P.C.
P.S.C.
SECTOR

KB & BS

TOELICHTING

103
PC voor de
onafhankelijke
cokesfabrieken en
synthetische
produkten
Werklieden die deel
uitmaken van de
onderhoudsploegen
waarop de regeling voor
de opeenvolgende ploegen
niet van toepassing is,
maar wier bedrijvigheid,
zoals het preventief
onderhoud van de
machines, het herstellen
van de stookketels, de
werken die door de
wijzigingen in de
fabricage-programma's
worden vereist, de
bestendige werking van de
onderneming bepaalt

KB 30.01.1967 Toegelaten overschrijdingen op voorwaarde
BS 18.02.1967 dat de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld
over een periode van 4 weken wordt
gerespecteerd en niet meer dan 50 uren per
week bedraagt.

PC
P.S.C.
SECTOR

KB & BS

TOELICHTING

115
PC voor het
glasbedrijf
Kristalfabrieken

KB 11.08.1965 Toegelaten overschrijdingen op voorwaarde
BS 24.08.1965 dat de gemiddelde arbeidsduur gemiddeld
over een periode van 2 weken wordt
gerespecteerd

P.C.
P.S.C.
SECTOR

118 : PC voor de
voedingsnijverheid
Brouwerijen

KB & BS

TOELICHTING

KB 20.04.1967 Toegelaten overschrijdingen op voorwaarde
BS 02.06.1967 dat de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld
over een periode van 2 weken gerespecteerd
wordt en de dagelijkse arbeidsduur niet meer
dan 9 uren bedraagt.

P.C.
P.S.C.
SECTOR

K.B. & B.S.

TOELICHTING

121
Paritair
Comité K.B. 07.03.07
voor
de B.S. 19.03.07
schoonmaaken
ontsmettingsondernemingen

KB betreffende de arbeidsduur in de industriële reiniging
door ondernemingen die ressorteren onder het PC voor de
schoonmaak- en ontsmettingsondernemingen

P.C.
P.S.C.
SECTOR

KB & BS

TOELICHTING

122
PC voor de
vlasbereiding

KB 26.08.1965 Toegelaten overschrijdingen op voorwaarde
BS 03.09.1965 dat de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld
over een perdiode van 6 weken wordt
gerespecteerd.

P.C.
P.S.C.
SECTOR

KB & BS

TOELICHTING

123
PC voor de
KB 17.08.1965 Toegelaten overschrijdingen op voorwaarde
textielnijverheid van BS 01.09.1965 dat de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld
Verviers
over een periode van 2 weken wordt
gerespecteerd en de dagelijkse arbeidsduur
! uitzondering voor
niet meer bedraagt dan 10 uren.
bepaalde werklieden
(zie tekst)

P.C.
P.S.C.
SECTOR

KB & BS

TOELICHTING

130
PC voor het
drukkerij-,
grafische kunst - en
dagbladbedrijf
Bedienden in de
algemene
informatiepers en
algemene
informatieagentschappen, met
inbegrip van de
journalisten en de
reporters die tot de
redactiediensten
behoren.

KB 11.08.1967 Toegelaten overschrijdingen op voorwaarde
BS 08.09.1967 dat de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld
over een periode van 8 weken gerespecteerd
wordt.

P.C.
P.S.C.
SECTOR

KB & BS

TOELICHTING

132
PC voor de
KB 20.03.1970
tuinbouwondernemi BS 24.04.1970
ngen

a) betreffende de arbeidsduur voor de
kwekerijen uit het PC voor de
tuinbouwondernemingen
b) waarbij algemeen verbindend wordt
verklaard de collectieve
arbeidsovereenkomst van 16 april
1969 van het Nationaal Paritair
Comité voor het tuinbouwbedrijf,
betreffende de vaststelling van
sommige bijzondere
loonsvoorwaarden in de
bosboomkwekerijen

P.C.
P.S.C.
SECTOR

KB & BS

TOELICHTING

140
PC voor het vervoer
Rijdend personeel in
autobusdiensten

KB 16.09.1969
BS 01.11.1969

Toegelaten overschrijdingen op voorwaarde dat
de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld over een
periode van 2 weken gerespecteerd wordt en de
dagelijkse arbeidsduur 10 uren niet overschrijdt.

