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Paritair Comité voor het tabaksbedrijf
1330002 Rook-, pruim- en snuiftabakondernemingen
Collectieve arbeidsovereenkomst van 05 juli januari 2017 (140937)
Vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de rook-, pruim- en
snuiftabakondernemingen
Artikels 1, 2, 26 tot28
Geldigheidsduur : 1 januari 2017 voor onbepaalde duur
Vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de rook-, pruim- en snuiftabakondernemingen
HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op
de werk-nemers van de ondernemingen die hoofdzakelijk rook-, pruim- en snuiftabak
vervaardigen en onder het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf ressorte¬ren.
Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders en de arbeidsters.
HOOFDSTUK II. Beroepsclassificatie
Art. 2. Vanaf 1 januari 1989 worden de functies als volgt in drie categorieën ingedeeld :
Categorie I :
- alle taken die niet in de andere categorieën voorkomen;
- het wegen aan snelle pakketteermachines (minimum zestig toeren per minuut);
- het pletten en afkoelen.
Categorie II :
- werken van zware goederenbehandeling, dit wil zeggen die een aanhoudende
middelmatige of een onderbroken zware lichamelijke inspanning vereisen;
- het aanvochten met de hand.
Categorie III :
- het bedienen van vooraanvochtings- en aanvochtings-, klopsaus-, mengel- en
kerfmachines;
- het spinnen, spinnen-afleggen, persen en het maken van de saus;
- het bedienen van roost- en slijpmachines.
HOOFDSTUK XI. Bijzondere bepaling
Art. 26. Deze collectieve arbeidsovereenkomst sluit iedere eis met financiële weerslag op
vlak van de ondememing uit en verbindt de betrokken partijen tot het waarborgen van de
sociale vrede.
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HOOFDSTUK XII. Duurtijd
Art. 27. Deze collectieve arbeidsoverenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst
van 26 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot vaststelling
van de arbeids-. voorwaarden in de ondernemingen die-rook-pruim- en snuiftabak
vervaardigen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit.van 23 maart 2017 en
geregistreerd onder het nummer 132337/CO/133.02.
Art. 28. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en is
gesloten voor onbepaalde duur met uitzondering van artikel 22 dat gesloten is voor bepaalde
duur tot en met 31 december 2018

Functieclassificatie

2

