PARITAIR COMITE VOOR DE

COMMISSION PARITAIRE DES
SERVICES DE SANTE

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN

7 DECEMBER 2000

7 DECEMBER 2000

VAN EEN PREMIE VAN 148,74 EUR
1 - Deze collectieve
op de
en
Onder werknemers
en

verstaan :

OCTROI

is van

Article

van

|
en vrouwelijk

Art. 2 - Deze collectieve arbeidsovereenkomst
aan het punt 1 van het federaal
van 1

2000.

PRIME DE 148.74 EUR

- La presente convention collective de
et
des soins
a domicile.

J Par travailleurs on entend :
| employe,
et

personnel

j Art. 2 - La presente convention
execution au point ler du plan
2000.

et

de travail
ler mars

Art. 3

Art. 3

§ Een
jaarlijkse premie van 148.74 EUR wordt toegekend
aan
werknemers.

§
prime annuelle
a tous les travailleurs.

§ 2. Het
bedrag van de premie wordt toegekend aan de
werknemer die een functie
welke het uirvoeren van
werkelijke of
gelijkgestelde volledige arbeidsprestaties
omvat die zijn gehele loon heeft of zou hebben genoten tijdens
de gehele referentieperiode.
De gelijkgestelde arbeidsprestaties zijn deze bedoeld in de
16 en 41 van het
besluit van 30 maart 1967
betreffende de jaarlijkse vakantie der

§ 2. Le montant global de la prime est octroye au
travailleur qui exerce une fonction
de prestations de travail completes effectives ou assimilees
et qui a ou
de son salaire complet pendant
toute la periode de reference.
Les prestations de travail assimilees sont celles
aux
articles 16 et 41 de
royal du 30 mars
relatives
aux
annuelles des travailleurs salaries.

De referentieperiode is de periode gaande van 1 januan tot en met
30 September van het
jaar.
gepresteerde of
gelijkgestelde
tijdens de referentieperiode geeft
op een
van de premie
in §
Onder
wordt verstaan. iedere
welke is
aangegaan voor de zestiende dag van de lopende maand.

La periode de reference est la periode allant du
Janvier
au 30
inclus de
de travail
ou
pendant la periode de
reference donne droit a
de la prime cite au
§ ler.
On entend par mois, tout engagement
avant le
jour du mois.

§
de werknemer de gehele premie niet kan
in het
kader van volledige arbeidsprestaties
in
werd
tijdens of de instelling heeft
in de loop van de
referentieperiode. wordt het bedrag van de premie vastgesteld
rata van de tijdens de
of daarmee
gelijkgesteld arbeidsprestaties.

3. Lorsque le travailleur ne peut
de la prime
globale dans le cadre de prestations de travail completes
parce
a
engage ou
a
au
cours de la periode de reference, le montant de la prime est
fixe au prorata des prestations de travail
ou
pendant la periode de reference.

9

de 148,74 EUR est

4. Het bedrag van de premie voor de deeltijds tewerkgestelde
wordt berekend naar
van de
van de
arbeidsprestaties die hij in de
van de
of zou hebben

| § 4. Le
de la prime est
pour
j
a temps
au prorata de la duree des
|
de travail
a ou aurait
au
i de la periode de reference.

§ 5. De premie wordt in
laatste
van het in

I § 5. La prime est
du dernier

in de
van
genomen jaar.

§ 6. DC premie
ontslagen

niet verschuldigd aan de
voor arbeidsprestaties die
een proefperiode aan dewelke een einde werd
noch voor arbeidsprestaties verricht in het kader van een
of een
voor het gedeelte
de
werknemer
premie

|
j
|
j

en une

fois dans le

de

§ 6. La prime n'est pas due
pour
motif grave, pour des prestalions de travail effectuees
pendant une periode d'essai a
a
mis fin, ni
pour des prestations de travail effectuees dans le cadre d'un
ou d'un contrat de
la
pour laquelle le travailleur
la prime.

§ 7. De werknemers die zich in een proefperiode
op het
ogenblik van de betaling van een premie hebben geen recht op de
premie.

§ 7. Les travailleurs qui se
moment du
de la prime

Art. 4 - De collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op
1 oktober 2004. Zij is gesloten voor
duur. Zij kan
worden opgezegd door elk van de partijen
een
opzeggingstennijn van
een ter post
brief,
aan de
van het
voor de

Art. 4. La presente convention collective de travail entre
en
octobre 2004.
est
pour une
duree
Elle
par
des parties
un
de trois
par
a la poste,
au president de la
Commission
des services de

Art. 4 bis - Het
de
en of de onderdelen
ervan die in de eerste rij en de eerste en de vierde
van de volgende (en) van onderstaande
worden
hebben betrekking op deze
arbeidsovereenkomst. Voor de bedragen die in euro worden
vermeld in de tweede kolom van de tabel gelden vanaf de
dag van de
van deze collectieve
arbeidsovereenkomst tot 3 1 december
de bedragen die
in
frank worden vermeld in de derde kolom.

Art. 4

en periode d'essai au
pas
a la prime.

- Le
articles ou elements
figurant a la premiere
ainsi
dans
premiere et !a
colonne de la (ou des)
ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous. se
a
convention collective de
Pour les montants exprimes en euro dans le
colonne du tableau, les montants exprimes en francs
beiges dans la
colonne sont valables a
du jour
en vigueur de cette convention
de travail

OPSCHRIFT

EUR
148,74

BEF
6.000

Art. 3
148,74
Art. 5. Partijen

overeen dat de
bedongen in
slechts
zullen toegekend
worden aan de
vocr zover de regering in
van het federaa!
van 1
2000 de
van de kost ervan
vanaf de
inwerkingtreding ervan.
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6.000

i

Art. 3
i

§

Art. 5. Les parties
que les
obtenus dans ia presente convention collective
de
ne seront
aux travailleurs
que pour autant que le
en
de
du
mars 2000, en assure la prise
en charge des
a partir de son entree en