P.C.
P.S.C.
SECTOR

KB & BS

TOELICHTING

141
PC voor de
stadstramwegen,
trolleybussen en autobussen.

KB 07.12.1967 Toegelaten overschrijdingen op voorwaarde
BS 19.12.1967 dat de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld
over een periode van 14 weken wordt
gerespecteerd en de dagelijkse arbeidsduur
niet meer dan 10 uren bedraagt.

P.C.
P.S.C.
SECTOR

KB & BS

TOELICHTING

144
PC voor de
landbouw

KB 16.02.1971 Toegelaten overschrijdingen op voorwaarde
BS 26.02.1971 dat de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld
over de periode van een kalenderkwartaal
wordt gerespecteerd.

P.C.
P.S.C.
SECTOR

KB & BS

TOELICHTING

146
PC voor de
tuinbouwbedrijven

KB 05.08.1992 In geen enkel geval zal de arbeidsduur elf uur
BS 21.08.1992 per dag of vijftig uur per week mogen
overschrijden

P.C.
P.S.C.
SECTOR
151
Aanvullend
Nationaal Paritair
Comité voor de
arbeiders
- S.A. Grottes de
Han-sur-Lesse et de
Rochefort
- S.A. Pour
l'exploitation du
chemin vicinal de
Han-sur-Lesse

K.B. & B.S.

K.B. 11.07.97
B.S. 29.07.97

TOELICHTING

Toegelaten overschrijding op voorwaarde dat de wekelijkse
arbeidsduur, berekend over een periode van 1 jaar,
gemiddeld de arbeidsduur vastgesteld door wet of CAO niet
overschrijdt.
In geen enkel geval mag de arbeidsduur 11 uur per dag of
50 uur per week overschrijden.

P.C.
P.S.C.
SECTOR

KB & BS

TOELICHTING

206
PC voor de
onafhankelijke
cokesfabrieken en
synthetische
produkten
Bedienden die deel
uitmaken van de
onderhoudsploegen
waarop de regeling voor
de opeenvolgende ploegen
niet van toepassing is,
maar wier bedrijvigheid,
zoals het preventief
onderhoud van de
machines, het herstellen
van de stookketels, de
werken die door de
wijzigingen in de
fabricage-programma's
worden vereist, de
bestendige werking van de
onderneming bepaalt.

KB 24.01.1967 Toegelaten overschrijdingen op voorwaarde
BS 11.02.1967 dat de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld
over een periode van 4 weken wordt
gerespecteerd en niet meer dan 50 uren per
week bedraagt.

P.C.
P.S.C.
SECTOR
213

KB & BS

KB 24.04.1974
BS 07.06.1974
PC voor import,
--) opgeheven
export, doorvoer en vervangen door
buitenlandse handel KB 14.09.1994
en voor de
BS 22.10.1994
maritieme en
expeditiekantoren

TOELICHTING

Toegelaten overschrijdingen op voorwaarde
dat de wekelijkse arbeidsduur, berekend over
een periode van 1 jaar, de gemiddelde
arbeidsduur vastsgesteld bij wet of bij
collectieve arbeidsovereenkomst, niet
overschrijdt.De arbeidsduur mag evenwel
niet meer bedragen dan 46 uren per week en
10 uren per dag.

P.C.
P.S.C.
SECTOR

KB & BS

TOELICHTING

218
PC Aanvullend
Bedienden
Bedienden
tewerkgesteld in de
ondernemingen voor
automobielinspectie
en examencentra.

KB 10.11.1983 Toegelaten overschrijdingen op voorwaarde
BS 10.01.1984 dat over een periode van 2 weken er
gemiddeld niet meer uren worden gewerkt
dan voorzien in de sector.

P.C.
P.S.C.
SECTOR
225
Paritair
Comité
voor de bedienden
van de inrichtingen
van het gesubsidieerd
vrij
onderwijs.
Werknemers
tewerkgesteld in de
internaten.

K.B. & B.S.

K.B. 18.01.95
B.S. 03.02.95

TOELICHTING

De arbeidsduur wordt in principe gespreid over 5 dagen per
week. In dat geval mag de arbeidsduur de dagelijkse grens
van 9 uren niet overschrijden. In geen geval mag de
dagelijkse grens van 11 uren noch de wekelijkse grens van
41 uren worden overschreden.
Elke ononderbroken aanwezigheidsperiode van de
werknemer mag 15 uren niet overschrijden.
Er mag de werknemer niet meer dan 4 nachten per week
inslapen gevraagd worden.

