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HOOFDSTUK I - Algemene

- Dispositions

1

Article

Deze collecticve
op de
en
de

is van toepassing
van :

die aan de wet op de ziekenhuizen
zijn:

La
aux

convention collective de travail
et aux travailleurs:
des

qui sont soumis a la

de

des maisons de soins

de
de oprichting en
het beheer van initiatieven van beschut

des associations pour

de

des homes pour

voor

sur

et la gestion
protegee:
agees:

de rust- en verzorgingstehuizen;

des maisons de repos et de soins:

de

des residences-service et centres de services qui
assurent les soins en faveur des personnes agees;

en dienstencentra die verzorging
ten gunste van bejaarden:

de

des centres de

de

des soins

de

Onder

voor het

van het Rode

van

verstaan: het
en bediendenpersoneel.

en

a domicile;

des services du sang de la
Par travailleurs on
et

de Belgique.
personnel

et

Artikel 2
Deze collecticve arbeidsovereenkomst
aan het punt 4 van het federaal

van 1

j La
convention collective de travail
execution au point 4 du plan federal
mars 2000.

du
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Artikel 3

Article 3

Vallen onder de toepassing van deze overeenkomst, het
verzorgend
personeel
dat
en verzorgende taken uitoefent, evenals het
verplegend en verzorgend personeel dat hen
en
het gelijkgesteld personeel
de arbeidstijd in de
individuele
minstens overeenstemt
met de
van een voltijdse betrekking volgens de
arbeidstijd.

Tombent sous application de la presente
le
personnel infirmier, le personnel soignant qui exerce
de soignant et infirmier. de
que le personnel soignant et infirmier qui les
et_le personnel assimile
le temps de travail
dans le contrat de travail individuel correspond au moins
a la
emploi a temps
le temps de
travail conventionnel.

Onder gelijkgesteld personeel
werknemers die op regelmatige
prestaties
• zondag
zaterdag
» feestdag

Par personnel assimile. on entend les autres travailleurs
qui
de
2 des 5
a savoir :
• le dimanche
• le samedi
• les jours
« le service de nuit
• les services coupes.

de
2 van de 5

onderbroken diensten.
Artikei 4

Article 4

§
1
2001
het voltijds personeel.
bedoeld in
3. dat de
van 45 jaar heeft
het recht
zijn gemiddelde wekelijkse
arbeidstijd te
met 2 uren onder de
van
12 bijkomende betaalde
per jaar
dagen in het stelsel van de 6-dagenweek).

§
A
du
juillet 2001. le personnel a temps
plein, vise a article 3, qui a
de 45
a le
droit de diminuer son temps de travail
de 2
sous la forme de 12 jours de
compensation
supplementaires par an
jours
dans le regime 6 jours/semaine).

De werknemers die in uitvoering van deze overeenkomst
hun effectieve arbeidsprestaties verminderen, blijven
werknemers met een voltijdse

Les travailleurs qui
prestations de travail
en execution de la presente
seront
consideres comme travailleurs ayant un contrat
de travail a temps plein.

§ 2 Het voltijds personeel bedoeld in artikel 3. kan § 2. Le personnel a temps plein. vise a
3. peut
evenwel
het
van zijn
toutefois opter pour le maintien de son temps de travail
wekelijkse arbeidstijd van 38 uur. Als tegenwaarde hebdomadaire conventionnel de 38 heures. En
heeft het personeelslid recht op een
le membre du personnel a droit a une prime.
a 5.26
sur son salaire a temps plein
op zijn voitijds loon in het stelsei !
van de 38-urenwcek.
dans le regime de la semaine de 38 heures.
§ 3 Het personeel bedoeld in artikel 3 dat
minstens
werkt. geniet van een wekelijkse
onder de vorm van 9
bijkomende betaalde compensatiedagen per jaar
dagen in het stelsel van de 6-dagenweek).

§ 3. Le personnel vise a
3 qui travaille a temps
au moins a
reduction du temps de travail hebdomadaire sous la
forme de 9 jours de compensation paves
par an
jours dans regime de 6 jours/semaine).

De werknemers die in uitvoering van deze overeenkomst
hun effectieve arbeidsprestaties verminderen.
hun contractuele arbeidstijd.

