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1440000 Paritair Comité voor de landbouw
Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2019 (153.271)
Vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden
HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de door
hen tewerkgestelde werknemers, die ressorteren onder het Paritair Comité voor de landbouw, met
uitzondering van
• de werknemers die tewerkgesteld worden in de sector en die bedoeld worden in artikel
8bis van koninklijk besluit van 28 november 1969, Belgisch Staatsblad 5 december 1969, inzake
sociale zekerheid.
• De werkgevers die als hoofdactiviteit de vlasteelt, de hennepteelt, de eerste verwerking
van vlas enlofhennep hebben, en de door hen tewerkgestelde werknemers. Onder eerste
verwerking wordt verstaan: het scheiden van de verschillende onderdelen van de plant.
Met de term werknemers worden de arbeiders en arbeidsters bedoeld.
HOOFDSTUK II. Beroepenclassificatie
Art. 2. De werknemers worden ingedeeld in 4 categorieën :
1. Meergeschoolden
De werknemers die enerzijds al de taken kunnen verrichten van een geschoolde en die,
anderzijds, belast zijn met het nemen van beslissingen in verband met het geheel van het bedrijf
en verantwoordelijk zijn voor de uitvoering ervan zoals :
- het bepalen van de datum en de methode van het bewerken van de grond;
- de bemesting van de grond;
- het zaaien en het planten;
- de oogst;
- de phytosanitaire werkzaamheden;
- verzorging en voeding van de veestapel;
- de fokkerij;
- het teeltplan.
Deze werknemers hebben hetzij een scholing van A2-niveau doorgemaakt, aangevuld met een
cursus bedrijfsleiding, in het naschoolse onderwijs of een ervaring als bedrijfsleider, hetzij een
voldoende lange ervaring als bedrijfsleider.
Functieclassificatie
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2. Geschoolden
De werknemers die het geheel van de landbouwwerkzaamheden die hen worden opgedragen en
die verband houden met alle activiteiten van het bedrijf of van een bedrijfstak zelfstandig en
volledig kunnen verrichten, die alle machines en werktuigen die zij nodig hebben om deze
werkzaamheden te verrichten kunnen bedienen, afstellen en onderhouden. Deze kwalificatie kan
worden bereikt hetzij door scholing of bijscholing, hetzij door beroepservaring of door beide
samen.
3. Geoefenden
De werknemers die reeds drie jaar ervaring hebben in dezelfde activiteit of onderneming en die
minstens de helft van de taken van een geschoolde kunnen uitvoeren.
4. Ongeschoolden
De overige permanente werknemers.
HOOFDSTUK V. Geldigheid
Art. 8. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 july 2019 en wordt
gesloten voor een onbepaalde duur.
Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van 19
december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, geregistreerd onder het nummer
150344/CO/144.
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Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2019 (153.272)
Loon- en arbeidsvoorwaarden
HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de door hen
tewerkgestelde werknemers, die ressorteren onder het Paritair Comité voor de landbouwen waarvan
de hoofdactiviteit bestaat uit de vlasteelt, de hennepteelt, de eerste verwerking van vlas en/of
hennep. Onder eerste verwerking wordt verstaan: het scheiden van de verschillende onderdelen van
de plant.
Zijn uitgesloten: de werknemers die tewerkgesteld worden in de sector en die bedoeld worden in
artikel 8bis van koninklijk besluit van 28 november 1969, Belgisch Staatsblad 5 december 1969,
inzake sociale zekerheid.
Met de term werknemers worden zowel de arbeiders als de arbeidsters bedoeld.
HOOFDSTUK II. Beroepenclassificatie
Artikel 2. De functieclassificatie en de loonschalen zijn de volgende:
Loongroep
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
Functieclassificatie

Functie
Zwingelen korte vezel/klodden
Zwingelen strovlas
Bedienen vermaaldingsmachine
Bedienen balenpers
Bedienen hekelmachine/operator
Bedienen kaarden/breker kaarden
Bedienen uitrekbank/uitrekbanken
kleurmengeling
Bedienen bobijnmolens half
automatisch
Bedienen kammachine
Aanvoeren balen aan de
hekelmachine
Bedienen spilbanken
Bedienen bobijnmolens manueel
Bedienen menginstallaties
Bedienen effilocheuse
Bedienen bobijnmolens
automatisch
Besturen heftruck
Drogen aanvoerbobijnen
Bedienen open-end
Bedienen vernaaidingsmachine
(procesverantwoordelijke)

Loon
Salaire de base
Salaire de base
Salaire de base
Salaire de base
Base + 2%
Base + 2%
Base + 2%
Base + 2%
Base + 2%
Base + 2%
Base + 2%
Base + 2%
Base + 3%
Base + 3%
Base + 3%
Base + 3%
Base + 3%
Base + 3%
Base + 3%
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4
4
4
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Magazijnier
Droogspin
Natspin
Regelen machines
Algemeen elektrisch onderhoud
Algemeen mechanisch onderhoud
Meestergast (leidinggevend)

Base + 10%
Base + 10%
Base + 10%
Base + 15%
Base + 15%
Base + 15%
Base + 20%

HOOFDSTUK V. Geldigheid
Artikel 7. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2019 en wordt
gesloten voor een onbepaalde duur.
Elk van de contracterende partijen kan ze opzeggen mits een opzeggingstermijn van drie maanden,
te betekenen bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité
voor de landbouw.
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