P.C.
P.S.C.
SECTOR

KB & BS

TOELICHTING

302
PC voor het
hotelbedrijf

KB 24.09.1985 De bij de artikelen 19 en 20 van de
BS 12.10.1985 arbeidswet van 16 maart 1971 of bij een
collectieve arbeidsovereenkomst vastgestelde
grenzen van de arbeidsduur kunnen
overschreden worden, op voorwaarde dat de
wekelijkse arbeidsduur berekend over een
periode van maximum één trimester of over
een langere periode vastgesteld bij een
collectieve arbeidsovereenkomst, gemiddeld
de arbeidsduur vastgesteld bij de collectieve
arbeidsovereenkomst niet overschrijdt.
In geen geval mag de arbeidsduur elf uren per
dag noch vijftig uren per week overschrijden.

P.C.
P.S.C.
SECTOR

KB & BS

TOELICHTING

303.4
PSC Laboratoria
waar fotografische
films ontwikkeld en
afgedrukt worden

KB 29.03.1968 Toegelaten overschrijdingen op voorwaarde
BS 19.04.1968 dat de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld
over een periode van een jaar gerespecteerd
wordt en de dagelijkse arbeidsduur niet meer
bedraagt dan 10 uren van 1 mei tot 30
september en niet meer dan 7 uren van
1
oktober tot 30 april.

P.C.
P.S.C.
SECTOR

KB & BS

TOELICHTING

305
PC voor de
KB 14.04.1988
instellingen die
BS 10.05.1988
geneeskundige,
profylactische of
hygiënische
verzorging verlenen.

Toegelaten overschrijdingen op voorwaarde
dat de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld
over een periode van max. een trimester
gerespecteerd wordt.
Overschrijding van de grens van 50u/ week
op voorwaarde dat de gemiddelde wekelijkse
arbeidsduur gerespecteerd wordt over een
periode van max. 4 weken.

P.C.
P.S.C.
SECTOR

KB & BS

TOELICHTING

315
PC voor de
handelsluchtvaart

KB 19.09.1968 Toegelaten overschrijdingen op voorwaarde
BS 27.09.1968 dat de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld
over de periode van een jaar wordt
gerespecteerd.

P.C.
P.S.C.
SECTOR

KB & BS

TOELICHTING

319
PC voor de
opvoedings-en
huisvestingsinrichtingen

KB 09.11.1979 Toegelaten overschrijdingen op voorwaarde
BS 29.11.1979 dat de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld
over een periode van 4 weken gerespecteerd
wordt.

P.C.
P.S.C.
SECTOR

KB & BS

TOELICHTING

326
PC voor gas en
elektriciteit

KB 17.12.1965 Toegelaten overschrijdingen op voorwaarde
BS 01.01.1966 dat de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld
over een periode van 8 weken gerespecteerd
wordt en de dagelijkse arbeidsduur niet meer
bedraagt dan 10u.

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

K.B. & B.S.

TOELICHTING

K.B.
Toegelaten overschrijding op voorwaarde dat de wekelijkse
16.06.1999
arbeidsduur, berekend over een periode van 1 semester,
B.S. 24.07.1999 gemiddeld niet hoger ligt dan de arbeidsduur vastgesteld bij
wet of bij collectieve arbeidsovereenkomst.
In geen enkel geval mag de arbeidsduur 11 uur per dag of
50 uur per week overschrijden.

P.C.
P.S.C.
SECTOR

K.B. & B.S.

TOELICHTING

330
Geneeskundige,
profylactische of
hygiënische
verzorging

K.B. 14.04.1988
B.S. 10.05.1988

KB betreffende de arbeidsduur in de instellingen die
geneeskundige, profylactische of hygiënische verzorging
verlenen

C.P.
S.C.P.
SECTEUR
PC 335
Ondernemingen die
ressorteren onder het
Paritair
Comité voor de
dienstverlening aan en de
ondersteuning van het
bedrijfsleven en de
zelfstandigen (PC 335) en
die diensten en personeel
verlenen aan geneesheren
voor medische
wachtposten.

A.R. & M.B.

K.B. 07/06/2015
B.S 25/06/2015

EXPLICATION

De dagelijkse arbeidsduur van de werknemers
mag op maximum 11 uren per dag gebracht
worden.