Les travailleurs qui diminuent leurs prestations de travail
en execution de la presente
sont
consideres comme
temps de travail

Het personeelslid kan evenwel opteren voor het behoud

Le personnel peut toutefois opter pour le maintien de son
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van
tegenwaarde

wekelijkse arbeidstijd. Als temps de travail hebdomadaire
En
heeft het
recht op een j contrepartie. membre
personnel a droit a
aan 3.95
berekend op het loon
de j egale a 3.95
sur le salaire auquel aurait droit
zou
in een voltijdse tewerkstelling. i dans le cadre
emploi a temps

§4. Het personeel bedoeld in
3 dat deeltijds.
minstens
en minder dan 75 % werkt. geniet van
een wekelijkse
onder de
van 6 bijkomende betaalde compensatiedagen per jaar (7
in het stelsel van de

§ 4. Le personnel vise a
3 qui travaille a temps
partiel, au moins a mi-temps et
de 75
beneficie
reduction du temps de travail hebdomadaire sous la
forme de 6 jours de compensation payes
par an (7 jours dans le regime de 6

De werknemers die in
van deze overeenkomst
arbeidsprestaties verminderen.
hun contractuele arbeidstijd.

travailleurs qui
prestations de travail
en execution de la presente
sont
temps de travail

Het personeelslid kan evenwel
voor het
van zijn contractuele wekelijkse arbeidstijd. Als
tegenwaarde hiervan heeft het personeelslid recht op een
gelijk aan 2.63
berekend op het loon dat de
zou verdienen in een voltijdse tewerkstelling.

Le personnel
toutefois opter pour le maintien de son
temps de travail hebdomadaire
En
contrepartie. le membre du personnel a droit a une
egale a 2,63
sur le salaire auquel il aurait
droit dans le cadre
emploi a temps plein.

Artikel 5

Article 5

§ 1. Vanaf 1
2002 heeft het voltijds personeel.
bedoeld in artikel 3. dat de
van 50 jaar heeft
bereikt. het recht
zijn gemiddelde wekelijkse
arbeidstijd te verminderen met 4
onder de vorm van
24 bijkomende betaalde compensatiedagen per jaar (29
dagen in het stelsel van de 6-dagenweek).

§
A
du
juillet 2002, le personnel a temps
plein. vise a
3. qui a
de 50
a le
droit de
son temps de travail hebdomadaire
de 4
sous la forme de 24 jours de
compensation payes supplementaires par an (29 jours
dans le regime de 6 jours/semaine).

De werknemers die in uitvoering van deze overeenkomst
hun effectieve arbeidsprestaties verminderen. blijven
werknemers met een voltijdse

Les travailleurs qui diminuent leurs prestations de travail
effectives, en execution de la presente
seront
consideres comme travailleurs
contrat
de travail a temps plein.

§ 2. Het voltijds personeel bedoeld in artikel 3. kan
evenwel opteren voor het behoud van zijn contractuele
wekelijkse arbeidstijd van 38
Als tegenwaarde
hiervan heeft het personeelslid recht op een
gelijk
aan 10.52
berekend op zijn voltijds loon in het stelsel
van de

§ 2. Le personnel a temps plein. vise a
3. peut
toutefois opter pour le maintien de son temps de travail
hebdomadaire conventionnel de 38 heures. En
contrepartie. le membre du personnel a droit a une prime.
a 10.52
sur son salaire a temps plein dans
le regime de la semaine de 38 heures.

§ 3. Het personeel bedoeld in artikel 3 dat deeltijds,
minstens
werkt. geniet van een wekelijkse
onder de vorm van 18
bijkomende betaalde compensatiedagen per jaar (21.5
dagen in het stelsel van de 6-dagenweek).

§ 3. Le personnel vise a
3 qui travaille a temps
partiel. au moins a
beneficie d une
reduction du temps de
hebdomadaire sous la
forme de 18 jours de compensation paves
supplementaires par an (21.5 jours dans le regime de 6
jours/semaine).

De werknemers die uitvoering van deze overeenkomst
hun effectieve arbeidsprestaties verminderen. behouden
contractuele arbeidstijd.

Les travailleurs qui diminuent leurs prestations de travail
en execution de la presente
sont
consideres comme conservant leur temps de travail
contractuel.
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Het
van

kan

opteren voor het behoud
zijn
arbeidstijd.
het personeelslid recht op een
gelijk aan 7,89%. berekend op het loon dat de
in een voitijdse

Le personnel peut toutefois opter pour
de son
temps de travail hebdomadaire
En
contrepartie. le
du personnel a droit a une prime.
egale a 7,89 %, calculee sur le salaire
aurait
droit dans le cadre d'un emploi a temps

§ 4. Het personeel bedoeld in
3 dat deeltijds.
en minder dan 75 %
geniet van
een wekelijkse
onder de
van 12
betaalde compensatiedagen per jaar
dagen in het stelsel van de 6-dagenweek).

§ 4. Le personnel vise a
3 qui
a temps
a mi-temps et moins dc 75
beneficie
reduction du temps de travail hebdomadaire sous la
forme de 12 jours de compensation paves
supplementaires par an (14.5 jours dans le regime de 6

De
hun

die in uitvoering van deze overeenkomst
arbeidsprestaties verminderen, behouden
contractuele arbeidstijd.

