Sous-Commission Paritaire pour les services des aides familiales
et des aides seniors de la Communauté française,
de la Région wallonne et de la Communauté germanophone

Convention Collective de Travail du 20
modifiant la convention collective
de travail du 13 mai 2002 relative au tutorat.

Article 1
§1

La présente Convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux
travailleurs des services qui ressortissent à la Sous Commission Paritaire pour les
services d'aides familiales et aides seniors et subventionnés par la Région wallonne, la
Communauté Germanophone et par les Commissions Communautaires française et
Commune de la Région de Bruxelles-Capitale

§2

Pour l'application de la présente Convention collective de travail, il faut entendre par
travailleur : le
et employé, masculin ou féminin.

Article 2
Le texte de l'article 2
de la Convention collective de travail du 13 mai 2002 relative au
tutorat est remplacé par la disposition suivante : « Par la conclusion de la présente convention,
les partenaires sociaux souhaitent instaurer un système de tutorat au sein des services visés à
l'article 1. Ce système de tutorat constitue une formation sectorielle et doit être considérée
comme une formation professionnelle reconnue conformément à l'article 109,
de la loi de
redressement du 22 janvier 1985 relative à l'octroi du congé-éducation payé. L'organisation et
le financement de ce système seront réalisés par le Fonds social de la Sous-Commission

Article 3
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La présente convention collective de
une durée indéterminée.

Paritair Subcomité voor de diensten voor
en bejaardenhulp van de Franse
het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap
Collectieve arbeidsovereenkomst van
arbeidsovereenkomst van

november 2003
2002

wijziging van de collectieve
het tutoraat

Artikel 1
§1 Deze Collectieve Arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de
werknemers van de diensten die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de diensten
voor gezins- en bejaardenhulp en die gesubsidieerd zijn door het Waalse Gewest, de
Duitstalige
Gemeenschap
en
door
de
Franse
en
gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die ressorteren onder
Paritair Subcomité
§2. Voor de toepassing van deze Collectieve Arbeidsovereenkomst
onder werknemer
worden verstaan : het mannelijk of vrouwelijk werklieden- en bediendepersoneel.
Artikel 2
De tekst van artikel 2 § 1 van de Collectieve Arbeidsovereenkomst van 13 mei 2002
betreffende het tutoraat wordt vervangen door de volgende bepaling : "Door het sluiten van
deze overeenkomst wensen de sociale partners een systeem van tutoraat in te voeren in de
diensten bedoeld in artikel 1. Dit tutoraatsysteem
een sectorale opleiding en moet
worden beschouwd als een beroepsopleiding die erkend is overeenkomstig artikel 109, § I van
de herstelwet van 22 januari 1985 betreffende de toekenning van het betaald educatief
De organisatie en de financiering van dit systeem zullen gebeuren door het Sociaal Fonds van
het Paritair Subcomité."
Artikel 3
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2003 voor onbepaalde
tijd.
Zij kan worden opgezegd door
ondertekenende partij, per aangetekende brief aan de
Voorzitster van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en
van de
Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, met een
opzeggingstermijn van drie maanden.
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