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ALLOCATION DE FIN
Artikel 1

Article

Deze collecticve
op de
en
dc
ziekenhuizen

is van toepassing
van
en diensten die aan de wet op de
zijn:

La presente convention collective de travail s'applique
aux employeurs et aux travailleurs:
des

et services

de psychiatrische verzorgingstehuizen;

des maisons de soins

de

des associations pour

de oprichting en
van initiatieven van

de

et la gestion
protegee:

voor bejaarden;

des homes pour personnes agees;

de rust- en verzorgingstehuizen;
de
verlcnen ten

desmaisons de repos et de soins:

en

die verzorging
van bejaarden:

des residences-services et des centres de services qui
procurent des soins aux personnes agees;

de

des centres de revalidation:

de

des soins

Onder werknemers wordt
werklieden- en

sont soumis a

het

en

2
Deze
arbeidsovereenkomst
aan het punt 1 van het federaal
2000.

a domicile.

Par travailleurs on entend:
employe masculin et

personnel ouvrier et

Article 2
uitvoering
van 1

La presente convention collective de travail est conclue
en execution du point 1 du plan
mars 2000.

Artikel 3

Article 3

De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst
de regels vast die op de in
1 beoogde
werknemers
eindejaarstoelage van toepassing zijn
en dit voor het jaar 2003 en volgende jaren.

Les dispositions de la presente convention collective de
travail
les regies
aux travailleurs
vises a
ler en
d'allocation de
et ce pour
2003 et les

29

Artikel 4
Het

4
van de eindejaarstoelage bestaat
gedeelte. verhoogd met een

een

Le
d'une

de

de fin d'annee se compose
variable.

gedeelte.
Het forfaitair gedeelte
vanaf 2003 berekend
bij toepassing van
5, § 2, punt van het
koninklijk
van 23
houdende
toekenning van een eindejaarstoelage
sommige
titularissen van een ten
van de Schatkist bezoldigd
bij het koninklijk besluit van 3
december
Derhalve wordt het bedrag van het
forfaitair gedeelte van het in aanmerking
jaar
door het forfaitair gedeelte, toegekend
het vorig jaar. te verhogen met een percentage dat
van de evolutie van het indexcijfer van de
Dit percentage wordt bekomen door
het
dat van
is in oktober van het in
aanmerking genomen jaar te
door het indexcijfer
dat van kracht was in oktober van het vorig jaar. Het
percentage wordt berekend tot op vier decimalen.

La partie forfaitaire est
a
de 2003
conformement a
de
§ 2. point
de
royal du 23 octobre 1979
allocation de
d'annee a certains
d'une
fonction
a charge du
qu'elle a
par I'arrete royal du 3
Par
montant de la partie forfaitaire
de 1'annee consideree est
en
la partie
forfaitaire de 1'annee precedente
variant en fonction de
de
des
a
la consommation. Ce pourcentage est obtenu en
divisant
du
de 1'annee
consideree par 1'indice du mois d'octobre de 1'annee
precedente. Ce pourcentage est
a

2) Het veranderlijk gedeelte
2.5
van het
geindexeerd
jaarloon van de
Onder
bruto jaarloon wordt
: de uitkomst
van de
met twaalf van het
geindexeerd baremiek
aan de betrokkene
voor de
oktober van het in
aanmerking genomen jaar. desgevallend met inbegrip
van de
of
met
uitsluiting van andere
toeslagen of
vergoedingen.

2) La partie variable
a 2.5
de la
remuneration annuelle brute indexee du
Par
remuneration annuelle brute indexee. on
: le
produit de la multiplication de la remuneration brute
indexee due aux travailleurs
pour
le mois d'octobre de 1'annee consideree par
le
cas
de foyer
de
a
de
supplements ou

Artikel 5

Article 5

§

§

bedrag van de eindejaarstoelage wordt
aan de werknemer die een
uitoefent die
van werkelijke of
gelijkgestelde
arbeidsprestaties
en die zijn
loon
of
genoten tijdens de gehele referen-

Le montant global de 1'allocation de
d'annee est
au travailleur qui exerce une fonction
de prestations de travail completes effectives
ou assimilees et qui a ou aurait
de son salaire
complet pendant
la periode de reference.

De gelijkgestelde arbeidsprestaties zijn deze, bedoeld in
de
16 en 41 van het koninklijk besluit van 30
1967 tot bepaling van de
van de
de
jaarlijkse
der loonarbeiders.

Les prestations de travail assimilees
celles
aux articles 16 et 41 de I'arrete royal du 30 mars 1967
determinant
des
relatives aux vacances annuelles des travailleurs salaries.