Les travailleurs qui diminuent
prestations de travail
effectives, en execution de la presente
sont
conservant
temps de travail

Het personeelslid kan evenwel opteren voor het behoud
van zijn contractuele wekelijkse arbeidstijd. Als
tegenwaarde hiervan heeft het personeelslid recht op een
gelijk aan 5.26
berekend op het loon dat de
werknemer zou
in een voitijdse tewerkstelling.

Le personnel peut toutefois opter pour le maintien de son
temps de travail hebdomadaire conventionnel.
En
contrepartie. le membre du personnel a droit a une prime,
egale a 5.26 %. calculee sur le salaire auque! il aurait
droit dans le cadre
emploi a temps plein.

Artikel 6

Article 6

§ 1. Vanaf 1
2003 heeft het voltijds personeel.
bedoeld in artikel 3. dat de
van 55 jaar heeft
het recht om zijn gemiddelde wekelijkse
arbeidstijd te verminderen met 6 uren onder de vorm van
36 bijkomende betaalde compensatiedagen per jaar (43
dagcn in het stelsel van de 6-dagenweek).

§
du
juillet 2003. le personnel a temps
plein, vise a
3. qui a
Page de 55 ans. a le
droit de diminuer son temps de travail hebdomadaire
de 6 heures sous la forme de 36 jours de
compensation payes supplementaires par an (43 jours
dans le regime de 6 jours/semaine).

werknemers die in uitvoering van deze overeenkomst
hun effectieve arbeidsprestaties verminderen.
werknemers met een voitijdse

Les travailleurs qui diminuent leurs prestations de travail
en execution de la presente
seront
comme travailleurs
de travail a temps plein.

§ 2 Het voltijds personeel bedoeld in artikel 3. kan
evenwel opteren voor het behoud van zijn contractuele
wekelijkse arbeidstijd van 38 uur. Als tegenwaarde
hiervan heeft het personeelslid recht op een
gelijk
aan 15.78
berekend op zijn voltijds loon in het stelsel
van de

§ 2. Le personnel a
plein. vise a
3. peut
toutefois opter pour le maintien de son temps de travail
hebdomadaire conventionnel de 38 heures. En
contrepartie. le membre du personnel a droit a une prime.
a 15.78
sur son salaire a temps
dans
!e regime de la semaine de 38

§ 3. Het personeel bedoeld in artikel 3 dat deeltijds.
minstens
werkt. geniet van een wekelijkse
onder de vorm van 27
bijkomende betaalde compensatiedagen per jaar (32.5
dagen in het
van de 6-dagenweek).

§ 3. Le personnel vise a
3 qui travaille a temps
partiel. au moins a
beneficie
reduction du temps de travail hebdomadaire sous la
forme de 27 jours de compensation payes
supplementaires par an (32.5 jours dans le regime de 6
jours/semaine).

De werknemers die uitvoering van deze overeenkomst
hun effectieve arbeidsprestaties verminderen. behouden

Les travailieurs qui diminuent leurs prestations de travail
en execution de la presente
sont
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arbeidstijd.

Het personeelslid kan
opteren voor het behoud
van
contractuele
arbeidstijd.
tegenwaarde
heeft het personeelslid recht op een
gelijk aan
berekend op het loon dat de
werknemer
verdienen in een

consideres
contractuel.

temps de travail

Le personnel peut toutefois opter pour maintien de son
temps de travail hebdomadaire conventionnel.
En
contrepartie. le
du personnel a droit a
egale a
calculee sur le salaire auquel aurait
droit dans le cadre
emploi a temps

§ 4. Het personeel bedoeld in
3 dat deeltijds, j § 4. Le personnel vise a article 3
a temps
en minder dan 75 %
geniet van
au moins a mi-temps et
de 75
een wekelijkse
onder de
reduction du temps de travail hebdomadaire sous la
van 18
betaalde
per
forme de
18 jours de compensation
dagen in het stelsel van de 6-dagenweek).
par an (21.5 jours dans le regime de 6
jours/semaine).
De
die in
van deze overeenkomst i Les
qui
prestations de travail
hun
arbeidsprestaties
en execution de la presente
sont
hun contractuele arbeidstijd.
I consideres comme conservant leur temps de travail
I contractuel.
Het personeelslid kan
opteren voor het behoud
van zijn contractuele wekelijkse arbeidstijd. Als
tegenwaarde hiervan heeft het personeelslid recht op een
gelijk aan 7.89
berekend op het loon dat de
werknemer zou verdienen in een voltijdse tewerkstelling.
HOOFDSTUK

