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PLUIMVEE
Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017 (142.883)
Loon- en arbeidsvoorwaarden
HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de
arbeiders van de pluimveeslachterijen.
Met "arbeiders" worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld.
HOOFDSTUK II. Classificatie
Art. 2. De arbeiders worden in drie categorieën ingedeeld :
Categorie I :
- ophangen na "chiller";
- nekvel opensnijden, losmaken en afsnijden;
- naplukken;
- openmaken, ontleveren, ontharen, magen en darmen afsnijden;
- maag insteken en inpakken;
- op sorteermachines leggen;
- inpakken;
- stikken van dozen;
- versnijden + inpakken;
- frigowerk (normaal).
Categorie II :
- aanhangen;
- laden en lossen;
- doden;
- ontdarmen;
- kroppen, trekken en longen zuigen;
- frigowerk (diepvries).
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Categorie III :
- ophalen van kippen;
- chauffeur;
- mecanicien.
HOOFDSTUK IX. Geldigheid
Art. 13. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van 8 december 2015, gesloten in
het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van
de arbeiders tewerkgesteld in de pluimveeslachterijen, geregistreerd onder nummer
131585/CO/118.
Zij heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2017 en houdt op van kracht te zijn op 31 december
2018. Nadien wordt zij stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar,
behoudens opzegging door één der partijen uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van de
collectieve arbeidsovereenkomst bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van
het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid en aan de erin vertegenwoordigde organisaties.
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SLACHTHUIZEN EN DE VLEESUITSNIJDERIJEN
Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 1987 (19109/co/118)
Vaststelling van de indeling van de arbeiders in de slachthuizen en de werkhuizen voor het uitsnijden
van vlees die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren.
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is toepasselijk op de werkgevers en op de
werklieden en werksters van de slachthuizen en de werkhuizen voor het uitsnijden van vlees die
onder het Paritair comité voor de voedingsnijverheid vallen. Deze overeenkomst vervangt de
overeenkomst van 29 september 1960.
Artikel 2. De arbeiders zijn in vijf categorieën ingedeeld, zoals volgt:
1. binnenplaatswerker: arbeider die, in geen enkele omstandigheid aan de slachtverrichtingen
deelneemt (reinigen van de koer, de stalen, de gebouwen, de voertuigen, enz.)
2. hulparbeiders
a) arbeider die helpt aan de slachtverrichtingen;
b) frigoarbeider;
c) arbeider gelast met het laden van voertuigen;
3. geschoolde
a) arbeider die alle slachtverrichten kan uitvoeren;
b) vilder
c) opsnijder – opzetter;
d) begeleider
4. vakman
a) kliever;
b) autobestuurder;
c) meestergast;
5. uitsnijder-uitbener (op basis van het K.B. van 9.2.1981)
a) arbeider die vers vlees in stukken snijdt kleiner dan halve karkassen wat schapen, geiten en
varkens betreft;
b) arbeider die bij vers vlees de beenderen geheel of gedeeltelijk verwijdert;
Artikel 3. Deze overeenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juni 1987.
Zij is gesloten voor onbepaalde duur en kan worden opgezegd door elk van de partijen mits een
opzegging van drie maanden te betekenen bij ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter
van het Paritair comité voor de voedingsnijverheid.
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VETSMELTERIJEN
Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 1971 (804/co/118)
Beroepsclassificatie van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de vetsmelterijen.
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de
werklieden en werksters van de vetsmelterijen.
Art. 2. De classificatie van de werklieden en werksters in de vetsmelterijen tewerkgesteld, wordt
vastgesteld als volgt:
- Stiellieden:
loon van hun stiel
- Geschoolden
arbeider verantwoordelijk voor een produktieketen;
arbeider verantwoordelijk voor een inpakketen;
arbeider verantwoordelijk voor een produktieafdeling;
arbeider verantwoordelijk voor het magazijn, belast met controle gewicht en/of kwaliteit van ruwe
vetten;
autovoerder ophaler van ruwe vetten, belast met controle gewicht en/of kwaliteit van ruwe vetten;
autovoerder verantwoordelijk voor geldverrichtingen;
vetsmelter.
- Geoefenden
geleider van lift-truck;
begeleider verantwoordelijk voor geldverrichtingen;
autovoerder-besteller, zonder geldverrichtingen;
inpakker of inpakster, belast met controle op gewicht;
begeleider belast met controle op gewicht en/of kwaliteit van ruwe vetten;
helper-vetsmelter.
- Ongeschoolden
de niet genoemde functies
Art. 4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1971.
Ze wordt aangegaan voor een onbepaalde duur en kan opgezegd worden mits een vooropzeg van
drie maanden per ter post aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het Nationaal Paritair
comité voor de voedingsnijverheid, en aan de organisaties vertegenwoordigd in het paritair
subcomité van de vleesnijverheid, afdeling vetsmelterijen.
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DARMFABRIEKEN
Beslissing van 18 mei 1953.
Classificatie van de arbeiders en arbeidsters in de darmfabrieken en vetsmelterijen tewerkgesteld en
vaststelling van hun minimumloon.
I – Classificatie van de arbeiders en arbeidsters
Artikel 1. De classificatie van de arbeiders en arbeidsters in de darmfabrieken tewerkgesteld, wordt
vastgesteld als volgt:
A. Darmfabrieken:
1. Geschoolde arbeider en arbeidster: moeten uit hoofde van hun ondervinding in het vak, bekwaam
zijn de verschillende bewerkingen uit te voeren die de darmen, doorgaans in de onderneming
verwerkt, ondergaan.
2. Gespecialiseerde arbeider en arbeidster: bezitten niet de vakkennis vereist van de geschoolde
arbeider of arbeidster, maar moeten bekwaam zijn bepaalde bekwerkingen van het vak te verrichten.
3. Hulparbeider of –arbeidsters: moeten bekwaam zijn eenvoudige bewerkingen van het vak uit te
voeren zoals: omkeren, spoelen, weken, plakken en zouten van darmen.
III – Toepassingsdatum
Art. 4. De beschikkingen van artikelen 1 tot 3 hebben uitwerking 1 mei 1953.
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VLEESCONSERVEN, WORSTEN, PEKELVLEES, GEROOKT VLEES EN VLEESDERIVATEN
Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017 (144.659)
Invoering van een functieclassificatie in de deelsector van de vleesconserven, worsten, pekelvlees,
gerookt vlees en vleesderivaten
De CAO van 12/12/2017 betreffende de invoering van een functieclassificatie in de deelsector van de
vleesconserven, worsten, pekelvlees, gerookt vlees en vleesderivaten, registratienummer 144.659 (,
welke de CAO van 09/02/2016 betreffende de indeling van de arbeiders die in de ondernemingen
van vleesconserven, worsten, pekelvlees, gerookt vlees en vleesderivaten werken,
registratienummer 132.729, vervangt), is nog niet beschikbaar in een integreerbare Word-versie.
De oude CAO kan geraadpleegd worden in de voorgaande fiche of op de site van de FOD:
http://www.werk.belgie.be/searchCAO.aspx?id=4708
De nieuwe CAO kan eveneens geraadpleegd worden op de site van de FOD (in pdf).
De tekst van deze CAO wordt in deze fiche zo snel mogelijk toegevoegd.
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