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Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf
1450007 Paddestoel- en truffelteelt
Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 (107.586)
Vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werklieden en werksters
tewerkgesteld in de ondernemingen in de champignonteelt
HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied
Artikel l. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de
werkgevers en werknemers van de ondernemingen in de champignonteelt welke
ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, met uitzondering
van het seizoens- en gelegenheidspersoneel zoals bedoeld in artikel 8bis van het
koninklijk besluit van 28 november 1969.
HOOFDSTUK II. Beroepenclassificatie
Art. 2. De functies van werknemers bedoeld in artikel 1 worden als volgt ingedeeld :
Categorie 1 : Tot deze categorie behoren de werknemers die basiswerkzaamheden
kunnen uitvoeren en die geen ervaring hebben in de champignonsector. Na afloop
van deze opleidingsperiode gedurende 6 maanden gaan deze werknemers over naar
categorie 2.
Categorie 2 : Tot deze categorie behoren de werknemers die instaan voor de
volgende werkzaamheden of die de volgende hoedanigheid hebben :
plukmedewerkers, werkvoorbereiders, inpakkers, kantinemedewerkers,
fustmedewerkers, afwegers, poetspersoneel tijdens de teelt,…
Categorie 3 : Tot deze categorie behoren de werknemers van wie tot de essentie van
hun takenpakket behoort om leiding te geven aan een groep van medewerkerswerknemers die behoren tot categorie 1 of 2. Deze werknemers kunnen tevens
instaan voor kwaliteitscontrole van het geplukte product, voor de afweging en voor de
praktische werkorganisatie.
In functie hiervan kunnen zij instructies geven aan medewerkers van categorie 1 en 2
aangaande plukwijze, de kwaliteit, de werkplanning en -organisatie.
Commentaar :
In de ondernemingen met 50 en meer werknemers kan de werknemer die instaat
voor het afwegen en het uitoefenen van een controle op de kwaliteit van het product
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tot categorie 3 behoren volgens de modaliteiten die in dit verband op
ondememingsvlak werden afgesproken.
Categorie 4 : Tot deze categorie behoren de werknemers die beschikken over een
technische kennis (elektriciteit, klimatiseren, mechanica,...) en die tewerkgesteld zijn
aan onder meer de volgende werken : grote schoonmaak tussen de teelten,
meehelpen bij de uitvoering van de teelt, voertuigen (of heftrucks) besturen,
machines die voor teelt nodig zijn besturen, onderhoud van machines en installaties,
uitvoeren van herstellingen.
Categorie 5 : In de ondernemingen met 50 en meer werknemers kan via
onderhandelingen op ondernemingsvlak voorzien worden in een vijfde categorie van
werknemers.
De drempel van 50 werknemers wordt berekend zoals voor wat betreft de organisatie
van de sociale verkiezingen.
Tot deze categorie behoren de werknemers met de hoogste verantwoordelijkheid
onder de productiechef en ontvangen er hun orders rechtstreeks van.
Zij geven leiding aan andere werknemers en dragen hiervoor de
verantwoordelijkheid.
HOOFDSTUK IV. Geldigheid
Art. 9. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van
1 januari 2011 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.
Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in
het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf tot vaststelling van de loon- en
arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van de champignonteelt, algemeen
verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 9 juli 2010 (Belgisch Staatsblad van
3 september 2010).
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