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Overuren
CAO van 24 juni 2005 (76.277)
Tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de sigarettenfabrieken en gemengde
ondernemingen
Artikels 1, 4, 27, 28, 29.
Geldigheidsduur:
1 januari 2005 voor onbepaalde duur.
Ploegenarbeid
CAO van 24 juni 2005 (76.277)
Tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de sigarettenfabrieken en gemengde
ondernemingen
Artikels 1, 8, 27, 28, 29.
Geldigheidsduur:
1 januari 2005 voor onbepaalde duur.
Nachtarbeid
CAO van 24 juni 2005 (76.277)
Tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de sigarettenfabrieken en gemengde
ondernemingen
Artikels 1, 9, 27, 28, 29.
Geldigheidsduur:
1 januari 2005 voor onbepaalde duur.
Afscheidspremie
CAO van 24 juni 2005 (76.277)
Tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de sigarettenfabrieken en gemengde
ondernemingen
Artikels 1, 14, 15, 27, 28, 29.
Geldigheidsduur:
1 januari 2005 voor onbepaalde duur.
Eindejaarspremie
CAO van 13 juni (67.729)
Betreffende de eindejaarspremie in de sigarettenfabrieken en de gemengde
ondernemingen
Alle artikels.
Geldigheidsduur:
1 januari 2003 voor onbepaalde duur.
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Jubileumpremie
CAO van 08 december 2015 (131268)
De loon- en arbeidsvoorwaarden tijdens de periode 2015 en 2016
Artikels 1, 4, 20
Geldigheidsduur:
1 januari 2015 tot 31 december 2016
Vervoerskosten
CAO van 19 november 2013 (118.570)
Tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten
Alle artikels.
Geldigheidsduur:
1 januari 2014 voor onbepaalde duur.
CAO van 27 april 2005 (78.226)
Deze CAO werd niet algemeen verbindend verklaard.
Duurtijd
Een sectoraal protocol akkoord werd in de sigarettensector en gemengde ondernemingen
gesloten.
Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2005 en is gesloten voor onbepaalde tijd met
uitzondering van de collectieve arbeidsovereenkomsten inzake tewerkstellingsmaatregelen
gesloten op 22 september 2004 hierna opgesomd die van bepaalde duur zijn.
Sommige bepalingen van de overeenkomst gesloten voor onbepaalde duur treden echter
slechts vanaf 1 april in voege
Tussenkomst in de vervoeronkosten
Vanaf 1 april 2005 wordt de tussenkomst bij carpooling als volgt vastgelegd:
tussenkomst aan 100% mits
- drie werknemers per wagen
en
- op aanvraag van de betrokkenen.
De tussenkomst aan 100% wordt berekend vanaf het vertrekpunt van de carpooling voor de
betrokkene conform de maandelijkse treinkaart van toepassing bij openbaar vervoer op basis
van het boek van de wettelijke afstanden.
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De toekenning en de controle van dit systeem zullen op ondernemingsvlak in overleg met de
betrokkenen geregeld worden.
Voor eventueel ander vervoer tussen de woonplaats en het vertrekpunt van de carpooling voor
de betrokkene wordt de tussenkomst geregeld op basis van de bestaande regelingen inzake
fietsgebruik, openbaar vervoer of andere vervoer.
Aanvullend pensioen
CAO van 19 november 2013 (118.572) gewijzigd door de CAO van 05 juli 2017 (140987 en
door de CAO van 13 juli 2019 (153146)
Invoering van een tweede pensioenpijler
Alle artikels + bijlage.
Het kaderreglement dat als bijlage gevoegd is aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 19
november 2013 wordt gewijzigd en vervangen door bijgevoegd kaderreglement van de CAO
van 03 juli 2019 vanaf 1 januari 2019
Geldigheidsduur : 1 juni 2010 voor onbepaalde duur
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