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Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2015 (130.470)
Meldingsplicht van de arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en contracten van
uitzendarbeid
HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en
arbeid(st)ers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de
steenbakkerij.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op de NV Scheerders-Van
Kerchove's Verenigde Fabrieken te Sint-Niklaas en op de arbeid(st)ers die er zijn
tewerkgesteld.
HOOFDSTUK III. Bijzondere bepalingen
Art. 3. 1. Ingeval van tewerkstelling van arbeid(st)ers met arbeidsovereenkomsten voor een
bepaalde tijd, dienen de ondernemingen de bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten
inzake loon- en arbeidsvoorwaarden, eigen aan de sector, integraal toe te passen.
2. Ingeval van tewerkstelling van arbeid(st)ers door bemiddeling van een uitzendbureau,
dienen de lonen van toepassing in de onderneming voor de functie of het werk waarvoor de
uitzendkracht wordt tewerkgesteld, toegepast te worden en dit onverminderd de conventionele
en wettelijke beschikkingen, betreffende bedoelde contracten.
Art. 4. 1. Opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd in eenzelfde
onderneming geeft recht aan de arbeid(st)ers op de voorwaarden voortspruitend uit de
gecumuleerde anciënniteit in de onderneming.
2. In geval met een arbeid(st)er 2 contracten van bepaalde duur van minimum 6 maanden
werden afgesloten zal er geen proefbeding meer worden voorzien in een volgend contract
(bepaalde of onbepaalde duur) en zal de verworven anciënniteit meetellen voor het verwerven
van het "anciënniteitsverlof".
HOOFDSTUK IV. Geldigheid
Art. 6. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2015 en houdt op
van kracht te zijn op 1 januari 2017.
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Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015 (131.959)

Tewerkstelling, vorming en arbeidsomstandigheden
HOOFDSTUK I. Situering en toepassingsgebied
Artikel 1. De ondertekenende sociale partners van het Paritair Comité voor de steenbakkerij
geven hierna, binnen het sectoraal kader, uitvoering aan een aantal punten uit de
interprofessionele akkoorden van 22 december 2000, 17 januari 2003, 2 februari 2007 en 22
december 2008.
In hoofdstuk II - Tewerkstellingsmaatregelen geven zij uitvoering aan de collectieve
arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot
invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen en aan de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 118 van 27 april 2015, gesloten in de Nationale
Arbeidsraad, met betrekking tot het verlagen van de leeftijdsgrens voor de landingsbanen naar
55 jaar.
Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en
arbeid(st)ers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de
steenbakkerij.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van toepassing op de NV Scheerders van
Kerchove's Verenigde Fabrieken te Sint-Niklaas en op de arbeid(st)ers die er zijn
tewerkgesteld.
HOOFDSTUK II. Tewerkstellingsmaatregelen
Afdeling 2. Arbeidsduurvermindering
Art. 8. 1. In de continubedrijven wordt voor arbeid(st)ers met een anciënniteit van 10 jaar een
arbeidsduurvermindering op jaarbasis als volgt toegepast :
- Aan de arbeid(st)ers met 10 jaar anciënniteit wordt één conventionele verlofdag toegekend;
- Aan de arbeid(st)ers met 20 jaar anciënniteit wordt een tweede conventionele verlofdag
toegekend;
- Aan de arbeid(st)ers met 25 jaar anciënniteit wordt een derde conventionele verlofdag
toegekend;
- Een bijkomende conventionele verlofdag wordt toegekend aan de arbeid(st)ers die aan de
voorwaarden voldoen om te genieten van één van de stelsels van SWT doch die
tewerkgesteld blijven.
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2. In de seizonale bedrijven wordt voor arbeid(st)ers met een anciënniteit van 10 jaar een
arbeidsduurvermindering op jaarbasis als volgt toegepast :
- Aan de arbeid(st)ers met 10 jaar anciënniteit wordt één conventionele verlofdag toegekend;
- Aan de arbeid(st)ers met 25 jaar anciënniteit wordt een tweede conventionele verlofdag
toegekend.
Onder "seizonaal werkende bedrijven" dient te worden verstaan : de bedrijven waar de
bakstenen met natuurlijke middelen worden gedroogd.
Art. 9. De conventionele verlofdagen bedoeld in artikel 8 worden verworven vanaf het jaar
waarin de vermelde anciënniteitsvoorwaarde is voldaan.
Art. 10. Voor de toekenning van deze conventionele verlofdagen worden dezelfde regels in
acht genomen als voor de toekenning van de jaarlijkse vakantie.
Art. 11. Het begrip "anciënniteit" wordt, voor wat het voordeel vermeld in artikel 8 betreft,
verruimd naar de anciënniteit verworven in ondernemingen die ressorteren onder het Paritair
Comité voor de steenbakkerij (= sectoranciënniteit).
HOOFDSTUK VIII. Geldigheid
Art. 22. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2015 en houdt op
van kracht te zijn op 1 januari 2017. Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli
2014 betreffende de tewerkstelling, de vorming en de arbeidsomstandigheden in de sector van
de steenbakkerijen (122.985/CO/114)
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