Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van
25 januari 2012
BEROEPENCLASSIFICATIE
In uitvoering van artikel 19 van het nationaal akkoord 2011-2012 van 10 oktober 2011.
HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied
Artikel 1.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, de arbeiders en de arbeidsters
van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en
distributie.
Art. 2.
Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder "arbeiders" verstaan: de
mannelijke en vrouwelijke werklieden.
HOOFDSTUK II. - Beroepenclassificatie
Art. 3.
De arbeiders worden ingedeeld in één van de 6 kwalificatiecategorieën die als volgt worden omschreven:
A. Hulpwerkman
Persoonlijke kwaliteiten:
- minimum kennis en opleiding:
○ elementaire schoolkennis.
- bekwaamheden:
○ moet in een ploeg kunnen werken en een meer gespecialiseerde arbeider bij de
uitvoering van zijn werk kunnen helpen;
○ moet orders en eenvoudige taken kunnen uitvoeren onder de leiding van andere
personen;
○ moet de veiligheidsregels toepassen.
Activiteiten:
- intellectueel:
○ nauwgezet de instructies uitvoeren.
- het werk:
○ uitvoering van taken die geen specifieke beroepsopleiding vergen;
○ voornamelijk handarbeid en eventueel onderhoud van de lokalen;
○ werkt enkel onder de leiding van een meer gekwalificeerd arbeider.
Verantwoordelijkheid:
- de gegeven instructies goed uitvoeren;
- de leiding op de hoogte houden van de ondervonden moeilijkheden.
B. Geoefende werkman 2de categorie
Persoonlijke kwaliteiten:
- minimum kennis en opleiding:
○ kennis eigen aan het vak verkregen door schoolse opleiding of de praktijk;
○ een opleidingsperiode van minstens 6 maanden om tot deze categorie te kunnen
toetreden;
○ kent de meeste gereedschappen en de meeste eenvoudige en courante toestellen.
- bekwaamheden:
○ moet in een ploeg kunnen werken en een meer gespecialiseerde arbeider bij de
uitvoering van zijn taak kunnen helpen;
○ moet de veiligheidsregels toepassen.
Activiteiten:
- intellectueel:
○ eenvoudige schema's begrijpen en op basis hiervan werken uitvoeren;

○ verslag uitbrengen over de ondervonden moeilijkheden.
- het werk:
○ voert voorbereidende activiteiten uit;
○ moet eenvoudige en veel voorkomende handelingen kunnen uitvoeren.
Verantwoordelijkheid:
- het opgelegde werk op een degelijke manier uitvoeren.
C. Geoefende werkman 1ste categorie
Persoonlijke kwaliteiten:
- minimum kennis en opleiding:
○ een opleidingsperiode van minstens 12 maanden om tot deze categorie te kunnen
toetreden;
○ kent de materialen en meest courante toestellen, hun toepassing en hun
installatievoorwaarden;
○ kan toestellen bedienen.
- bekwaamheden:
○ moet even goed in ploegverband als alleen kunnen werken;
○ moet aan de vereisten van de voorgaande categorieën voldoen;
○ moet de veiligheidsregels toepassen.
Activiteiten:
- intellectueel:
○ eenvoudige schema's kunnen begrijpen en op basis hiervan werken kunnen uitvoeren;
○ verslag uitbrengen over de ondervonden moeilijkheden.
- het werk:
○ werkt meestal onder iemands leiding;
○ kan een groot aantal verschillende werken uitvoeren aan de installaties.
Verantwoordelijkheid:
- het opgelegde werk correct en met rendement uitvoeren.
D. Geschoolde arbeider 3de categorie
Persoonlijke kwaliteiten:
- minimum kennis en opleiding:
○ kent zijn vak via theoretische kennis en praktische ervaring;
○ kent alle materialen en toestellen, hun toepassing en installatievoorwaarden;
○ kent de materialen van de constructies waar de installaties moeten gemonteerd worden;
○ kan met de meeste elementaire meettoestellen werken;
○ kan een plan lezen;
○ kennis van de reglementeringen inzake veiligheid en gezondheid;
○ kennis van de technische reglementeringen met betrekking tot zijn activiteiten.
- bekwaamheden:
○ moet in ploegverband en alleen kunnen werken.
