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1020900 Paritair Comité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen
kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en
-ovens op het gehele grondgebied van het Rijk
Functieclassificatie
CAO van 24 september 2019 (155537)
Arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters
Geldigheidsduur : 1 januari 2019 tot 31 december 2020 uitgezonderd de artikel 37.1 tot
30 juni 2021 en de artikelen 1, 64, 66, 69 die worden gesloten voor onbepaalde duur
HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle werkgevers
en werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de
groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de
bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk.
Onder "werknemers" worden de werklieden en de werksters verstaan.
HOOFDSTUK II.
Beroepenindeling en beroepsbekwaamheid
Art. 2. De hierna volgende indeling wordt vastgesteld om de hiërarchie in het beroep
volgens de aard van de arbeid te bepalen.
Art. 3. De werknemers in de in artikel 1 bedoelde ondernemingen, worden in de
volgende beroepsgroepen ingedeeld; degenen die in deze opsomming niet zijn
opgenomen, worden op het niveau van de onderneming ingedeeld. De werkgever zal
zich daarom zoveel mogelijk laten leiden door de verschillende bepalingen en de
vakbondsafvaardiging inlichten, indien deze bestaat, of, bij ontstentenis ervan, de
meerderheid van de werknemers.
Categorie A
Bepaling : de werknemers die een gedeelte van de verantwoordelijkheid en een
gedeelte van het gezag dragen in een bepaalde dienst.
Tot deze categorie behoren onder meer :
- de chef-schietmeester, die wordt beschouwd als een werknemer die bevelen mag
geven aan het personeel dat belast is met het boren en het schieten van mijnen, zonder
van het bedrijfshoofd omstandige onderrichtingen te ontvangen;
- de chef-kalkbrander, die wordt beschouwd als een werknemer die bevelen mag geven
aan het personeel dat belast is met het vullen van de ovens en dat verantwoordelijk is
voor het inschieten, zonder van het bedrijfshoofd omstandige onderrichtingen te
Functieclassificatie

1

Geldigheidsdatum: 01/01/2019
Laatste aanpassing: 08/01/2020

ontvangen, onder meer inzake het doseren van de steenkolen en het aflaten van de
ladingen;
- de onderhoudschef, die wordt beschouwd als een werknemer of een ploegbaas die
bevelen mag geven aan het personeel belast met het onderhoud van al of een gedeelte
van het materieel, zonder van het bedrijfshoofd omstandige onderrichtingen te
ontvangen.
Categorie B
Bepaling : de vaklieden.
Tot deze categorie behoren onder meer :
- de mecaniciens, schietmeesters, leggers van spoorverbindingen, smeden,
elektriciens, lassers, bankwerkers, draaiers, metselaars, schrijnwerkers, bestuurders
van locomotieven die kunnen meewerken aan het herstellen, het monteren en het
regelen, de schop-, kraan- of bulldozerconducteurs die uitdelven, de stokers van
moderne ovens, de steenbrekers.
Categorie C
Bepaling : de vaklieden van de sector "steengroeven", die een passende opleiding
gekregen moeten hebben.
Tot deze categorie behoren onder meer :
- de boorders voor mijnen of voor springbussen in rotsen, op puin en op blokken op de
grond, kalkbranders, fabricagearbeiders die instaan voor de goede werking van de
mechanische werktuigen die zij moeten bedienen, de vrachtwagenbestuurders die een
intensief en aanhoudend werk verrichten.
Categorie D
Bepaling : de schieters van springbussen op blokken op de grond, de
vrachtwagenbestuurders die niet in categorie C opgenomen zijn, de wagenaanhakers
met volledige dagtaak.
Categorie E
Bepaling : de meerderjarige werknemers die in een nieuw vak worden opgeleid en zij
die een bepaalde arbeid uitvoeren en door de gewoonte een zekere handigheid en
vaardigheid verkrijgen zonder dat er van hen speciale kundigheden worden gevergd.
Tot deze categorie behoren onder meer :
- de helpers-mecaniciens, de operateurs van moderne ovens die niet verantwoordelijk
zijn voor het bakken, de uithalers, de bestuurders van locomotieven op smalspoor, de
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leggers van "Decauvillesporen", de lossers-kraanmannen, de zakkenvullers, de wegerspointeerders.
Categorie F
Bepaling : de werknemers die een lastige of een intensieve en aanhoudende
lichaamsinspanning vergende arbeid verrichten.
Tot deze categorie behoren onder meer :
- de vullers, de sorteerders, de "taqueurs", de lossers aangesteld aan het laden en
lossen van steenkolen, kalkstenen en sintels aan de oven, de helpers-metselaars.
Categorie G
Bepaling : de werknemers die lichte arbeid verrichten waarvoor geen opleiding wordt
vereist.
HOOFDSTUK VI. Bijzondere bepalingen
Art. 15. De werknemer heef recht op het loon van zijn in artikel 3 bepaalde
looncategorie. Wanneer hij bij gelegenheid in een lagere categorie moet werken, heeft
hij recht op zijn gewone loon.
Wanneer hij bij gelegenheid in een hogere categorie moet werken, heeft hij recht op het
loon van deze categorie.
Art. 16. Ingeval de structuur van de onderneming aanzienlijk wordt gewijzigd, worden de
werknemers die eventueel beschikbaar worden, volgens de mogelijkheden en met hun
instemming, opnieuw gerangschikt in andere beroepscategorieën of hebben zij bij de
wederindienstneming voorrang op de andere werknemers die dezelfde
beroepsbekwaamheid hebben; zij worden betaald tegen het loon van de nieuwe
categorie waarin zij worden tewerkgesteld.
HOOFDSTUK XXV.Duur en opzegging van de collectieve arbeidsovereenkomst
Art. 68. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2019 en
houdt op van kracht te zijn op 31 december 2020, uitgezonderd artikel 37.1 dat ook van
toepassing zal zijn, binnen de beperkingen van de wettelijke mogelijkheden van
1januari tot 30 juni 2021 de artikelende artikelen 1, 64, 66, 69 die worden gesloten voor
onbepaalde duur en kunnen worden opgezegd door elk van de partijen mits een
opzeggingstermijn van 6 maanden, die per ter post aangetekende brief gericht aan de
andere partij en aan de voorzitter van het Paritair Subcomité 102.09.
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