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PARITAIR SUBCOMITÉ VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN
BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP (PSC 318.02)

Collectieve arbeidsovereenkomst van I./ omee2010 tot vaststelling
van het percentage van de bijdragen voor net jaar 2010 voor het
fonds voor bestaanszekerheid genaamd "sociaal fonds 318.02 tot
aanvullende financiering tweede pensioenpijler" en tot bepaling van
de datum van aanvraag tot vrijstelling van de bijdragen voor het
jaar 2010
Artikel. 2.
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In toepassing van artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2008,
gesloten in het paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de
Vlaamse Gemeenschap, tot oprichting ' van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd
"sociaal fonds 318.02 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" en vaststelling van
zijn statuten, wordt het percentage van de bijdragen voor het jaar 2010 op jaarbasis bepaald
ais volgt: per kwartaal 0,18 % van het brutobedrag van de bezoldigingen, voor inhouding van
de persoonlijke sociale zekerheidbijdragen.
De inning van deze bijdragen geschiedt voor het jaar 2010 ais volgt:
- geen inning in het eerste en het tweede kwartaal
- 0,36 % van het brutobedrag van de bezoldigingen, voor inhouding van de
persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen, tijdens het derde en het vierde kwartaal.
Artikel?
Artikel 8 §2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2008 , gesloten in het
paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse
Gemeenschap, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd "sociaal fonds
318.02 tot aanvullende financiering tweede pensioenpijler" en vaststelling van zijn statuten,
wordt aangevuld met volgende bepaling:
"Voor het jaar 2010 is hogergenoemde datum van aanvraag 5 mei in plaats van 28/2."

Artikel
Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van de datum van
ondertekening en is gesloten voor onbepaalde tijd. Zij kan worden opgezegd door elk van de
partijen, mits een opzeggingstermijn van zes maanden, gericht bij een ter post aangetekend
schrijven aan de voorzitter van het paritair comité voor de diensten voor gezins- en
bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE POUR LES SERVICES DES AIDES FAIMIALES
ET DES AIDES SENIORS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
Convention collective de travail du 4 mars 2010 fixant le pourcentage des cotisations
pour l'année 2010 au « Fonds social 318.02 de financement complémentaire du
second pilier de pension » et fixant la date de la demande de dispense de cotisations
pour I annee 2010
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En application de l'artic e 7 de la convention collective de travail du 31 mars 2008,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides
familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, instituant un fonds de
sécurité d'existence dénommé « fonds social 318.02 de financement complémentaire
du second pilier de pension » et en fixant ses statuts, le pourcentage des cotisations
pour l'année 2010 est fixé comme suit sur base annuelle par trimestre, 0,18% du
montant brut rémunérations avant retenue des cotisations personnelles de sécurité
sociale.
Pour l'année 2010, la perception de cettes cotisations fait comme suit :
Pas de perception aux premier et deuxième trimestres ;
• 0,36% du montant brut des rémunérations, avant retenue des cotisations
personnelles de sécurité sociale, aux troisième et quatrième trimestres.
Article

9

L'article 8, § 2, de la convention collective de travail du 31 mars 2008, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des
aides seniors de la Communauté flamande, instituant un fonds de sécurité
d'existence dénommé « fonds social 318.02 de financement complémentaire du
second pilier de pension » et en fixant ses statuts et complété par la disposition
suivante : « Pour l'année 2010, la data susmentionnée de la demande est le 5 mai
au lieu du 28 février ».
Article
Cette convention collective de travail prend effet à partir de la date de sa signature et
est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des
parties moyennant un délai de préavis de six mois, noti «é par lettre recommandée à
la poste, adressée au président de la Sous-commiss.f paritaire pour les services
des aides familiales et des aides seniors de la Com unauté flamande.

