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Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2005 (76.407), verlengd door de CAO
van 30 mei 2007 en 22 augustus 2007 (86.380) en CAO van 7 december 2009 (97.021) en
CAO van 16 september 2011 (106.657) en CAO van 24 september 2013 (118.261) en CAO
van 24 november 2015 (131.254) en CAO van 13 november 2017 (144.321)
Sectoraal akkoord 2005-2006
HOOFDSTUK I. Inleiding
Toepassingsgebied
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en
arbeiders van de ondernemingen die afhangen van het Paritair Subcomité voor de
cementfabrieken (PSC 106.01).
Met "arbeiders" worden zowel arbeiders als arbeidsters geviseerd.
Looptijd
Art. 3. De huidige collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor een duur van twee
jaar, op 1 januari 2005 tot 31 december 2006, behalve voor de beschikkingen betreffende het
conventionele brugpensioen die voor twee jaar verlengd worden (van 1 juli 2005 tot
30 juni 2007) voor zover de wettelijke en reglementaire bepalingen het toelaten.
(Dit artikel werd verlengd door CAO van 13 november 2017, registratienummer 144.321,
vanaf 1 januari 2017)
HOOFDSTUK VI.
Toenadering van de statuten arbeiders-bedienden
Baremisatie
Art. 11. Een aan de anciënniteit gebonden baremastelsel is vanaf 1 januari 2005 in de sector
ingevoerd.
Het bestaat erin een aan anciënniteit gebonden vast opslagbaremacoëfficiënt toe te passen
op het sectoriële loon NPCC van de arbeider.
Vanaf 1 januari 2005 zal deze coëfficiënt gelijk zijn aan 1,005 voor de werknemer die op
31 december 2004, minstens één jaar anciënniteit kan bewijzen.
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Vanaf 1 januari 2006 zal deze coëfficiënt worden verhoogd met 0,5 pct. en zoverder voor de
volgende jaren.
Voor een nieuwe tewerkgestelde zal de baremacoëfficiënt gelijk zijn aan 1,005 op de
1ste januari van het jaar tijdens welke hij 1 jaar anciënniteit zal hebben verworven. Jaarlijks
zal, op 1 januari, zijn coëfficiënt met 0,5 pct. worden verhoogd.
Bovendien, ten einde een loonspanning met terugwerkende kracht tot stand te brengen, zal
de baremacoëfficiënt voortkomende uit de in alinea 2 van dit artikel aangehaalde
berekeningswijze, worden verhoogd met :
- op 1 februari 2005 : 0,0002 maal het aantal jaren anciënniteit die de arbeider op
31 december 2004 zal hebben verworven;
- op 1 januari 2007 : 0,0002 maal het aantal jaren anciënniteit die de arbeider op
31 december 2006+ zal hebben verworven.
Voorbeeld :
20 jaren anciënniteit buiten index

Basisloon NPCC = 100

1 januari 2005

100 x 1,005 = 100,5

1 februari 2005

100,5 x 1,004 = 100,90
(0,004 = 20 x 0,0002)

1 januari 2006

100,90 x 1,005 = 101,40

1 januari 2007

101,40 x 1,0044 x 1,005 = 102,35
(0,0044 = 22 x 0,0002)

1 januari 2008

102,35 x 1,005 = 102,86

enz.

etc.

De indexatie blijft toegepast op de basislonen van de NPCC.
Het staat vast dat de jaarlijkse loonverhoging van 0,50 pct. automatisch zal aangerekend
worden in het budget van de toekomstige collectieve sectoriële onderhandelingen.

Anciënniteit

3

Geldigheidsdatum : 01/01/2017
Laatste aanpassing: 31/01/2018

Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2017 (144.321)
Sociale programmatie 2017-2018
HOOFDSTUK I. Inleiding
Artikel 1. Toepassingsgebied
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en arbeiders van
de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken
(PSC 106.01).
Met "arbeider" worden zowel arbeiders als arbeidster bedoeld.
Art. 4. Wettelijk kader
Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in overeenstemming met de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 119 tot vaststelling van de maximale marge voor
loonkostenontwikkeling voor de periode 2017- 2018, overeenkomstig artikel 6 van de wet van
26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het
concurrentievermogen.
HOOFDSTUK II. Werkgelegenheid
Art. 6. Opname in de anciënniteit van de periode die gepresteerd werd onder een interim
statuut of een contract van bepaalde duur en die de aanwerving voorafgaat.
De contracten met bepaalde duur of interim contracten zullen in rekening worden genomen
voor de globale anciënniteit van de werknemers op voorwaarde dat er geen tijdsonderbreking
was (opeenvolgende contracten zonder lange tussentijdse periodes van inactiviteit), behalve
in bijzondere gevallen die op lokaal vlak onderzocht en behandeld moeten worden met de
delegatie.
Als een werknemer door de directie gevraagd wordt, zich om technische redenen als
werkloze en/of werkzoekende te laten registreren tussen twee contracten in, wordt deze
periode niet beschouwd als een onderbreking tussen twee contracten.
HOOFDSTUK XIII. Geldigheid
Art. 40. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor een duur van twee jaar,
van 1 januari 2017 tot 31 december 2018, behalve andersluidende bepaling.
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Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 1993 (34.143)

Beroepenclassificatie
HOOFDSTUK 1. Classificatie
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werklieden en
werksters, hierna werklieden genoemd, en de werkgevers van de ondernemingen welke
onder het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken ressorteren.
Art. 2. De beroepenclassificatie wordt als volgt samengesteld :
1. Functies fabricatie
Categorie 2
Categorie voorbehouden aan de arbeiders die juist in dienst genomen zijn, gedurende de tijd
nodig voor hun beroepsvoorlichting, met een maximum van 6 maanden.
HOOFDSTUK II. Geldigheid
Art. 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1993
en wordt gesloten voor onbepaalde duur. Zij kan opgezegd worden met een opzegging van 3
maanden wordt betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van
het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken.
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