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Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking

Ploegenpremie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2007 (83.174)

Arbeids- en loonvoorwaarden

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de
werkgevers en op de arbeiders en arbeidsters die tewerkgesteld zijn in de
ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de papieren kartonbewerking ressorteren, tenzij het paritair comité er anders over beslist.

Zij werd afgesloten in toepassing van de wet van 26 juli 1996 betreffende de
bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het
concurrentievermogen en van zijn uitvoeringsbesluiten alsook in toepassing van
het interprofessioneel akkoord van 2 februari 2007.

HOOFDSTUK IV. Ploegenpremie

Art. 11. In het geval dat er in twee ploegen wordt gewerkt, zal aan het aldus
tewerkgestelde personeel een toeslag van 6 pct. van het loon worden toegekend.
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Art. 12. Ingeval er in bijkomende ploegen wordt gewerkt, zal de loontoeslag worden
vastgesteld op het niveau van de onderneming in overeenstemming met de
werkgevers- en werknemersorganisaties. De toeslag voor werk in nachtploeg
bedraagt minimum 15 pct. van het loon.

Art. 13. Elke arbeider en arbeidster die ploegenarbeid verricht, zal gedurende de
arbeidsdag recht hebben op een betaalde schafttijd van maximum een half uur.

HOOFDSTUK XI. Slotbepalingen

Art. 32. De indeling van de functies die vastgesteld zijn bij deze collectieve
arbeidsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd.

Art. 33. De hoofdstukken II en III met uitzondering van artikel 8 zijn niet toepasselijk
op de ondernemingen van behangpapier en de hoofdstukken II, III, VI en VIII zijn niet
toepasselijk op de ondernemingen van papieren hulzen.

Art. 34. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing van 1 februari 2007
tot 31 januari 2009. Zij wordt echter van jaar tot jaar stilzwijgend verlengd, behoudens
volledige of gedeeltelijke opzegging door één van de partijen met een opzegtermijn
van drie maanden, gericht aan de voorzitter van het paritair comité bij een ter post
aangetekend schrijven.

Art. 35. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heft de collectieve
arbeidsovereenkomst van 25 mei 2005 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden
op.
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Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking

Overurentoeslag

Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2007 (83.174)

Arbeids- en loonvoorwaarden

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de
werkgevers en op de arbeiders en arbeidsters die tewerkgesteld zijn in de
ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de papieren kartonbewerking ressorteren, tenzij het paritair comité er anders over beslist.

Zij werd afgesloten in toepassing van de wet van 26 juli 1996 betreffende de
bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het
concurrentievermogen en van zijn uitvoeringsbesluiten alsook in toepassing van
het interprofessioneel akkoord van 2 februari 2007.

HOOFDSTUK V.
Overurentoeslag

Art. 14. Voor de overuren zal een toeslag van 50 pct. worden toegekend.

Art. 15. Deze toeslag wordt op 100 pct. gebracht :
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1) vanaf het vijfde overuur, dat op dezelfde dag wordt verricht, met uitzondering van
de overuren die worden verricht op de vrije zaterdag in het stelsel van de vijfdagenweek;

2) voor de overuren die worden verricht tussen 22 en 6 uur;

3) voor de overuren die worden verricht op een zondag of feestdag.

Art. 16. Behalve indien de arbeider of arbeidster daags tevoren hiervan werd
verwittigd, verstrekt de onderneming hem (haar) een maaltijd, of betaalt zij, bij
ontstentenis ervan, een vergoeding van 2,75 EUR als hij (zij) zijn (haar) werk moet
voortzetten buiten zijn (haar) normale arbeidstijd, zonder de mogelijkheid te hebben
thuis te gaan eten.

HOOFDSTUK XI. Slotbepalingen

Art. 32. De indeling van de functies die vastgesteld zijn bij deze collectieve
arbeidsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd.

