is geslaagd
in de beroepstest (af te nemen door de werkgever).

Leidinggevende capaciteiten :

- Sturen van de werklieden van Groep 1 en 2 van zijn team.

Fysieke voorwaarden :
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- Een goede fysieke conditie hebben, rechtstaand werk;
- Fysieke belasting.

8) CNC operator

Werkomschrijving :

- De hoofdactiviteit is het bedienen van de CNC machines en toezien op de uitvoering
van de instructies;
- Levert zelfstandig werk zonder ondersteuning of toezicht van anderen. Heeft een lange
opleiding genoten, is constant aandachtig en is in staat om nieuwe taken aan te pakken
en problemen op te lossen.

Vereiste competenties :

- Technisch onderwijs - niveau A2 of gelijkwaardig door ervaring;
- Operateur machine Groep 2 met minstens 10 jaar ervaring die over praktische en
technische kennis beschikt;
- Kennis van minstens twee talen waaronder die gehanteerd op de werkplaats (niveau
door de werkgever te beoordelen);
- In staat om verschillende machines te bedienen;
- Deelnemen aan werkvergaderingen;
- De veiligheidsvoorschriften spontaan toepassen;
- In staat zijn om de uitgevoerde manipulaties te registreren op papier of elektronisch,
conform de instructies van de werkgever.

Scholingsgraad :

- Technisch onderwijs - niveau A2 of gelijkwaardig door ervaring en minstens 10 jaar
anciënniteit in de functie/organisatie/sector;
- Geslaagd in de beroepstest (af te nemen door de werkgever);
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- Werknemer uit Groep 2 met minstens 5 jaar ervaring in dezelfde functie die is geslaagd
in de beroepstest (af te nemen door de werkgever).

Leidinggevende capaciteiten :

- Sturen van de werklieden van Groep 1 en 2 van zijn team.

Fysieke voorwaarden :

- Een goede fysieke conditie hebben, rechtstaand werk.

D. Groep 4

Ploegbaas

Werkomschrijving :

- Werknemer uit Groep 3 die bijzonder gekwalificeerd is en over veel kennis en
werkervaring beschikt.

Vereiste competenties :

- Technisch onderwijs - niveau A2 of gelijkwaardig door ervaring;
- Minstens 5 jaar ervaring in hun vak en praktische en technische kennis bezitten;
- De veiligheidsvoorschriften spontaan toepassen, concentratie en een hoog
veiligheidsbewustzijn zijn vanzelfsprekend;
- Leiding kunnen geven;
- In staat zijn om de uitgevoerde manipulaties te registreren op papier of elektronisch,
conform de instructies van de werkgever;
- Communicatief zijn;
- Probleemoplossend werken;
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- In staat zijn om zijn kennis over te brengen aan de leden van zijn team.

Scholingsgraad :

- Technisch onderwijs - niveau A2 of gelijkwaardig door ervaring en minstens 10 jaar
anciënniteit in de functie/organisatie/sector;
- Geslaagd zijn in de beroepstest (af te nemen door de werkgever);
- Werknemer uit Groep 3 met minstens 5 jaar ervaring in dezelfde functie die geslaagd is
in de beroepstest (af te nemen door de werkgever).

Leidinggevende capaciteiten :

- Sturen van de werklieden van Groepen 1, 2 en 3 van zijn team.

Fysieke voorwaarden :

- Stressbestendig zijn.

Art. 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2013 en
wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een termijn van zes maanden die
bij een ter post aangetekend schrijven wordt betekend aan de voorzitter van het Paritair
Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied
van het Rijk.
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Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 september 2014 (123.944)

Arbeidsvoorwaarden en functieclassificatie

Inleiding
De functieclassificatie, die door deze collectieve arbeidsovereenkomst vastgelegd wordt, is
bedoeld om de bestaande sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten te actualiseren en
kan geen afbreuk doen aan de gunstigere ondernemingsovereenkomsten, individuele
akkoorden en/of loonsystemen, die in de praktijk toegepast worden.
Ze sluit niet uit dat, in individuele gevallen en in gemeen akkoord tussen de partijen, de
voorwaarden inzake anciënniteit of ervaring worden verlaagd met het oog op de integratie
van een werknemer in een hogere functiegroep.
HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en
de werklieden en werksters van de ondernemingen die onder het Paritair sub-comité voor
het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk
ressorteren.
Onder "werklieden" worden de arbeiders en arbeidsters verstaan.
HOOFDSTUK II. Bepalingen
Art. 2. Vanaf 1 januari 2015, wordt de benaming van de verschillende categorieën
werklieden ais volgt veranderd:
"Hulpwerklieden" wordt "Groep 1".
Het minimum barema uurloon van deze categorie is die vastgelegd door de collectieve
arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2013 (reg. Num 117688/C0/102.08) betreffende de
arbeidsvoorwaarden voor de functie "Hulpwerklieden", namelijk 12,3129 EUR op 1 juni
2014.
"Geoefenden" wordt "Groep 2".
Het minimum barema uurloon van deze categorie is die vastgelegd door de collectieve
arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2013 (reg. num. 117688/C0/102.08) betreffende de
arbeidsvoorwaarden voor de functie "Geoefenden", namelijk 12,8086 EUR op 1 juni 2014.
"Geschoolden" wordt "Groep 3".
Het minimum barema uurloon van deze categorie is die vastgelegd door de collectieve
arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2013 (reg. num. 117688/C0/102.08) betreffende de
arbeidsvoorwaarden voor de functie "Geschoolden", namelijk 13,3321 EUR op 1 juni 2014.
Voor de ploegbazen is een nieuwe categorie ingevoerd: «Groep 4".
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Het minimum barema uurloon van deze categorie is 13,7321 EUR op 1 juni 2014.
Art. 3. De benamingen "Groep 1", "Groep 2", "Groep 3" en "Groep 4" zijn die bedoeld in de
collectieve arbeidsovereenkomst van 25 januari 2013 betreffende de functieclassificatie
(geregistreerd onder het nummer 113952/C0/102.08), algemeen verbindend verklaard bij
koninklijk besluit van 24 oktober 2013, in het Belgisch Staatsblad verschenen op 4.
december 2013.
Art. 4. Deze minimum uurlonen gelden voor de werklieden die met normaal rendement
werken en stemmen overeen met de indexschijf 120,33 tot 121,52.
Ten gevolge van de niet-toepassing van de negatieve index conform artikel 6 van de
collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2013 (registratie nummer
117688/C0/102.08), zal de eerstvolgende overschrijding van de hoogste grens van de
reeks zijnde 121,52 geen aanleiding geven tot een verhoging van 1% van de lonen.
Art. 5. Alle andere bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober
2013 betreffende de arbeidsvoorwaarden, geregistreerd onder het nummer
117688/C0/102.08, blijven ook van toepassing.
HOOFDSTUK DI. Geldigheid
Art. 6. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari
2015 en is voor onbepaalde duur afgesloten.
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