Activiteiten:
- intellectueel:
○ schema's begrijpen, ze kunnen interpreteren en eventuele fouten ontdekken;
○ moet instructies kunnen geven;
○ moet een schriftelijk rapport kunnen opstellen;
○ kan zonder toezicht werken aan een bepaalde taak.
- het werk:
○ hij kan zich inzetten voor een speciale taak zonder hulp of controle.
Verantwoordelijkheid:
- het opgelegde werk tot een goed einde brengen zowel op technisch gebied als op het vlak van het
rendement;

- initiatief kunnen nemen bij eenvoudige problemen, bij moeilijkere problemen roept hij de hulp in
van een hoger gekwalificeerd arbeider;
- hij ziet toe op de toepassing van de veiligheidsregels.
E. Geschoolde arbeider 2de categorie
Persoonlijke kwaliteiten:
- minimum kennis en opleiding:
○ kent het beroep ten gronde en volledig door de theoretische kennis en de praktische
ervaring;
○ kent alle materialen en toestellen, hun toepassing en installatievoorwaarden;
○ kent de materialen van de constructies waar de installaties gemonteerd moeten worden;
○ kan met de meeste elementaire meettoestellen werken;
○ kan een plan lezen;
○ kennis van de reglementeringen inzake veiligheid en gezondheid;
○ kennis van de technische reglementen met betrekking tot zijn activiteiten.
- bekwaamheden:
○ kan met derden over de technische problemen discussiëren.
Activiteiten:
- intellectueel:
○ de moeilijkheden voorzien die zich kunnen voordoen en oplossingen vinden zodat deze
geen tijdverlies veroorzaken;
○ de nodige initiatieven nemen om het gevraagde resultaat te bereiken;
○ schema's begrijpen, ze kunnen interpreteren en eventuele fouten ontdekken;
○ moet instructies kunnen geven;
○ moet een schriftelijk rapport kunnen opstellen;
○ kan zonder toezicht werken aan een bepaalde taak.
- het werk:
○ ziet toe op de opvolging van het materiaal;
○ kan op zelfstandige wijze installaties controleren en herstellen.
Verantwoordelijkheid:
- is verantwoordelijk voor de leiding van de werf zowel op technisch als op organisatorisch vlak;
- stelt schriftelijk verslag op voor zijn meerderen, discussieert met hen over de mogelijkheden van
realisatie, vraagt om bijstand indien nodig;
- controleert de levering van het materiaal, maakt de gepaste opmerkingen in dit verband en trekt
de nodige conclusies betreffende de evolutie van het werk;
- doet alle veiligheidsregels naleven.
F. Geschoolde arbeider 1ste categorie
Persoonlijke kwaliteiten:
- minimum kennis:
○ kent het beroep ten gronde en volledig door de theoretische kennis en de praktische
ervaring;
○ kent alle materialen en toestellen, hun toepassing en installatievoorwaarden;
○ kent de materialen van de constructies waar de installaties gemonteerd moeten worden;
○ kan met meettoestellen werken;
○ kan een plan lezen en aanpassen indien nodig in overleg met zijn meerdere;
○ kennis van de reglementeringen inzake veiligheid en hygiëne;
○ kennis van alle technische reglementen met betrekking tot zijn activiteiten;
○ kennis van de reglementeringen inzake personeelsbeheer;
○ kennis van de administratie van het werfbeheer.

- bekwaamheden:
○ naast de kwaliteiten eigen aan de voorgaande klasse, zal de betrokkene tevens delicate
problemen behandelen met goed resultaat, zoals: over een aanpassing in het werk
discussiëren die afwijkt van de offerte, het hoofd kunnen bieden aan problemen tussen
werknemers.
Activiteiten:
- intellectueel:
○ erop toezien dat geen enkele technische moeilijkheid - van welke aard ook - opduikt
tijdens de uitvoering van het werk door deze te voorzien en de gepaste oplossing te
zoeken en toe te passen, waardoor vertraging van de werken voorkomen wordt.
Verantwoordelijkheid:
- is verantwoordelijk voor de leiding van de werf zowel op technisch als op organisatorisch vlak;
- stelt schriftelijk verslag op voor zijn meerderen, discussieert met hen over de mogelijkheden van
realisatie, vraagt om bijstand indien nodig;
- controleert de levering van het materiaal, maakt de gepaste opmerkingen in dit verband en trekt
de nodige conclusies betreffende de evolutie van het werk;
- doet alle veiligheidsregels naleven;
- neemt op autonome wijze de nodige initiatieven om alle nodige informatie aan de directie door te
geven enerzijds, en om op rendabele wijze de opdrachten uit te voeren die hem werden
toevertrouwd anderzijds.