De
de periode. gaande van 1
tot en met 30 September van het betrokken jaar.
gepresteerde of daarmee gelijkgestelde maand tijdens de
referentieperiode geeft
op een negende van de
de
van
4 toegekende
toelage.

La periode de
est la periode allant du
Janvier au 30 septembre inclus de 1'annee consideree.
Chaque mois de travail
ou
pendant la
periode de reference donne droit a un
de
conformement aux dispositions de
1'article 4.

het

30

Op
van deze collectieve
en die betrekking hebben op de
referentieperiode. in voege

Au niveau de
dispositions
existantes a la signature de la presente convention
collective de
et qui ont trait a la periode de
peuvent rester en

Onder maand
verstaan. iedere verbintenis vvelke is
voor de zestiende dag van de lopende maand.

On entend par
avant

§ 2. A!s de
de
toelage
kan
genieten in het kader van
in dienst
genomen tijdens of de instelling
in de loop van de
wordt
het bedrag van de toelage
naar rata van de
tijdens de referentieperiode
of
gelijkgestelde arbeidsprestaties.

§ 2. Lorsque le
ne
de
globale dans le cadre de
de travail
completes parce
a
engage ou
a
au cours de la periode de reference, le
montant de
est fixe au
des prestations
de travail effectuees ou
pendant la periode de
reference

§ 3. Het bedrag van de toelage voor de deeltijds
wordt berekend naar rata van
de
van de arbeidsprestaties die hij in de loop van de
referentieperiode heeft of zou hebben gepresteerd.

§ 3. Le montant de
est
pour le
travailleur
a temps
au prorata de la
des prestations de travail qu'il a ou aurait effectuees au
cours de la periode de reference.

Artikel 6

Article 6

De eindejaarstoelage wordt in
uitbetaald in de
loop van de maand
van het in aanmerking
genomen jaar.

L'allocation de
d'annee est
dans le courant du mois de
consideree.

Artikel 7

Article 7

§ 1.

eindejaarstoelage
niet verschuldigd
ontslagen werknemers.
voor
arbeidsprestaties die zijn verricht tijdens een proefperiode
waaraan een einde werd
noch voor
arbeidsprestaties. verricht in het kader van een
of een
voor het
gedeelte
de
werknemer de
eindejaarstoelage

§

d'annee n'est pas due aux
pour motif
ni pour des
prestations de travail effectuees pendant une periode
a laquelle a
mis fin. ni pour des prestations
de travail effectuees dans le cadre d'un contrat
ou d'un contrat de
pour !a
laquelle le travailleur
de
d'annee

§ 2. De werknemers die zich in een proefperiode
op het ogenblik van de betaling van de toelage
van het in aanmerking genomen jaar. hebben
op de toelage.

§ 2. Les travailleurs qui se trouvent en periode d'essai au
moment du
de 1'allocation de 1'annee consideree
pas droit a 1'allocation.

bij de

Artikel 8
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is niet van
toepassing
de werknemers die reeds een
genieten die tenminste gelijkwaardig is
aan
deze.
in
deze
collectieve
arbeidsovereenkomst.

tout engagement
jour du mois.

cours

en

fois
de 1'annee

de

8
La presente convention collective de travail ne s'applique
pas aux travailleurs qui
allocation
de fin d'annee au moins
a
dans
la presente convention collective de travail.

i Article 9

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in
op 1
2003
Zij is gesloten
onbepaalde

La presente convention collective de travail entre en
octobre
est conclue pour une

Zij kan

opgezegd door elk der
een
van drie
gericht bij een ter
post aangetekende bnef aan de voorzitter van het Paritair
voor de

Elle peut

Artikel 10

Article 10

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heft de
collectieve arbeidsovereenkomst op van 22 oktober
van toepassing op de instellingen die onder het Paritair
voor de
en
van 15
1994 van toepassing op de
en dit vanaf het ogenblik dat de
bedongen
in
deze
collectieve
arbeidsovereenkomst effectief worden toegekend.

La presente convention collective de travail abroge la
convention collective de travail du 22 octobre 1991
d'application aux
a la Souscommission paritaire pour
et du 15
1994
aux centres de
a
du moment
les
obtenus dans la
presente convention collective de travail sont

par
de trois

un
a la
Commission

des parties
par
au president de la
des services de

Article 11

Partijen komen
dat de voordelen
bedongen in onderhavige
slechts effectief
zullen toegekend worden aan de werknemers voorzover
de regering in
van het federaal
van 1/3/2000 de
van de kost
vanaf de
ervan.

Les parties
que les avantages
obtenus dans la presente convention collective de travail
ne seront effectivement
aux travailleurs que
pour autant que le
en execution de
accord
du 1/3/2000. en assure la prise en
charge des
a partir de son entree en vigueur.

