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Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek

1400400 Grondafhandeling op luchthavens

Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 maart 2002

Loon- en arbeidsvoorwaarden in de subsector van de afhandeling op luchthavens (Overeenkomst
geregistreerd op 18 april 2002 onder het nummer 62148/CO/140)

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en hun
arbeiders die ressorteren onder het Paritair Comite voor het vervoer en die tot de subsector van de
afhandeling op luchthavens behoren.

Onder "afhandeling op luchthavens" wordt onder andere verstaan : logistieke en administratieve
bijstand verlenen aan luchtvaartuigen, aan bemanningsleden, aan passagiers, aan bagage, aan
post en of aan vracht (afhandeling, sortering, verzending) zowel op de inschepingsvloer, in en rond
de vliegtuigen als in de luchthavengebouwen.

Worden niet beschouwd onder "afhandeling op luchthavens" de volgende activiteiten :

- de bevoorrading met motorbrandstoffen en smeermiddelen;

- de bereiding van maaltijden, "inflight catering" genoemd.

HOOFDSTUK II. Functieclassificatie

Functieclassificatie
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Art. 2. De suppletieve functieclassificatie is een minimum voor de bedrijven in de sector.

Art. 3. Uitgangspunten bij de functieclassificatie :

- er bestaan 7 functieklassen met aan elke functieklasse een functieloon verbonden;

- het loon van klasse A is steeds gelijk aan het minimumloon in de subsector;

- het loon van de klasse wordt betaald bij het ten volle uitvoeren van de betrokken functie;

- tijdens de inloopperiode (bij mutaties) behoudt de werknemer het loon van de vorige functie;

- het loon voor werknemers die tewerkgesteld worden met een arbeidsovereenkomst voor
studenten dient minimaal 90 pct. van het aanvangsloon van klasse A te zijn.

Art 4. Functieclassificatie
Klasse
A

Functieomschrijving
Werklieden die werken van schoonmaak verrichten :

het schoonmaken van vliegtuigen, lokalen, voertuigen en materiaal;

het klaarzetten, onderhouden en aanvullen van het materiaal hiervoor nodig;

het controleren van de kwaliteit en de netheid van het werk;
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de aanverwante werkzaamheden die hieruit kunnen voortvloeien.

B0

Werklieden die de activiteiten, vermeld onder B, uitvoeren gedurende de eerste 6
maanden van hun tewerkstelling in deze functie.

B

Werklieden die volgende, beperkte taken verrichten binnen de koerieractiviteiten :

eenvoudig laad/los/sorteerwerk van koerier, evenals data-entry en controle van
materiaal;

bedienen van rollend materiaal hiervoor nodig en instaan voor transport van en naar
het vliegtuig;

correctheid gegevens van de zendingen controleren;

de aanverwante werkzaamheden die hieruit kunnen voortvloeien.

Werklieden die leiding geven aan werklieden onder (A).

CO

Werklieden die de activiteiten, vermeld onder C, uitvoeren gedurende de eerste 6
maanden van hun tewerkstelling in deze functie.

C

Werklieden die vracht en zendingen inclusief koerier behandelen :

laden, lossen, accepteren, stockeren, controleren, punteren en uitgeven van vracht
en zendingen;

laden en lossen van vliegtuigen, bagagekarren, containers, trucks, paletten, zakken;

bouwen van paletten en containers;
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bedienen van rollend en vast materieel;

verrichten van de administratie controle-taken van de vracht en zendingen op
zelfstandige basis;

het verdelen, wegen, tellen en controleren van bagage;

het voorbereiden en afsluiten van de werkzaamheden.

Werklieden die :

passagiers, personeel, vracht, catering en documenten vervoeren van en naar het
vliegtuig;

behandeling (laden, lossen, inventariseren, vervoeren) en controle doen op
volledigheid van lading en bijhorende documenten;

het rollend en vast materiaal hiervoor nodig bedienen en lege karren en dollies
aanbrengen;

de voertuigen, het materiaal en de werkplaats netjes houden.

Werklieden die eerstelijnsonderhoud uitvoeren van gebouwen en machinepark,
inclusief de voorbereidende, controlerende en afsluitende (administratieve)
activiteiten.

De aanverwante werkzaamheden die hieruit kunnen voortvloeien.

D

Werklieden die als hulpploegbaas de ploegbaas assisteren en/of vervangen :
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het organiseren en controleren van de taken van de ploeg en het materiaal en
rapporteren aan de ploegbaas;

helpen bij de lopende werkzaamheden van de ploeg;

alle andere werkzaamheden uitvoeren die hieruit kunnen voortvloeien.

E

Werklieden die als ploegbaas :

leiding geven aan een groep medewerkers;

toezicht houden op de ploeg om hun werkzaamheden te controleren;

deelnemen aan het werkoverleg;

meehelpen met de werkzaamheden;

alle andere werkzaamheden die hieruit kunnen voortvloeien.

Werklieden die :

tweede en derdelijnsonderhoud verrichten aan het machinepark;
het materiaal – preventief - controleren en rapporteren;

alle andere werkzaamheden die hieruit kunnen voortvloeien.

HOOFDSTUK VI. Geldigheidsduur
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Art 11. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2001 en geldt voor
onbepaalde duur. Zij kan door elk der partijen worden opgezegd middels een opzegtermijn van 3
maanden. De opzegging dient per aangetekend schrijven te gebeuren gericht aan de voorzitter
van het paritair subcomité.
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