Le personnel peut toutefois opter pour le maintien de son
temps de travail hebdomadaire conventionnel.
En
contrepartie. le membre du personnel a droit a une
egale a 7,89
calculee sur le salaire auquel il aurait
droit dans le cadre
emploi a temps plein.
II -

- Toepassingsmodaliteiten

Artikel 7

application

7

De
aan dc betrokken werknemer. in de
loop van de 3° maand. voorafgaand aan de
waarin
de werknemer de
van respectievelijk 45. 50 of 55
jaar
de keuze,
voorzien in de
3 tot
6.
De werknemer heeft een maand om zijn
keuze aan zijn werkgever
te
De
arbeidstijd of de toekenning van de toeslag gaat in vanaf
de
dag van de maand waarin de
worden bereikt. De werknemer heeft het recht om bij elke
leeftijdssprong (50 en 55 jaar) zijn keuze te bepalen. De
optie arbeidsduurvermindering is steeds
De
optie tot uitkering van een toeslag kan bij een
leeftijdssprong
omgezet
worden
in
arbeidsduurvermindering.
Vanaf 50 jaar is een
combinatie van
en uitkering
van een premie

doit presenter au travailleur
dans
du
au
dans
le travailleur
de
45. 50
55 ans. le choix. comme
aux articles 3 a 6. Le
travailleur dispose
mois pour
son
choix a
Le temps de travail
ou
octroi du supplement
en
a
du
premier jour du mois dans lequel
ages
sont
Le travailleur a le droit de determiner son
choix a
saut
(50 et 55 ans). L'option de la
diminution du temps
travail est toujours definitive.
L'option de paiement
prime peut.
du
saut
en reduction de la
de
Travail. A partir de 50 ans. une
d'une
reduction de la
de travail et de
prime
est possible.

Artikei 8

Article 8

De
van de arbeidstijd.
uit
deze colicctieve
wordt gerealiseerd
onder de vorm van betaalde compensatiedagen. Elke
het gemiddeld aantal prestatieper dag
de

La reduction du temps de
qui
de la
presente convention collective de
est
sous la forme de jours de compensation paves. Chaque
de compensation
le
de
prestation moyennes par jour
au contrat

le

de travail
Op
kunnen andere modaliteiten
hierboven worden vastgelegd door middel van
van het
in de
met een
Bij ontstentenis van ondernemingsraad of syndicale
delegatie kan
worden afgeweken via collectieve
arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau.
Modaliteiten waarbij compensatie gegeven wordt in
kleinere eenheden dan een volledig
zijn evenwel niet
toegelaten.
9
De compensatiedagen bcdoeld in
worden per
vastgelegd in het werkrooster.

Au
de
modalites
etre stipulees a ce sujet
une modification du
reglement de travail dans
institutions disposant
conseil
ou d'une delegation syndicale.
En
conseil
ou
delegation syndicale,
une convention collective de
travail
niveau de
peut
modalites. Des modalites
lesquelles des
compensations
a une heure complete sont
ne sont pas
Article 9

4. 5 en 6
en

Les jours de compensation vises
sont pris par
civil et fixes
de travail.

articles 4. 5 et 6
dans

Op ondernemingsniveau kunnen in het arbeidsreglement
andere modaliteiten terzake bedongen worden.

Au niveau de
etre stipulees a ce sujet dans

HOOFDSTUK - III.

CHAPITRE III - Dispositions finales

Artikel 10

Article 10

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking
op 1
Zij is
voor onbepaalde duur.

La presente convention collective de travail entre en

Zij kan worden opgezegd door elk der
een
opzeggingstermijn van drie maanden. gericht bij een ter
post aangetekende brief aan de
van het
voor de gezondheidsdiensten.

peut etre
moyennant

Artikel

Article 11

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van
toepassing op de werknemers
reeds van
compensatiedagen genieten
in
artikelen 4. 5 en 6 van onderhavige

La presente convention collective de travail ne
pas aux travailleurs
des jours
de
a ceux vises aux articles 4.
5 et 6 de la presente convention.

Artikel 12

Article 12

Partijen
overeen dat de voordelen
bedongen in onderhavige overeenkomst slechts effectief
zullen tocgekend worden aan de werknemers voorzover
de
in uitvoering van het federaal meerjarenplan
van 1/3/2000. voor
telkens ten
gepaste tijde. de
van de kost

Les parties
que les
stipules dans la presente convention ne seront
aux travailleurs que pour
que le
en execution de accord
du
1/3/2000 en assure la prise en charge des
en
son temps pour

a

modalites peuvent
reglement de travail.

conclue pour une
par
des
de trois
par
au president de la commission
des services de
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