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1170000 Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en – handel
Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 oktober 2013 (118.283)

Loon- en arbeidsvoorwaarden voor de jaren 2013 – 2014
HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de
werklieden van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en handel ressorteren.
Onder "werklieden" worden hierna de werklieden van het mannelijk en het vrouwelijk geslacht
verstaan.
Eveneens gebruikt in deze overeenkomst en met een zelfde betekenis is de term "werknemer".
Onder "C.A.O." wordt verstaan : de collectieve arbeidsovereenkomst.
HOOFDSTUK II. Beroepenclassificatie, vorming en educatief verlof
Afdeling 1. Beroepenclassificatie
Art. 2. § 1. De beroepenclassificatie van de werklieden wordt als volgt bepaald en is slechts geldig
voor functies die bestendig worden uitgevoerd :
1. Schoonmakers-kantinewerklieden;
2. Hulpwerklieden
Worden onder meer in deze categorie ingedeeld :
de werklieden die aan om het even welk werk van laden, lossen, schoonmaken, bewaken, enz., dat
geen bijzondere kennis vergt, kunnen worden tewerkgesteld.
3. Geoefende hulpwerklieden
De categorie "geoefende hulpwerklieden" wordt onderverdeeld in :
a) Geoefende hulpwerklieden A :
de werklieden die zich oefenden in een werk dat aan de exploitatie van petroleuminstallaties eigen is.
Worden onder meer in deze categorie ingedeeld :
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de werklieden, na één jaar in de categorie "hulpwerklieden" gerangschikt te zijn geweest;
de hulpmagazijniers, overslagers, gewone begeleiders, werklieden tewerkgesteld aan het laden en
lossen van verpakte goederen, wegers, tellers, gewone pompmannen (vullers), dragers (overbrengen
van post en documenten), bevoorraders, wakers, evenals de werklieden tewerkgesteld aan de proef
der dichtheid en de verzegeling der vaten.
b) Geoefende hulpwerklieden B :
de geoefende werklieden tewerkgesteld in de sector, te weten : aan de fabricage, de verzending, in
de laboratoria en in de elektrische centrales.
Worden onder meer in deze categorie ingedeeld :
de begeleiders-incasseerders, tankpeilers, mengers van petroleumproducten; de werklieden
tewerkgesteld aan het ledigen en het vullen van vaten in petroleuminstellingen.
4. Geschoolde werklieden - 2de categorie
De werklieden die een beroep kennen en onder toezicht werken van de meestergast of van de
geschoolde arbeider 1ste categorie. Zij werken niet volgens plannen of modellen.
Tot deze categorie behoren eveneens de werklieden die een functie uitoefenen waarvoor geen
enkele bijzondere vorming nodig is geweest en die na enkele maanden praktijk kan worden
beoefend.
Worden onder meer in deze categorie ingedeeld :
de volwassen helpers van de geschoolde werklieden der hogere categorieën, de ketel- en
pipesstillstokers, vorkheftruckbestuurders, kraanmannen, metselaars, schrijnwerkers en schilders
(gewoon werk aan gebouwen en pistoolschilderen), de pompmannen in de menginstallaties, de
werklieden tewerkgesteld in de productie en/of de raffinage, de laboranten, enz..
5. Tankwagen- of vrachtwagenchauffeur, locotractors en locopulsorbestuurders, autobestuurders.
6. Geschoolde werklieden - 1ste categorie
De technisch geschoolde werklieden die een beroep hebben aangeleerd en het bewijs leveren het
gedurende tenminste vijf jaar te hebben uitgeoefend (periode ingekort tot tenminste drie jaar voor
degenen die cursussen van beroeps- of technische scholen hebben gevolgd).
Zij moeten individueel kunnen werken volgens plannen en modellen.
Worden onder meer in deze categorie ingedeeld :
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de bankwerkers, ketelstokers die zonder toezicht werken, elektriciens, takelaars ("riggers"),
kraanmannen (auto en rups), isoleerders, eerste klasse metselaars, mecaniciens, mecaniciens van
dieselmotoren, schrijnwerkers-timmerlieden, monteurs, geschoolde vliegveldwerklieden, schilders,
brandweerlieden, pompmannen die zelf de mengelingen kunnen uitvoeren en bekwaam zijn zelf de
berekeningen te maken welke die handelingen vereisen, pompmannen-mecaniciens, schaversboorders, autogeenlassers, draaiers-turbine-wachters (elektrische centrale), buizenleggers,
instrumentatietechnici, enz..
7. Meer dan geschoolde werklieden
De werklieden die hun vak grondig kennen en bij het uitoefenen van hun functies met een
verantwoordelijkheid zijn belast.
Worden onder meer in deze categorie ingedeeld :
de meer dan geschoolde bankwerkers voor instrumenten, zeer geschoolde lassers die speciale
legeringen kunnen lassen en geslaagd zijn in de A.P.I.-testen, evenals alle andere categorieën van
geschoolde werklieden met gelijkwaardige functies en verantwoordelijkheid;
de werklieden die tenminste twee vakken uitoefenen waarvan sprake in de categorie "Geschoolde
werklieden - 1ste categorie", na te zijn geslaagd in de verschillende proeven vereist voor de
geschoolde werklieden van 1ste categorie.
HOOFDSTUK XXI. Duur van de collectieve arbeidsovereenkomst
Art. 102. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013 en
houdt op van kracht te zijn op 31 december 2014.
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