Art. 4.
In afwijking van de bepalingen zoals voorzien in artikel 3 van onderhavige overeenkomst, worden de
arbeiders uit de ondernemingen waarvan de hoofdbedrijvigheid zich situeert in de handel van elektrische
apparatuur en die steeds en uitsluitend één of verscheidene van de navolgende taken uitoefenen:
a) schoonmaken van lokalen en werktuigen;
b) het toezicht op de veiligheid van de gebouwen en installaties (bijvoorbeeld: portiers en
nachtwakers);
c) het laden, lossen, behandelen, stockeren en inpakken van de materialen en de goederen, op
algemene wijze alle functies waarvoor geen geschooldheid is vereist,
ingedeeld in de kwalificatiecategorieën welke als volgt worden omschreven:
A. Hulpwerkman: de arbeider van wie geen speciale kennis of bijzondere lichamelijke geschiktheid
gevergd wordt en die eenvoudigste arbeid verricht waarvoor geen leertijd wordt vereist;
B. Geoefende werkman 2e categorie: de arbeider die bekwaam is eenvoudige en geregeld
terugkerende werken uit te voeren waarvoor slechts een beroepsopleiding nodig is die na een
korte aanpassingsperiode verworven wordt;
C. Geoefende werkman 1e categorie: gespecialiseerde arbeider die zijn werk met de nodige
handigheid uitvoert en die over de vereiste kwaliteiten beschikt.
HOOFDSTUK III. - Algemene bepalingen
Art. 5.
De overgang naar een hogere categorie is niet automatisch en het behoort de werkgever of zijn
afgevaardigde de arbeiders in de onderneming te rangschikken. De werkgever waakt er evenwel over dat
de leden van de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging, daar waar een of meerdere van deze
organen bestaan, hun taak ter zake in de beste voorwaarden kunnen vervullen.
Art. 6.
Op iedere individuele loonfiche en loonafrekening, overhandigd aan de arbeider, moet de juiste
beroepencategorie, waartoe de betrokkene hoort, vermeld worden. Iedere arbeider behoort
noodzakelijkerwijze tot één van de beroepencategorieën vermeld onder artikelen 3, 4 of 5. Voor de
vermelding volstaat het gebruik van de kenletter behorende bij iedere beroepencategorie: categorie "A" of
"B" of "C" of "D" of "E" of "F".
Art. 7.
Inzake procedure kan de meest gerede partij, indien op ondernemingsvlak geen consensus inzake
classificatie kan worden bereikt, een verzoeningsvergadering aanvragen via de Voorzitter van het Paritair
Subcomité.

Art. 8.
De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn minimumvoordelen die de in de
ondernemingen bestaande voordeliger toestanden onverkort laten.
HOOFDSTUK IV. - Geldigheid
Art. 9.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van 23 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité
voor de elektriciens: installatie en distributie tot vaststelling van de beroepenclassificatie algemeen
verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 17 maart 2010 (Belgisch Staatsblad van 2 juni 2010). Art. 10.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang op 1 oktober 2011 en geldt voor
onbepaalde duur.
Zij kan door één van de partijen worden opgezegd met een opzegging van zes maanden, betekend bij een
ter post aangetekende brief, gericht aan de Voorzitter van het Paritair Subcomité voor de elektriciens:
installatie en distributie.
Deze opzegging kan slechts ingaan ten vroegste vanaf 1 januari 2013.
Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2011, gesloten in het Paritair Subcomité
voor de elektriciens: installatie en distributie, betreffende de functieclassificatie1
PARITAIRE VERKLARING INZAKE DE CAO BEROEPENCLASSIFICATIE
“De werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd in het PSC 149.1 verklaren hierbij dat de
omschrijving van de zes beroepencategorieën tot doel heeft een algemeen beeld te vormen van de kennis,
bekwaamheden en verantwoordelijkheden die van de werknemer vereist wordt om tot een bepaalde
categorie te behoren.
Indien bij de beoordeling van een werknemer niet aan alle vereisten van een welbepaalde categorie wordt
voldaan, vormt dit niet noodzakelijkerwijze een belemmering om tot die categorie te behoren.”

