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Paritair Comité voor de voedingsnijverheid

1180018 Zoutziederijen, mostaardfabrieken, azijnfabrieken en de
ondernemingen voor bereide kruiden en in azijn ingelegde
levensmiddelen

K.B. geldig vanaf 29.5.1962 (B.S. van 29.5.1962.) (27376/CO/118)

Classificatie

P/S.C. VOOR HET SPECERIJBEDRIJF - Zitting van 7.6.1961.

16.5.1962 - K.B. waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van
21.12.1961 van heet N.P.C. voor de Voedingsnijverheid betreffende de indeling der
arbeiders tewerkgesteld in heet specerijbedrijf.

Art. 1. - Deze overeenkomst is toepasselijk op de werkgevers en op de arbeiders en
arbeidsters van de azijn- en mostaardfabrieken en van de ondernemingen van bereide
kruiden.

Art. 2. - De arbeiders worden ingedeeld in volgende categorieën :

A. Functies van algemene aard.

1. Geschoolden :
vrachtwagenbestuurder verantwoordelijk voor het innen en/of bekwaam kleine
herstellingen te verrichten.

2. Geoefenden :
a) verzender;
b) vrachtwagenbestuurder;
c) begeleider, verantwoordelijk voor de lading en het innen;
d) aangestelde, verantwoordelijk voor het magazijn van het leeggoed;
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e) opzichter op de inpakverrichtingen;
f) regelaar van machines.

3. Hulparbeiders :
de hiervoren niet vermelde functies.

B. Fabricagefuncties.
1. Geschoolden :
a) slijper van de molen voor mosterzaad;
b) chef-koker, verantwoordelijk voor het fabriceren van specerijen en/of die toezicht
houdt over het personeel;
c) verantwoordelijke voor de fabricage en de produktie van azijn.

2. Geoefenden :
a) opzichter en regelaar van de molen, van de pelmachine, van het toebereiden en het
malen van mosterdzaad en het toebereiden van mosterd volgens recept;
b) toebereid van specerijen volgens recept;
c) weger van mayonaise volgens recept;
d) toebereider van mayonaise.

3. Handarbeiders :
de hierboven niet vermelde functies.

C. Onderhoud en herstelling.
De vaklieden vallen onder de indeling welke vastgesteld is door het paritair comité dat
bevoegd is voor de ondernemingen waarin hun vak normaal wordt uitgeoefend.

Art. 3. - De arbeiders die tijdelijk worden aangesteld aan een taak waarvan de
kwalificatie hoger is dan hun normale functie, hebben gedurende deze aanstelling
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recht op het verschil dat bestaat tussen hun normaal loon en dit van de hogere
kwalificatie.

Aan de bepalingen van het eerste lid wordt voldaan, wanneer de arbeider een
gemiddeld gewogen uurloon heeft, vastgesteld voor de verschillende categorieën
waarin hij werkelijk wordt tewerkgesteld.
Art. 4. - Deze overeenkomst treedt in werking de dag van de bekendmaking ervan in
het Belgisch Staatsblad. (conventioneel op 1.10.1961).
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