P.C.
P.S.C.
SECTOR

KB & BS

KB 25.04.1966
De instellingen
BS 05.05.1966
erkend door het
Ministerie van
Landbouw, belast
met het bepalen van
de kwaliteit van de
melk en de room.

TOELICHTING

Toegelaten overschrijdingen op voorwaarde
dat de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld
over een periode van 2 weken gerespecteerd
wordt.

P.C.
P.S.C.
SECTOR

KB & BS

TOELICHTING

Bestuur der
Posterijen

KB 17.04.1968 Overschrijdingen van 2u/dag en 8u/maand op
BS 16.05.1968 voorwaarde dat de wekelijkse arbeidsduur
(opgeheven)
gemiddeld over max. een periode van 3
maanden gerespecteerdwordt.

Bpost

KB 21.07.2017 Maximum 10u/dag en 48u/week op
BS 21.08.2017 voorwaarde dat de wekelijkse arbeidsduur,
berekend over een periode van één jaar,
gemiddeld de arbeidsduur vastgesteld door de
wet niet overschrijdt.

P.C.
P.S.C.
SECTOR
Nationale
Maatschappij van
Buurtspoorwegen

KB & BS

TOELICHTING

KB 28.03.1969 Toegelaten overschrijdingen op voorwaarde
BS 05.04.1969 dat de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld
over een periode van 14 weken gerespecteerd
wordt en de dagelijkse arbeidsduur niet meer
bedraagt dan 10u.

P.C.
P.S.C.
SECTOR
NMBS

KB & BS

TOELICHTING

KB 12.02.1970 Toegelaten overschrijdingen op voorwaarde
BS 18.03.1970 dat de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld
over een periode van maximum 4 weken of
over een periode van 6 weken gerespecteerd
wordt en de dagelijkse arbeidsduur niet meer
bedraagt dan 10u.
(zie tekst)

P.C.
P.S.C.
SECTOR
Ondernemingen
waarvan de
bedrijvigheid
bestaat in het
loodsen en meren
van zeeschepen.

KB & BS

TOELICHTING

KB 16.09.1970 Toegelaten overschrijdingen op voorwaarde
BS 26.11.1970 dat de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld
over een periode van 4 maanden wordt
gerespecteerd.

P.C.
P.S.C.
SECTOR

KB & BS

KB 21.10.1971
Pakketbotendienst
van het Bestuur van BS 06.11.1971
het Zeewezen en van
de Binnenvaart die
onder het Ministerie
van Verkeerswezen
en P.T.T.
ressorteert.

TOELICHTING

Toegelaten overschrijdingen op voorwaarde
dat de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld
over een periode van 1 jaar wordt
gerespecteerd en dat de grenzen van de
arbeidsduur met niet meer dan 600 uren per
jaar worden overschreden.

P.C.
P.S.C.
SECTOR
Dierentuinen

KB & BS

TOELICHTING

KB 08.08.1976 Toegelaten overschrijdingen op voorwaarde
BS 08.10.1976 dat de wekelijkse arbeidsduur gemiddeld
over een periode van 12 maanden
gerespecteerd wordt en dat de wekelijkse
arbeidsduur niet meer bedraagt dan 45u. en
de dagelijkse arbeidsduur niet meer dan 9½u.

P.C.
P.S.C.
SECTOR

KB & BS

Ondernemingen die KB 12.09.1980
BS 04.10.1980
nationale en
internationale
jaarbeurzen en
tentoonstellingen
inrichten en de
exposanten en
ondernemingen die
stands monteren en
demonteren.

TOELICHTING

Toegelaten overschrijdingen op voorwaarde
dat er gemiddeld niet meer dan 40 uur per
week wordt gewerkt gedurende:
- 4 weken voor de instellingen die
jaarbeurzen en tentoonstellingen organiseren
- de periode van het monteren en het
demonteren voor de ondernemingen die zich
bezighouden met het monteren en
demonteren van stands
- de openingsduur van de jaarbeurzen en de
tentoonstellingen voor de exposanten
NB. de twee laatste periodes mogen in geen
geval 4 opeenvolgende weken overschrijden

P.C.
P.S.C.
SECTOR

K.B. & B.S.

V.Z.W. Soeurs de la K.B. 01.03.00
Providence et de
B.S. 28.04.00
l’I.C. Province du
Sud

TOELICHTING

Toegelaten overschrijding op voorwaarde dat de dagelijkse
arbeidsduur niet meer dan 11 uren bedraagt

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.

