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PRESTATIES

SUPPLEMENTS

HOOFDSTUK I -

Dispositions

Artikel 1
Deze
op de

DES

Article
La presente convention collective de travail
et aux

is van toepassing
en werknemers van :

- de

die aan de wet op de ziekenhuizen

des

- de

verzorgingstehuizen,

des

qui sont

de

- de samenwerkingsverbanden voor de oprichting en het
van
van
wonen.

des associations pour

- de

des homes pour

- de rust- en verzorgingstehuizen.
en

psychiatriques.
et

gestion

protegee.

voor bejaarden.

- de
verlencn ten

a la

agees.

des maisons de repos et de soins.
des residences-service et centres de services qui
des soins en
des personnes agees.

die verzorging
van bejaarden.

des centres de revalidation.

- de

werknemers wordt
werklieden- en

het

en
:

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

travailleurs on entend :
et

personnel

et

i Article 2
j La presente convention collective de travail donne
van 1 i execution au point
du plan federal
du
j mars 2000.

Artikel 3

Article 3

§ 1. Onder onregelmatige prestaties wordt begrepen.
prestaties
op zondag. feestdag en zaterdag
alsmede de prestaties tijdens een onderbroken dienst of
tijdens de

§ ler. Par
on entend les
prestations
le
les jours
et le
ainsi
les prestations
service
ou pendant la

§ 2. De toeslagen

in deze
berekend op het baremiek
loon pro rata de duur van de effectief verrichte
onregelmatige prestaties.

§ Les supplements
dans la
convention collective de travail sont
sur
salaire baremique au
de la duree des prestations
irregulieres
executees.

§ 3. De toeslagen voor onregelmatige prestaties zijn
De
toeslag in
van de geleverde onregelmatige prestaties is van
toepassing.
De toeslagen voor onregelmatige prestaties zijn
cumuleerbaar met de toeslagen voor
de vigerende
van de
van

§ Les supplements pour
irregulieres ne
peuvent pas etre cumules
Le supplement
le plus
est
en
des prestations
irregulieres
Les supplements pour prestations irregulieres peuvent
etre cumules avec des supplements pour
dispositions en
vigueur de la
sur travail du
mars 1971.

HOOFDSTUK II 4-

bepalingen
voor zaterdagwerk

II - Dispositions
Article 4 -

pour travail du

Aan het
dat op zaterdag moet werken.
een toeslag van 26
op het baremiek loon toegekend
pro raia de duur van deze effectief verrichte
onregelmatige arbeidsprestaties.

supplement de 26 % sur le salaire baremique au
prorata de la duree de ces prestations de travail
irregulieres effectivement executees est octroye au
personnel travaillant le samedi.

Artikel 5 - Loontoeslag voor

Article 5 - Sursalaire pour travail du

Aan het personeel dat met dagprestaties op zondag moet
werken. wordt een toeslag van 50
op het baremiek
loon toegekend pro rata de duur van de effectief verrichte
onregelmatige arbeidsprestaties.
Deze toeslag wordt
op 56 % op
1

Un supplement de 50 % sur le salaire baremique au
prorata de la duree de ces prestations de travail
irregulieres effectivement executees est octroye au
travaillant le dimanche.
Ce supplement sera
a 56 % au

Artikel 6 - Loontoeslag voor

Article 6 - Sursalaire pour le travail aux jours

op feestdagen

Aan het personeel dat met dagprestaties op een feestdag
moet werken. wordt een toeslag van 50
op het
baremiek loon toegekend pro rata de duur van de effectief
verrichte onregelmatige arbeidsprestaties.
Deze toeslag wordt gebracht op 56 %
1

Un supplement de 50 % au salaire baremique au prorata
de la duree de ces prestations de travail irregulieres
effectivement executees est octroye au personnel
des prestations
a un jour
Ce supplement sera pone a 56 % au

Artikel 7 - Loontoeslag voor

Article 7 - Sursalaire pour

Aan
personeel dat in onderbroken dienst moet
werken. dit
zeggen een dienst bij dag
minstens
wordt onderbroken. wordt
een toeslag van 50
op het baremiek loon toegekend
pro rata de duur van de effectief verrichte onregelmatige
arbeidsprestaties. Deze toeslag
voor de prestaties.
voor
na de

Un supplement de 50 % sur le salaire baremique au
prorata de la duree de ces prestations de travail
irregulieres effectivement executees
octroye au
personnel qui doit travailler en service interrompu.
veut dire un service de jour qui est interrompu au
quatre heures successives. Ce supplement
pour les
prestations executees aussi bien avant

34

8-

voor

Article 8 - Sursalaire pour travail de nuit

§ Aan het personeel dat "s nachts moet werken, wordt
een toeslag van 35
op het baremiek loon toegekend
pro
de duur van de
ze
voordoen op een
of op een zaterdag.

§
Un supplement de 35 % au salaire baremique au
prorata de la duree des
de travail irregulieres
prestees est
si
ont lieu
un jour de semaine ou
est octroye au
personnel travaillant la nuit.

