Paritair

voor de bedienden van de invan het gesubsidieerd vrij

Collectieve
22 november 2000

van

Minimale dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur van
het deeltijds bediendenpersoneel in het gesubsidieerd vrij
in de franse gemeenschap.

I.

Commission paritaire pour
institutions de

employes des
subventionne

Convention collective de travail
22 novembre 2000

Duree de travail
et hebdomadaire
minimale du personnel employe
a temps
dans I'enseignement libre subventionne en
Communaute
Champ

Art. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is
van toepassing op de
machten van de
van het vrij
gesubsidieerd door de franse gemeenschap, en de
van het bediendenpersoneel die deeltijds in dienst
werden genomen in het kader van een arbeidsovereenkomst die onder de toepassing
van de wet
van 3
betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Article ler. La presente convention collective de
travail
aux pouvoirs organisateurs des
d'enseignement libre
de la Communaute francaise et aux membres du
personnel employes engages a temps partiel dans
cadre d'un contrat de travail soumis a la du
3 juillet 1978 sur le contrat de travail.

Deze overeenkomst is niet van toepassing op de
internaten.

La presente convention ne s'applique pas aux

HOOFDSTUK II. Wekelijkse arbeidsduur

CHAPITRE II. Duree de travail hebdomadaire

Art. 2. Bij toepassing van
1
van de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gewijzigd door artikel
van de programvan 22 december 1989, mag de wekelijkse
arbeidsduur van de deeltijds tewerkgestelde werknemers bedoeld in artikel 1 van deze overeenkomst
zijn dan een derde van de wekelijkse arbeidsduur van de in de inrichting voltijds tewerkgestelde werknemers van de zelfde

Art. 2. En application de
1
de la loi du
3 juillet
relative aux contrats de travail,
que
par
182 de la
du
22
1989, la duree de travail hebdomadaire
des travailleurs vises a 1'article
de la presente
convention
a temps partiel peut
inferieure a un tiers de la duree hebdomadaire des
travailleurs a temps
de la
dans

22 -11-

III.

III.
van

Art. Bij toepassing van artikel 21 van de
beidswet van \6
1971, gewijzigd door artikel
van voornoemde programmawet, mag de
gelijkse arbeidsduur van de deeltijds
werknemers bedoeld in artikel 1 van deze overeenzijn dan drie uur.

HOOFDSTUK IV. Slotbepalingen

Duree de

de travail

Art. En application de
de la sur
travail du 16 mars
que
par
de la loi programme
la duree
de travail des travailleurs vises a
de la presente convention
a temps
peut etre
a trois heures.

CHAPITRE IV. Dispositions finales

Art. 4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt
in werking op 1 September 2000 en is gesloten voor
onbepaalde tijd.

Art. 4. La presente convention collective de travail
entre en
le ler septembre 2000 et est
conclue pour une duree

Elke
kan deze overeenkomst
bij
een ter post aangetekende zending
aan de
voorzitter van het Paritair
voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd
mits een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden in acht te nemen. Deze
mijn wordt in elk
verlengd tot de vooravond
van het volgend
aar.

peut etre
par chacune des parties
moyennant un preavis de trois mois
par lettre
a la poste,
au President de la
Commission
pour
employes des
institutions de
Ce
de preavis est en tout cas
la
veille de
scolaire suivante.