Art. 33. De hoofdstukken II en III met uitzondering van artikel 8 zijn niet toepasselijk
op de ondernemingen van behangpapier en de hoofdstukken II, III, VI en VIII zijn niet
toepasselijk op de ondernemingen van papieren hulzen.

Art. 34. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing van 1 februari 2007
tot 31 januari 2009. Zij wordt echter van jaar tot jaar stilzwijgend verlengd, behoudens
volledige of gedeeltelijke opzegging door één van de partijen met een opzegtermijn
van drie maanden, gericht aan de voorzitter van het paritair comité bij een ter post
aangetekend schrijven.

Premies

5

Laatste aanpassing: 28/11/2011

Art. 35. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heft de collectieve
arbeidsovereenkomst van 25 mei 2005 betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden
op.
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Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking

Afscheidspremie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 mei 2007 (83.175)

Sociale voordelen

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers
en op de arbeiders en arbeidsters die tewerkgesteld zijn in de ondernemingen die
onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking
ressorteren.

HOOFDSTUK II. Sociale voordelen

Art. 2. In uitvoering van de bepalingen van artikel 2 van de statuten, vastgesteld bij
de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 1988, gesloten in het Paritair
Comité voor de papier- en kartonbewerking betreffende de coördinatie van de
statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de papier- en
kartonbewerking", algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van
25 mei 1989, worden aan de in artikel 1 van voormelde statuten bedoelde arbeiders
en arbeidsters, sociale voordelen toegekend ten laste van voormeld fonds.

De sociale voordelen zijn de volgende :
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2. een afscheidspremie.

HOOFDSTUK IV. Eenmalige premie

Art. 7. De arbeiders en arbeidsters, die op 31 december van het jaar waarin ze de
leeftijd van 64 jaar bereiken tewerkgesteld zijn in een in artikel 1 bedoelde
onderneming of de ermee gelijkgestelden hebben recht op een afscheidspremie.

Deze premie bedraagt :

a) 11,00 EUR vanaf 1 januari 2002 per kalenderjaar aansluiting bij één van de
representatieve interprofessionele werknemersorganisaties;

b) 2,25 EUR vanaf 1 januari 2002 per kalenderjaar tewerkstelling in een
onderneming bedoeld in artikel 1;

c) een begonnen jaar wordt als een volledig jaar aangezien;

d) deze éénmalige premie bedraagt maximum 300,00 EUR vanaf 1 januari 2002.

Art. 8. In geval van overlijden wordt de in artikel 7 bedoelde éénmalige premie
uitbetaald aan de persoon die de begrafeniskosten heeft gedragen.
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Art. 9. De arbeiders en arbeidsters die tenminste sedert zes maanden zijn
tewerkgesteld in een in artikel 1 bedoelde onderneming hebben bij huwelijk, recht op
een éénmalige premie van 9,00 EUR vanaf 1 januari 2002 per jaar aansluiting bij één
van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties. Deze premie
bedraagt maximum 45,00 EUR.

Art. 10. De éénmalige premies bedoeld in de artikelen 7 tot en met 9 worden
uitbetaald mits indienen van een volledig dossier waaruit de rechten van de
rechthebbende of zijn erfgenamen blijken. De dossiers moeten worden gevalideerd
door een vertegenwoordiger van tenminste twee werknemersorganisaties welke
zetelen in het paritair comité voor de papier- en kartonbewerking.

HOOFDSTUK V. Slotbepalingen

Art. 11. De bruggepensioneerden die recht hebben op een vergoeding brugpensioen
ten laste van een in artikel 1 bedoelde werkgever worden voor de toekenning van de
sociale voordelen voorzien in artikel 2 met de arbeiders en arbeidsters bedoeld in
artikel 1 gelijkgesteld.

Art. 12. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2007 en
is gesloten voor onbepaalde duur.

Art. 13. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heft de collectieve
arbeidsovereenkomst van 25 mei 2005 betreffende de sociale voordelen op.
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