Sous Commission Paritaire pour les services des aides
familiales
& des aides seniors

Convention
de Travail du 11 février 2002 modifiant la Convention
Collective de Travail du 30 août 2000 relative aux mesures visant à promouvoir
l'emploi dans le secteur des services d'aides familiales et d'aides seniors
subventionnés par la Région
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NR.

Chapitre I - C lamp d'applîc ation
Article 1
La présente Convention Collective de Travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des
services qui
à la Sous Commission Paritaire pour les services d'aides familiales et
aides seniors et
par la Région Wallonne

Chapitre II - Objet
Article 2
Les montants fixés à
12 sont :
7.883,01 euros pour un membre du personnel d'encadrement administratif et social non
subventionné ;
euros pour un travailleur de base sans aucune subvention
5.360,45 euros pour un travailleur de base sans subvention de la Région wallonne

Chapitre III - Dispositions finales
Article 3
La présente Convention Collective de Travail entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être résiliée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par
lettre recommandée à la poste adressée au Président de la Sous Commission Paritaire pour les
services des aides familiales et des aides seniors.
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Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp

Collectieve arbeidsovereenkomst van
februari 2002 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst
van 30 augustus 2000 betreffende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de sector van de
diensten voor gezins- en bejaardenhulp gesubsidieerd door het Waalse Gewest

Hoofdstuk I - Toepassingsgebied
Artikel l
Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en werkgevers van de diensten die vallen
onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp gesubsidieerd door
het Waalse Gewest.
Hoofdstuk II - Doel
Artikel 2
De bedragen bepaald in het artikel 12 zijn:
7.883,01 voor een niet gesubsidieerd lid van het administratief en sociaal kaderpersoneel;
voor een basiswerknemer zonder enige subsidiëring;
5.360,45 voor een basiswerknemer zonder subsidiëring van het Waalse Gewest.
Hoofdstuk III - Slotbepalingen
Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op l januari 2002.
Zij wordt gesloten voor onbepaalde tijd.
Zij kan worden opgezegd door elke partij mits een opzeggingstermijn van drie maanden, betekend per aangetekende
brief aan de Voorzitter van het Paritair subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp.
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