P.C
P.S.C.
SECTOR
PC 105 Non-ferro metalen.

K.B. & B.S.

KB 22/06/88
BS 08/07/88
Gewijzigd bij
KB 27/05/2014
BS 03/07/2014
(KB 10961)
Geldigheidsduur :
Onbepaalde duur

TOELICHTING

- bij overschrijding van de arbeidsduur
krachtens de artikelen 25 en 26, §1, 3° en §2,
wordt de referentieperiode van een trimester,
vastgesteld bij artikel 26bis, §1, op 6
maanden gebracht.
- bij overschrijding van de arbeidsduur
krachtens de artikelen 25 en 26, §2 wordt de
referentieperiode van 3 maanden, vastgesteld
bij artikel 26bis, §3 op
6 maanden
gebracht.
- bij overschrijding van de arbeidsduur
krachtens de artikelen 25 en 26, §2 wordt de
grens van 65 uren, vastgesteld bij artikel
26bis, §3, eerste lid op 130 uren gebracht.

P.C
P.S.C.
SECTOR
PC 111 –
Ondernemingen die
ressorteren onder het
PC voor de metaal-,
machine- en
elektrische bouw, met
uitzondering van de
ondernemingen welke
bruggen en metalen
gebinten monteren

K.B. & B.S.

KB 18/10/2017
BS 30/10/2017
(KB 17444)

TOELICHTING

- de inhaalrust waarop de werklieden die op
zondag worden tewerkgesteld, recht hebben,
wordt toegekend binnen dertien weken die
volgen op de zondag waarop zij
tewerkgesteld werden.

Geldigheidsduur - in geval van toepassing van artikel 25 van
: 30/06/2019
de arbeidswet van 16 maart 1971, wordt de
duur van de periode van drie maanden,
vastegesteld bij artikel 26bis, §3, eerste lid,
van dezelfde wet, op twaalf maanden
gebracht.

P.C
P.S.C.
SECTOR
PC 111 –
Ondernemingen
welke bruggen en
metalen gebinten
monteren die
ressorteren onder het
PC voor de metaal-,
machine- en
elektrische bouw, met
uitzondering van
metaalbewerking en
de sector van de
ondernemingen van
ambachtelijke
metaalbewerking
behoren.

K.B. & B.S.

KB 18/10/2017
BS 30/10/2017
(BS 17445)

TOELICHTING

- de inhaalrust waarop de werklieden die op
zondag worden tewerkgesteld, recht hebben,
wordt toegekend binnen dertien weken die
volgen op de zondag waarop zij
Geldigheidsduur: tewerkgesteld werden.
30/06/2019
- in geval van toepassing van artikel 25 van
de arbeidswet van 16 maart 1971, wordt de
duur van de periode van drie maanden,
vastegesteld bij artikel 26bis, §3, eerste lid,
van dezelfde wet, op twaalf maanden
gebracht.

P.C
P.S.C.
SECTOR
PC 115
Glasbedrijf

K.B. & B.S.

KB 11/07/84
BS 28/07/84
(KB 2055)
Geldigheidsd
uur:
onbepaalde
duur

TOELICHTING

bij overschrijding van de arbeidsduur
krachtens artikel 22, 1° wordt de
referentieperiode van een trimester op
1 kalenderjaar gebracht.

P.C
P.S.C.
SECTOR
PC 117
Petroleumnijverheid
en -handel
(werklieden
tewerkgesteld
aan
werken bij "shut
down" en werklieden
tewerkgesteld
aan
werken van vervoer,
laden en lossen).

K.B. & B.S.

TOELICHTING

KB 25/03/86
BS 01/05/86

•

de referentieperiode van een trimester
wordt op 1 jaar gebracht.

(KB 2076)

•

De wekelijkse grens van 50 uren mag
overschreden worden bij toepassing van
de artikelen 2 en 3.

Geldigheidsd
uur:
onbepaalde
duur

P.C
P.S.C.
SECTOR
PC 117

K.B. & B.S.

KB 12/06/1987
BS 07/07/1987
Voor bedienden uit de (KB 2304)
petroleumnijverheid en
Geldigheidsduur:
-handel
onbepaalde duur

TOELICHTING

De periode, waarin de arbeidsduur
vastgesteld bij het artikel 19 van de
arbeidswet van 16/03/1971 of de lagere
arbeidsduur vastgesteld bij een cao
gemiddeld moet worden gerespecteerd,
wordt, bij de toepassing van het artikel 26bis
vab de arbeidswet van 16/03/1971, op zes
maanden gebracht.

