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

K.B. & B.S.

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

TOELICHTING

Werken van vervoer, laden en lossen, rangeren van wagons en
wegen van wagons en andere voertuigen.
Overschrijding van maximum 2 uren per dag zonder 100u/ jaar te
mogen overschrijden.

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

K.B. & B.S.

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

TOELICHTING

Werken van vervoer, laden en lossen, rangeren van wagons en
wegen van wagons en andere voertuigen.
Overschrijding van maximum 2 uren per dag zonder 100u/ jaar te
mogen overschrijden.

P.C.
P.S.C.
SECTOR
117
PC voor
petroleumnijverheid
en –handel

K.B. & B.S.

TOELICHTING

K.B. 08.01.1982 Voor de arbeiders die transportwerken uitvoeren over water mag
M.B. 21.01.1982 de duur van het werk de limiet van 600 uren per jaar overschrijden
als het werk niet in ploegen wordt uitgevoerd.

P.C.
P.S.C.
SECTOR
118
PC voor de
voedingsnijverheid
(druivensuikerfabrieken,
maïsfabrieken,
vruchtennijverheid,
industrie van de
groentenconserven)

K.B. & B.S.

K.B.24/11/67
MB 02/12/67

TOELICHTING

Volgende overschrijdingen zijn toegestaan:
1° werklieden tewerkgesteld in de druivensuiker-, maïsstijfsel- en
maïsmeelfabrieken: 100 u/jaar
2u/dag
enkel voor de toevallige werkzaamheden met
uitsluiting van die aan de reactiveringsoven voor
ontkleuringskool, de kuiperij, de malerij, de
kiemverwijdering en de oliepersen.
2° werklieden in de vruchtennijverheid: 130u/jaar
enkel voor de machinale
bewerking vn de produkten
tijdens de periode van 1/6
tot 30/11;
max. duur van 11 u/dag.
3° in de industie van de groentenconserven:
a) machinale bewerking van produkten: 130u/kalenderjaar
max. duur 11 u/dag
b) werken gewjd aan het oogsten of het dorsen van de
produkten tijdens de periode van 1/5 tot 31/10 :
175u/kalenderjaar
max. duur 11u/dag

P.C.
P.S.C.
SECTOR

118
PC voor de
voedingsnijverheid
(ondernemingen die
zich bezighouden met
het vervaardigen van
kunstijs en
koeltechniek)

K.B. & B.S.

K.B. 16/09/69
B.S. 01/11/69

TOELICHTING

Toepassingsgebied: werklieden die zich inlaten met de
koeltechniek en het vervaardigen van kunstijs.
In de loop van de periode van 15/5 tot 15/9 mag de arbeidsduur
met 37 uren worden overschreden.
Maximale dagelijkse arbeidsduur: 10 u

P.C.
P.S.C.
SECTOR
118
PC voor de
voedingsnijverheid
(uitgez. de
bakkerijen, de
banketbakkerijen
die verse producten
vervaardigen voor
onmiddelijke
consumptie met zeer
beperkte
houdbaarheid en
verbruikszalen bij
een banketbakkerij)
(werklieden
tewerkgesteld in de
productie van
ultraverse
producten)

K.B. & B.S.

K.B. 23.09.05
B.S. 05.10.05

TOELICHTING

De grenzen van de arbeidsduur voor de werklieden worden als volgt
bepaald:
1° een daggrens van tien uren;
2° een weekgrens van vijftig uren.
Deze regels hebben enkel betrekking op arbeiders die zich
bezighouden met ultraverse producten (d.w.z. dat ze een
versheidsdatum hebben van maximum 10 dagen)

P.C.
P.S.C.
SECTOR
136
PC voor de papier- en
kartonverwerking

K.B. & B.S.

TOELICHTING

K.B. 10.06.1976
B.S. 06.08.1976

De limieten mogen overschreden worden tot 65 uren, maximum 2
uur per dag.

P.C.
P.S.C.
SECTOR
139
PC voor de
binnenscheepvaart
(varend personeel van
de sleepboten die
zeeschepen slepen)

K.B. & B.S.

