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Artikel 1

Article

Deze coliectieve
op de
en
- de

is van toepassing

La presente convention collective de travail
aux
et aux travailleurs:

die aan de wet op de
zijn:

-de

- des
sur

verzorgingstehuizen;

- de samenwerklngsverbanden voor de
beheer van initiatieven van
wonen;
- de

7

et services qui

- des
en het

soumis a la

de soins

- des associations pour

et la gestion
protegee;

voor bejaarden:

- des homes pour personnes agees;

- de rust- en verzorgingstehuizen;

- des maisons de repos et de soins;

- de

- des residences-services et les centres de services qui
des soins aux personnes agees:

ten

en dienstencentra die
van bejaarden:

- de

- des centres de revalidation:

- de

- des soins

- de

voor het

van het

- des services

van

Deze coliectieve arbeidsovereenkomst
aan het punt 8 van het federaal

:

personnel

et

et

I

van 1

sang de la Croix-Rouge de Belgique.

Par travailleurs on

Onder werknemers wordt verstaan : het mannelijk en
vrouwelijk werklieden- en bediendenpersoneel.

Artikel 2

a domicile:

2

La presente convention collective de travail est
en execution du point 8 du plan federal
! mars 2000.

du

j

I
10

Artikei 3

Article 3

In afvv'ijking van de bepalingen. voorzien in de artikelen
52. 71 en 72 van de Wet van 3
1978
de
de betaling van de
carenzdag - dit
zeggen de eerste dag
of
arbeidsongeval of
- ten
genomen door de
1 januari

En derogation aux articles 52,
et 72 de la Loi
3
juillet
relative aux contrats de
paiement
du jour de carence - cad. le premier jour
par
suite de maladie ou accident
accident du travail
ou maladie professionnelle) - est
en charge par
a
du Janvier

Artikei 4

Article 4

Deze coilectieve arbeidsovereenkomst treedt in
op 1 januari

La presente convention collective
au Janvier

De
bepalingen
van
deze
coilectieve
arbeidsovereenkomst stellen de algemene regelen vast
van toepassing
op
de
en
beogen slechts minima te bepalen terwijl aan de partijen
de vrijheid wordt overgelaten gunstiger
overeen te komen. Zij mogen geen afbreuk doen aan de
bepalingen welke voor de werknemers gunstiger zijn.
daar waar dergelijke toestand bestaat.

Les dispositions de la presente convention collective de
travail fixent
regies
applicables a tous
et ne
determiner les minima,
aux parties la
de convenir de conditions
plus
ne
porter
aux dispositions plus
favorables aux travailleurs, la ou semblable situation
existe.

is gesloten voor
duur. Zij kan
opgezegd door elk van de partijen
een
opzeggingstermijn van
bij een ter post
brief,
aan de
van
Paritair
voor de

la

travail entre en

est conclue pour une
par
parties
un
de trois
par
a
au president de la Commission
des services de