P.C
P.S.C.
SECTOR
PC 119
Handel in
voedingswaren

K.B. & B.S.

KB 22/03/1982
BS 05/05/1982
(KB 1896)

TOELICHTING

De grensen mogen bepaald door of krachtens
de bepalingen betreffende de arbeidsduur van
de arbeidswet van 16/03/1971, overschreden
worden naar rata van één uur per dag en vijf
Geldigheidsduur: uur per week, gedurende zeven weken tijdens
onbepaalde duur
een periode van zes maanden die aanvangt de
dag dat de beslissing bekend gemaakt wordt
in het BS en gedurende zes weken tijdens de
periode van de zes daaropvolgende maanden.

P.C.
P.S.C.
SECTOR
PC 124

KB & BS

KB 23/05/96
BS 25/07/96

TOELICHTING

•

In uitvoering van artikel 26bis wordt
de inhaalperiode voor de
overschrijdingen van de arbeidsduur
op 1 jaar gebracht (de inhaalperiode
van 1 jaar wordt vastgesteld van 1
april tot 31 maart)

•

Voor de ondernemingen daarentegen
waarvan de activiteit bestaat uit het
uitvoeren van het aanleggen van
installaties voor verwarming,
luchtverversing en klimaatregeling en
het aanleggen van sanitaire
installaties wordt de inhaalperiode
van 1 jaar vastgesteld van 1 juli tot 30
juni

bouwbedrijf

P.C
P.S.C.
SECTOR
PC 127
handel in
brandstoffen
(werknemers die
tewerkgesteld zijn
aan werken van
vervoer, laden en
lossen)
uitgez. PSC voor de
handel in
brandstoffen van
Oost-Vlaanderen.

K.B. & B.S.

KB 26/02/86
BS 18/03/86
(KB 2203)
Geldigheidsduur :
onbepaalde duur

TOELICHTING

•

de referentieperiode van een trimester
wordt op 6 maanden gebracht.

•

In geen geval mag de arbeidsduur elf uren
per dag noch vijftig uren per week
overschrijden.

P.C
P.S.C.
SECTOR
PC 140 - Vervoer

K.B. & B.S.

KB 12/04/88
BS 27/04/88
van (KB 2361)

ondernemingen
verhuizingen,
meubelbewaring en Geldigheidsduur :
hun
aanverwante onbepaalde duur
activiteiten.

TOELICHTING

de referentieperiode van een trimester wordt
op 6 maanden gebracht.

P.C
P.S.C.
SECTOR
PC 140 - Vervoer

K.B. & B.S.

KB 08/08/1997
BS 03/09/1997

vervoer van goederen
over de weg voor Geldigheidsduur :
rekening van derden onbepaalde duur

TOELICHTING

De grenzen van de arbeidsduur kunnen
overschreden worden op voorwaarde dat de
wekelijkse arbeidsduur, berekend over een
periode van maximum zes maanden,
gemiddeld de arbeidsduur vastgesteld bij wet
of bij collectieve arbeidsovereenkomst niet
overschrijdt.

P.C
P.S.C.
SECTOR
PC 140 - Vervoer
rijdend
personeel
tewerkgesteld in de
ondernemingen die
ongeregelde diensten
en/of pendeldiensten
uitvoeren in de zin
van
de
E.E.G.Verordening
nr.
177/66 van de Raad
van 28 juli 1966
betreffende
de
invoering
van
gemeenschappelijke
regels
voor
het
internationaal vervoer
van personen over de
weg met autobussen.

K.B. & B.S.

KB 02/05/90
BS 31/05/90
(KB 2464)
Geldigheidsduur :
onbepaalde duur

TOELICHTING

referentieperiode van een trimester wordt op
een semester gebracht (d.i. de periode van 6
maanden gaande van 1 januari tot 30 juni of
van 1 juli tot 31 december van elk jaar).

P.C
P.S.C.
SECTOR
PC 145
Tuinbouwbedrijf

K.B. & B.S.

KB 28/09/03
BS 20/10/03

TOELICHTING

Overschrijding mogelijk op voorwaarde dat
de wekelijkse arbeidsduur, berekend over een
referteperiode van 1 jaar, de gemiddelde
arbeidsduur vastgesteld bij wet of CAO niet
overschrijdt.
- referteperiode loopt van 1 oktober tot 30
september van het daaropvolgend jaar voor
de
deelsectoren
bloementeelt,
boomkwekerijen en het aanleggen en
onderhouden van parken en tuinen
- referteperiode loop van 1 april tot 31 maart
van het daaropvolgend jaar voor de
deelsectoren groenten- en fruitteelt

P.C
P.S.C.
SECTOR

K.B. & B.S.

