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1020700 Paritair comité voor de kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het
administratief arrondissement Doornik
Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2018 (149427)
Beroepenclassificatie en arbeidsvoorwaarden
Artikels 1, 2, 27
Geldigheidsduur : 1 januari 2017 tot 31 december 2018
HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de
werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der
kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik.
Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders en de arbeidsters.
HOOFDSTUK II. Classificatie, lonen en diverse toeslagen gekoppeld aan het uurloon en/of aan de
prestaties
Functieclassificatie
Art. 2. Gedurende de periode waarop deze overeenkomst betrekking heeft, verbinden de sociale
partners zich ertoe om het principe toe te passen van de uitbreiding van de classificaties en om deze
zaak te behandelen binnen elke ondertekenende onderneming, rekening houdend met de specifieke
kenmerken van de beroepen en met de staat van evolutie van de maatregelen die ter zake reeds
effectief werden aangenomen. Twee classificaties worden derhalve ingevoerd, zowel in de fabricage
als in het onderhoud.
Teneinde de competentiecriteria die verbonden zijn met de verschillende functieclassificaties
opnieuw te bepalen, zal snel een werkgroep worden opgericht.
A. Onderhoud
Geoefende hulpwerklieden
Bankwerkers
Draaiers
Werklieden werktuigmachines
Lassers
Pipefitters
Ketelmakers
Smeden
Onderhoudstechnici
Magazijniers gereedschap
Monteurs
Smeerders van de vaste installaties
Aangestelden bij de herstelling van de
transportbanden
Elektriciens sterkstroom
Functieclassificatie

A
min. A
min. A
min. A
min. A
min. A
min. A
min. A
min. A
min. A
min. A
V
min. A
min. A
1

Geldigheidsdatum: 01/01/2017
Laatste aanpassing: 18/12/2018

Elektriciens zwakstroom
Bankwerkers elektriciens
Elektriciens voertuigen
Garagetechnici
Smeerders mobiele toestellen
Aangestelden bij de banden
Schilders voertuigen
Oppuntstellers

min. A
min. A
min. A
min. A
V
min. A
min. A
min. V

De invoering van een aanvullende categorie voor het onderhoud zal worden onderzocht in elke
firma.
1. Periode indienstneming
Na maximaal een maand proeftijd in categorie V, zullen de werknemers die aan de volgende
voorwaarden beantwoorden minimaal worden betaald in klasse A :
a) de werknemers die houder zijn van een diploma A3 of B2 dat overeenstemt met de kwalificatie
waarvoor zij worden in dienst genomen;
b) de werknemers die, in een andere onderneming, een opleiding hebben gekregen die
overeenstemt met de kwalificatie waarvoor zij in dienst genomen worden.
Behalve voor de werknemers tewerkgesteld in de functies "smeerders van de vaste installaties" en
"smeerders mobiele toestellen", zullen de andere werknemers worden opgeleid in de onderneming
en zullen zij toetreden tot klasse A wanneer zij na hun opleidingsperiode (maximaal 12 maanden)
hebben bewezen dat zij voldoende competentie hebben verworven.
2. Binnen eenzelfde onderneming kunnen de werknemers die dezelfde functie uitoefenen worden
gerangschikt in verschillende klassen, met name volgens hun competentiegraad.
3. Definitie van klasse D
Zullen toetreden tot klasse D :
De werknemers die een groot plichtsbesef hebben en zeer uitgebreide theoretische en praktische
kennis die het hen mogelijk maakt om gelijk welk werk uit te voeren dat eigen is aan hun beroep.
De werknemers die een minder volledige theoretische kennis hebben, die wordt gecompenseerd
door veel ervaring in de onderneming, een grote handigheid bij de uitvoering van gevarieerde
werkzaamheden en die blijk geven van zin voor initiatief worden niet uitgesloten.
4. Classificatie onderhoud
De werkgever zal aan de vakbondsafgevaardigden op het einde van elk semester de namen
bekendmaken van de werknemers die een bevordering zullen krijgen.

Functieclassificatie
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De partijen verbinden zich ertoe om de eventuele uitbreiding te bestuderen van het
toepassingsgebied van dit artikel tot de andere functies in de sector.
Bovendien blijft het, overeenkomstig de statuten van de vakbondsafvaardiging, wel evident dat
bijzondere gevallen steeds kunnen worden onderzocht buiten deze halfjaarlijkse herziening.
B. Algemene diensten
Gekwalificeerde metsers
Metsers
Eerste peilers
Tweede peilers
Chauffeurs vrachtwagens
Chauffeurs bestelwagens
Machinebedienaars : 1ste categorie
2de categorie
Schrijnwerkers
Gekwalificeerde huisschilders
Plaatsers : 1ste categorie
2de categorie (hulp)
Machinist grote tractie
Hulpwerklieden aanhakers
Verantwoordelijken voor het onderhoud van
de filterkokers
Magazijnier : 1ste categorie
2de categorie
3de categorie
Hulparbeiders
Hulparbeiders die effectief tewerkgesteld
zijn voor moeilijke, gevaarlijke of ongezonde
werkzaamheden
Loopjongens
Verantwoordelijken voor het onderhoud van
sociale complexen
Tuinmannen
Huisschilders