K.B. 25/02/65
B.S. 02/03/65

TOELICHTING

Wanneer de arbeidstijdregeling anders dan met opeenvolgende
ploegen georganiseerd wordt:
- overschrijding met 570u per jaar, zonder 50u/maand te mogen
overschrijden

P.C.
P.S.C.
SECTOR

K.B. & B.S.

TOELICHTING

139
PC voor de
binnenscheepvaart
(varend personeel van
de ondernemingen
voor het slepen van
binnenschepen)

K.B. 05/11/65
B.S. 30/11/65

Toegelaten overschrijding van 420uren per jaar, zonder
35u/maand te mogen overschrijden.

P.C.
P.S.C.
SECTOR
139
PC voor de
binnenscheepvaart
(varend personeel van
de ondernemingen
voor internationale
sleepvaart)

K.B. & B.S.

K.B. 20/01/66
B.S. 29/01/66

TOELICHTING

Toegelaten overschrijding met 600u/jaar zonder evenwel 100u per
periode van 2 maanden te overschrijden.

P.C.
P.S.C.
SECTOR
139
PC voor de
binnenscheepvaart
(varend personeel van
de ondernemingen
van de Rijnvaart en
de internationale
vaart die vervoer van
goederen verrichten)

K.B. & B.S.

K.B. 31/03/67
B.S. 08/04/67

TOELICHTING

Toegelaten overschrijding met 600u/jaar zonder evenwel 120u per
periode van 2 maanden te overschrijden

P.C.
P.S.C.
SECTOR

143
PC voor de
zeevisserij

K.B. & B.S.

K.B. 24/04/69
B.S. 05/06/69

TOELICHTING

Toegelaten overschrijding met 150u/kalenderjaar voor:
- werklieden die tewerkgesteld zijn door vishandelaars-kopers in
de vismijnen van de kust aan het kuisen, ontvellen, inpakken en
bewaren van vis;
- werklieden die tewerkgesteld zijn aan het laden en lossen van
haring en sprot.
Toegelaten overschrijding met 100u/kalenderjaar voor:
- werklieden tewerkgesteld in de vismijnen van de kust als
visuitlegger.

P.C.
P.S.C.
SECTOR
302
PC voor het
hotelbedrijf

K.B. & B.S.

K.B. 09/09/67
B.S. 28/09/67

TOELICHTING

Toegelaten overschrijding:
- 6 u/week voor de werknemers welke met fooien of
bedieningsgeld beloond worden
- 5 u/week en 50 u/jaar voor de werknemers die niet met fooien of
bedieningsgeld beloond worden
- in de badplaatsen en luchtkuuroorden alsook in de toeristische
centra (def. zie art. 2 KB) : 6u/week tijdens de maanden juni en
september (arbeidsduur mag 10u/dag niet overschrijden)
12 u/week tijdens de volgende periodes:
24/12 tot 1/1, Paasvakantie in het onderwijs,
week vóór en na Pinksteren, maanden juli
en augustus.

P.C.
P.S.C.
SECTOR
303.01
PC voor het
filmbedrijfproduktie van films

K.B. & B.S.

K.B. 15/02/78
B.S. 18/04/78

TOELICHTING

Toegelaten overschrijding van 3u/dag en 15u/week
Naleving van de wekelijkse arbeidsduur over een periode van een
jaar.

P.C.
P.S.C.
SECTOR
316
PC voor de
koopvaardij

K.B. & B.S.

K.B. 16/09/66
B.S. 01/10/66

TOELICHTING

In geval van een arbeidstijdregeling met opeenvolgende ploegen
bedraagt de toegelaten overschrijding 600u/jaar.

P.C.
P.S.C.
SECTOR

Pakketbotendienst
van het Bestuur van
het Zeewezen en van
de Binnenvaart welke
onder het Ministerie
van Verkeerswezen
en van P.T.T
ressorteert.

K.B. & B.S.

K.B. 21/10/71
B.S. 06/11/71

TOELICHTING

Toepassingsgebied: varend personeel en de wachtsmannen in
vreemde havens.
Toegelaten overschrijding van 600u/jaar op voorwaarde dat de
gemiddelde wekelijkse arbeidsduur gerespecteerd wordt over een
periode van maximum een jaar.