KB 12/06/87
PC 211
Bedienden uit de BS 07/07/87
petroleumnijverheid
en -handel

TOELICHTING

de referentieperiode van een trimester wordt
op 6 maanden gebracht.

P.C.
P.S.C.
SECTOR
213
PC voor import,
export, doorvoer en
buitenlandse handel
en voor de
maritieme en
expeditiekantoren

KB & BS

TOELICHTING

KB 14.09.1994 referentieperiode = 1 jaar
BS 22.10.1994

P.C.
P.S.C.
SECTOR
225

K.B. & B.S.

TOELICHTING

K.B.
De bij artikel 19 van de A.W, of bij een C.A.O. vastgestelde
18.01.1995
grenzen van de arbeidsduur kunnen overschreden worden
Paritair
Comité B.S. 03.02.1995 op voorwaarde dat de wekelijkse arbeidsduur berekend over
voor de bedienden
een periode van één jaar, die begint op 1 september en
van de inrichtingen
eindigt op 31 augustus, gemiddeld geëerbiedigd wordt.
van het gesubsidieerd
vrij
onderwijs.
Werknemers
tewerkgesteld in de
internaten.

P.C
P.S.C.
SECTOR
PSC 303.03
Exploitatie van
bioscoopzalen

K.B. & B.S.

KB 25/05/92
BS 09/07/92
(KB 2599)

TOELICHTING

-

referentieperiode van een trimester,
vastgesteld in artikel 26bis, §1, wordt
op 4 maanden gebracht.

-

referentieperiode van 3 maanden,
vastgesteld in artikel 26bis, §3, wordt
op 4 maanden gebracht.

-

In geen geval mag de arbeidsduur elf
uren per dag noch tweeenvijftig uren
per week overschrijden.

Geldigheidsduur :
onbepaalde duur

P.C
P.S.C.
SECTOR
PSC 315.01
Ondernemingen voor
het technisch
onderhoud, bijstand
en opleiding in de
luchtvaartstector

K.B. & B.S.

KB 06/09/2017
BS 20/09/2017
(KB 17399)
Geldigheidsduur :
30/06/2019

TOELICHTING

-

In geval van toepassing van artikel 25,
wordt de periode van drie maanden
waarbinnen de inhaalrust dient
toegekend to worden, vastgesteld bij
artikel 26bis, §3, eerste lid, op 12
maanden gebracht.

P.C.
P.S.C.
SECTOR
319.02
P.S.C voor de
opvoedings-en
huisvestingsinrichtingen van de
Franse
Gemeenschap, het
Waalse Gewest en
de Duitstalige
Gemeenschap

KB & BS

KB 26.05.02
BS 04.06.02
(2de editie)

TOELICHTING

De referentieperiode kan verlengd worden
door een CAO of door het arbeidsreglement,
zonder de periode van 52 weken te mogen
overschrijden en op voorwaarde dat het
uurrooster van de personeelsleden op wie
deze uitbereiding betrekking heeft, over
dezelfde periode wordt vastgesteld en bij het
betrokken personeel gekend is ten minste 1
maand voor de aanvang ervan.
Met akkoord van de werknemer kunnen
wijzigingen aangebracht worden om te
kunnen inspelen op situaties als ziekte,
vertrek en wijziging van uurroosters.

P.C.
P.S.C.
SECTOR
329
Socio-culturele
sector

KB & BS

KB 16.06.99
BS 24.07.99

TOELICHTING

Het begin en het einde van de referteperiode
van een semester worden vastgesteld in het
arbeidsreglement. Bij gebreke hieraan,
verstaat men onder semester de periode die
loopt van 1 februari tot 31 juli en van 1
augustus tot 31 januari.

P.C.
P.S.C.
SECTOR

KB & BS

K.B. 18.01.2006
Het personeel
tewerkgesteld in de B.S. 07.02.2006
foorondernemingen

TOELICHTING

De grenzen van de arbeisdsduur vastgesteld
door de artikelen 19 en 20 van de Arbeidswet
van 16 maart 1971 mogen overschreden
worden op voorwaarde dat de wekelijkse
arbeidsduur, berekend over een periode van
één jaar, gemiddeld de arbeidsduur
vastgesteld door de wet niet overschrijdt.
In geen enkel geval zal de arbeidsduur 11 uur
per dag of 50 uur per week mogen
overschrijden.

