P.C.
P.S.C.
SECTOR
102.09
PSC der
bitterspaatgroeven en
-ovens in het
administratief
arrondissement
Namen

K.B. & B.S.

K.B. 03/02/66
B.S. 15/02/66

TOELICHTING

Grenzen mogen overschreden worden ten belope van 2 uren per dag.
Voorbereidend werk of nawerk: de gewone onderhoudswerken
(smeren, schoonmaken, het regelen van machines en van toestellen).

P.C.
P.S.C.
SECTOR

K.B. & B.S.

TOELICHTING

Grenzen mogen overschreden worden ten belope van 2 uren per dag.
102.09
PSC der
bitterspaatgroeven en
-ovens in het
administratief
arrondissement
Philippeville

K.B. 03/02/66
B.S. 15/02/66

Voorbereidend werk of nawerk: de gewone onderhoudswerken
(smeren, schoonmaken, het regelen van machines en van toestellen).

P.C.
P.S.C.
SECTOR
116
PC voor de
scheikundige
nijverheid

K.B. & B.S.

TOELICHTING

K.B. 24/08/2005
B.S. 05/09/2005

Voorbereidend werk of nawerk:
- het klaarmaken van kleuren en gommengsels;
- het aansteken, onder druk brengen en aanzetten van ketels,
stoomgenerators en luchtverwarmers;
- het aan gang brengen en afzetten van drijfkracht, het op temperatuur
brengen van de machines, het voorverwarmen van
fabricagetoestellen;
- het aansteken van de vuren ter voorbereiding van het koken der
vernissen;
- het vullen van de munitie met gesmolten springstof (aanvoer en op
temperatuur brengen);
- het klaarmaken van de continu-machines voor lucifers;
- het afstellen, regelen, demonteren en onderhouden van de machines;
- het aftappen van harsreservoirs, alsmede het reinigen van de filters
van de verfreservoirs;
- de laboratoriumtesten;
- het verwisselen en het op de pers beproeven van vormen.

P.C.
P.S.C.
SECTOR
117
PC voor de
petroleumnijverheid
en -handel

K.B. & B.S.

TOELICHTING

K.B. 25/03/86
B.S. 01/05/86

Voorbereidend werk of nawerk: "shut down"
Grens: de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur, berekend over een
periode van maximum 1 jaar, mag niet overschreden worden.
De grens van 50u/week mag overschreden worden.

P.C.
P.S.C.
SECTOR
118.07
PC voor de
voedingsnijverheid
Brouwerijen

K.B. & B.S.

K.B.. 20/04/67
B.S. 02/06/67

TOELICHTING

Voorbereidend werk of nawerk:
- 1. de voortbrenging van stoom;
- 2. de waterverwarming;
- 3. het wegen, pletten en voorbereiden van de grondstoffen
- 4. het afkoelen van de most, het in gang zetten van de gisting, het
schuimen van de most en het reinigen van de hiertoe aangewende
installaties.
De arbeidsduur van de werklieden die de in 1 en 2 bedoelde werken
uitvoeren, mag niet meer belopen dan 11 uren per dag.
De dagelijkse overschrijding mag niet meer belopen dan:
- 1 uur voor de in 3 bedoelde werken
- 2 uren voor de in 4 bedoelde werken

P.C.
P.S.C.
SECTOR
120
PC voor de
textielnijverheid en
het breiwerk

K.B. & B.S.

K.B. 14/04/75
B.S. 07/10/75

TOELICHTING

Voorbereidend werk of nawerk: onderhoud van de machines, het stoken
met stoom of water.
Grenzen mogen overschreden worden:
.onderhoud van de machines: max. 5 uren/week;
.stoken met stoom of met water:
van 01/11 tot 31/3 : max. 10 u/week
van 01/04 tot 31/10: max. 5 u/week
.stoken met water met kolen: max. 5 u/week.
met stookolie :max. 2 u/week.

P.C.
P.S.C.
SECTOR
123
PC voor de
textielnijverheid uit
het administratief
arrondissement
Verviers

K.B. & B.S.

K.B. 17/08/65
B.S. 01/09/65

TOELICHTING

De dagelijkse grens mag met maximum 2 uren overschreden worden.
Voorbereidend werk of nawerk: de werkzaamheden welke door de
onderhoudsdiensten worden verricht.

P.C.
P.S.C.
SECTOR
124
PC voor het
bouwbedrijf

K.B. & B.S.

K.B. 23/01/86
B.S. 07/02/86

TOELICHTING

De grenzen mogen overschreden worden ten belope van:
-1u per dag in de betoncentrales die stortklaar beton produceren en leveren aan
derden;
-1u 1/2 per dag in de andere ondernemingen
Voorbereidend werk of nawerk:
- de werken in verband met het bedrijfsklaar maken van het materiaal (de
bevoorrading in brandstoffen, het onder druk brengen, de verwarming van
koolwaterstofprodukten...);
- het aanmaken van de eerste mortel- en betonspecie van de dag alsmede van de
eerste teer- of bitumenmengsels, asfalstmastiek en teerneerslag, asfalt- of
teerbeton;
- het wegnemen van de veiligheidsvoorzieningen;
- het vervoer van het materieel en de machines naar de bouwplaatsen;
- het toezicht op de voorbereidende werken door de ploegbazen, pointeurs en
meestergasten;
- het schoonmaken en onderhouden van het materieel;
- het afdekken van het vuur van stookketels en kachels;
- het aanbrengen van de veiligheidsvoorzieningen, het onderhoud en het
herstellen van de wegen (spoorwegen, wegen, looppaden)
- het samenbrengen van de uitrusting, gereedschap, brandstof, enz..., het vervoer
ervan naar de magazijnen en het terugbrengen van het materieel en de machines
naar de opslagplaatsen;
- het toezicht op het nawerk door de ploegbazen, pointeurs en meestergasten.