§
Aan het personeel dat "s nachts moet werken, wordt
een toeslag van 50
op het baremiek loon toegekend
pro rata de duur van de effectief verrichte onregelmatige
arbeidsprestaties als ze zich voordoen op een zondag of
op een

§ 2. Un supplement de 50 % au salaire baremique au
prorata de la duree des prestations de travail irregulieres
effectivement prestees est octroye. si celles-ci ont lieu un
dimanche ou un jour
est octroye au
travaillant la nuit.

Artikel 9

9

De maatregelen
in de
4.5. 6. 7 en 8
zijn met van toepassing op de
die op datum
van de
van deze collectieve
aan
personeel een
toekennen
het aantal onregelmatige
prestaties
toegepast in de openbare instellingen
de
van de minister van
van 3 november
en 12
1992
Van het loon en de
van
BEF per
voor
de instellingsovereenkomsten
de
van onregelmatige prestaties en
toegepast op datum van inwerkingtreding A a n
collectieve arbeidsovereenkomst. van
toepassing
Voor zover dit van toepassing is, is
ook het supplement van 6 % en/of de vergoeding
van 45 BEF begrepen. toegekend per
gepresteerd uur op zater-. zon- en feestdag (niet
met de vergoeding van 81 BEF voor
conform de bepalingen van het
protocolakkoord van 22 juni 1992
de openbare
besturen en de
van de openbare verzorginginstellingen.

Les dispositions
aux articles 4. 5. 6. 7 et 8 ne
pas aux etablissements qui. a la date de
entree en vigueur de la presente convention collective
de
octroient a
personnel
prime
forfaitaire,
nombre de prestations
irregulieres, comme applique au sein des institutions
publiques conformement aux circulaires du
de
la
publique du 3 novembre 1972 et du 12 juin
1991
de la remuneration et
supplement de nuit de
francs par heure)
entendu
que
accords
au sein de ces etablissements en
de remuneration de prestations cxtraordinaires et
appliques a la date
en vigueur de la presente
convention collective restent
en ce
le cas
le supplement de 6 % et/ou
rindemnite de 45 francs
par heure
les samedis,
et jours
(non
avec rindemnite de 81 francs du service de
nuit). conformement aux dispositions du Protocole
passe en date du 22 juin
entre le Pouvoirs
publics et les organisations
representatives
des institutions publiques de soins.

ArtikeS 10

Article 10

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

La presente convention collective de travail entre en
vigueur le Janvier
a
conclue pour une duree

Zij kan

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

un
des services de

par
des parties.
de trois
par
au president de la Commission

T
I Article
!

Deze
heft het
22
van de CAO van 8 december 1982 en het artikel 4, § 1
tot § 3 van de CAO van 22
van toepassing
op de instellingen die onder het
Subcomite voor
de
op. en dit vanaf 1 oktober
Het § 4 van het artikel 4 van de
22 oktober
dat instellingen
voor onregelmatige prestaties reeds
de
gegeven
de
voordelen te bepalen.

La presente convention collective de travail abroge
22 de la CCT du 8 decembre 1982 et
§ 1 a § 3 de la convention collective de travail du 22
octobre
applicable aux institutions qui
a la sous-commission
pour
et ce. a
du
Le § 4 de la CCT du 22 octobre 1991
a
la
aux institutions dans lesquelles
supplements pour prestations irregulieres plus
de determiner la
ces avantages est

CAO van
van deze

Deze collectieve arbeidsovereenkomst
vanaf 1
januari
de collectieve arbeidsovereenkomst van
december 1995. gesloten het Paritair Subcomite voor
de
en
betreffende de
van
toeslag voor de onregelmatige
prestaties. en vanaf 1 oktober
de collectieve
arbeidsovereenkomst van 15 december 1994, gesloten in
het Paritair Subcomite voor de gezondheidsinrichtingen
en -diensten. betreffende de toeslagen voor
onregelmatige prestaties. van toepassing op de
en dit vanaf het ogenblik dat de
voordelen
bedongen
in
deze
collectieve
arbeidsovereenkomst
worden toegekend.

4.

qui
des
de

La presente convention collective de travail remplace a
partir du
Janvier 2001 la convention collective de
travail du 18 decembre 1995. conclue au
de la Souscommission paritaire pour les etablissements et les
de sante, relative au paiement
supplement
pour les prestations de travail irregulieres. et a partir du
ler octobre 2001 la convention collective de travail du
decembre 1994. conclue au sein de la Souscommission paritaire pour les etablissements et les
services de sante. relative aux supplements pour
prestations irregulieres pour les centres de
et
ce a partir du moment ou les avantages obtenus dans la
presente convention collective de travail sont
I

Artikel

Article

overeen dat de voordelen
bedongen in onderhavige overeenkomst
effectief
toegekend worden aan de
de
in
van het federaal
dd. 1/3/2000 de
van de kost
vanaf de
ervan.

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