VI
V
VI
V
IV
IV
V
IV
A
V
V
IV
V
IV
IV
VI
V
IV
III*
IV
III*
III*
IV
III*

Steengroeven
Bedienaars boormachines : 1ste categorie
2de categorie
Schietmeesters
Herbewerkers
Brekers
Bedienaars van graafmachines
Bedienaars graafmachines, breukstenen en
hantering drop-hall : 1ste categorie
Functieclassificatie

VI
VI
VI
V
V

2 PE

V

2 PE
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2de categorie
Hulparbeiders graafmachines
Bestuurders laadmachines op banden voor
opgraving
Bestuurders op banden behandeling
breukstenen : 1ste categorie
2de categorie
Bestuurders toestellen behandeling lading
rupsbanden : 1ste categorie
2de categorie
Bestuurders vrachtwagens
Bestuurders vrachtwagens behandeling
breukstenen
Hulparbeiders steengroeven
Kammers
Toezichters bemalingspomp
Gespecialiseerde arbeiders boormachines
Specialisten bevoorrading
brandstofmachines
Steenhouwers
Sorteerders breuksteen
Arbeiders tewerkgesteld voor het laden van
de breukstenen
Arbeiders tewerkgesteld voor de toevoer
van de brekers
Bestuurders van brekers
Toezichters van de transportbanden
Bestuurders transportbanden

IV
III*
V

2 PE
1 PE
2 PE

V
IV

2 PE
2 PE

V
IV
IV
IV

2 PE
2 PE
1 PE
1 PE

III*
V
III*
V
IV
VI
IV
IV
III*
IV
III*
IV

1 PE

Zeven
Toezichters steengroevelift
Bedienaars steengroevelift
Bedienaars synoptisch bedieningspaneel
zeefinstallaties
Bedienaar zeefinstallaties
Toezichters zeven
Aangestelden bij het wassen
Hulpwerklieden schoonmaak
Aangestelden bij het laden
Machinebedienaars : 1ste categorie
2de categorie
Vrachtwagenbestuurders
Aangestelden voor het wegen
Facturatiebediende
Verantwoordelijken voor ternaire mengsels
Functieclassificatie

III*
IV
V
V
IV
IV
III*
IV
V
IV
IV
IV
C
IV
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Fabricage van kalk
Aanhakers
Afhakers
Bedieners oven
Uithalers
Molenaars kalkpulverisatie
Arbeiders tewerkgesteld voor de
kalkhydratatie en toezicht van de breker
Kraanman
Hulpmolenaars (in zakken doen, stockeren,
laden)
Bestuurders haspel
Helpers uithalers

III*
III*
IV
IV
IV
III*
V
III*
IV
III*

Cementfabriek
Breken :
Bestuurders van brekers
Toezichters transportbanden
Bestuurders transportbanden

IV
III*
IV

Vermaling van de grondstoffen :
Eerste molenaars
Tweede molenaars
Bedieners drogers
Werklieden bij het ledigen van de silo's

V
IV
IV
III*

2 PE
2 PE

Bakken :
Werklieden bij de wisselaartoren
Granulatoren
Bakkers draaiovens
Chefs bakkers van verticale ovens
Tweede bakkers van verticale ovens
Smeerders van Lepolovens
Smeerder van wisselaaroven en toezichter
afkoeler
Hulparbeiders aan de afkoelers
Kraanmachinisten
Aangestelde in de centrale bedieningszaal
Hulparbeiders fabricatieloopjongens
Toezichter onderhoudsapparaten
(Archimedesschroef, hijswerktuig en
Functieclassificatie

III*
IV
V
V
IV
IV
IV
III*
V
VI
III*
IV

2 PE
2 PE
2 PE
2 PE
2 PE
1 PE
3 PE
1 PE
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transportband)
Voorbereiding brandstoffen :
Molenaars vaste brandstoffen
Aangestelden bij de stookolieverwarming

V
V

Vermaling cement :
Eerste molenaars
Tweede molenaars
Hulpmolenaars
Geoefende hulpwerklieden cementfabricage
Bestuurders van transportbanden
Toezichters van de transportbanden

V
IV
III*
IV
IV
III*

2 PE
2 PE
2 PE

In zakken doen en verzending cement :
Onderhoudstechniekers
Arbeiders inpakkers
Arbeiders laders
Aangestelden voor het laden als stortgoed
Aangestelden voor het wegen
Hulparbeiders zakken

Bijzondere overeenkomsten

IV
III*

Kranen en bruggen :
Kraanmannen
Kraanmachinisten
Hulparbeiders lossen schepen

V
V
IV

1 PE

Fabricage lichte aggregaten
Bedienaars graafmachines
Bedienaars synoptisch bedieningspaneel
Aangestelden bij het laden

V
V
IV

Laboratorium
Scheikundigen
Hulpscheikundigen
Proefoperatoren
Geoefende hulpwerklieden laboratorium
Hulpwerklieden laboratorium

VI
V
IV
IV
III*

Transport
Functieclassificatie
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Wegvervoerders

V

(*) De categorie III is een tijdelijke categorie die uitsluitend toepasbaar is tijdens de periode van
indienstneming voor een duur van maximaal drie maanden.
Kaderpersoneel
- Meesterknechten;
- Brigadiers;
- Ploegbazen;
- Scheikundigen
HOOFDSTUK IX. Geldigheid
Art. 27. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en houdt op van
kracht te zijn op 31 december 2018.
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