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Paritair comité van het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten

1280600 Orthopedische schoeisels

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009 (94.250)

Arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters

HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werklieden,
de werksters en op de huisarbeiders en -arbeidsters, hierna genoemd "werklieden", en
op de werkgevers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité
voor de orthopedische schoeisels.

Wanneer de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst slechts van
toepassing zijn op de "regelmatige huisarbeiders", wordt hiervan telkens melding
gemaakt.

Onder "regelmatige huisarbeider" wordt verstaan : de huisarbeider die, tijdens de
betrokken toepassingsperiode, een loon verdiende dat tenminste gelijk is aan 90 pct.
van het referteloon van een fabriekarbeider die is tewerkgesteld in dezelfde
functieklasse als de belanghebbende. In het loon is noch de vergoeding voor het
gebruik van eigen machine of materiaal, noch de vergoeding voor de levering van
bijhorigheden begrepen.

Het in vorig lid bedoelde referteloon wordt vastgesteld door het conventioneel
minimumuurloon te vermenigvuldigen met het hierna vastgestelde aantal uren,
eventueel verminderd met het aantal uren verloren wegens ziekte, bevalling, militaire
dienst, betaalde vakantie, ongeval van de belanghebbende, evenals met zijn
gecontroleerde werkloosheidsdagen voor de in aanmerking genomen periode.
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Dit aantal uren wordt voor vijf werkdagen per week op acht uur per dag vastgesteld.

HOOFDSTUK II.
Classificatie van de functies en beloning

Art. 2. § 1. De minimumuurlonen van de werklieden worden op 1 april 2009, voor een
arbeidstijdregeling van 38 uren per week, als volgt vastgesteld :

A. Werkterrein

1.1. Bandagisterie

Bandagisterie omvat de techniek tot en de wetenschap om te bespreken, te
ontwerpen, maat te nemen, aan te passen, af te leveren en te controleren van
bandages en drukverbanden, zowel voorlopige als definitieve, zowel "immediate fitting"
als naar maat, zowel esthetische als functionele, alsook van hulpmiddelen voor
thuisverzorging en verplaatsingsmiddelen. De limitatieve omschrijving van de materie
is deze beschreven in de nomenclatuur RIZIV bandagisterie, artikelen 27 en 28.

1.2. Orthesiologie

Orthesiologie omvat de techniek tot en de wetenschap om te bespreken, ontwerpen,
maatnemen, vervaardigen, aanpassen, afleveren en controleren van orthesen, zowel
statische als dynamische, zowel voorlopige als definitieve, zowel "immediate fitted" als
na individuele maatname, zowel esthetische als functionele, werkend door eigen
lichaamskracht of uitwendige krachtbron, evenals de antikeloïde hulpmiddelen en
bestralingstherapie hulpmiddelen.

1.3. Prothesiologie
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Prothesiologie omvat de techniek tot en de wetenschap om te bespreken, ontwerpen,
maatnemen, vervaardigen, aanpassen, afleveren, en controleren van prothesen, zowel
voorlopige als definitieve, zowel "immediate fitted" als na individuele maatname, zowel
esthetische als functionele, aangedreven door om het even welke krachtbron.

1.4. Orthopedische schoentechniek

Orthopedische schoentechniek omvat de techniek tot en de wetenschap om de
loopfuncties van loopgestoorde gehandicapten en/of patiënten te verbeteren of te
normaliseren door middel van orthopedische, podologische en functionele
voorzieningen onder vorm van diverse schoentypes, orthesen, prothesen,
aanvullingen, evenals door schoentechnische voorzieningen die in bepaalde gevallen
aan en in confectieschoenen kunnen worden aangebracht.

B. Functieclassificatie - orthopedisch schoeisel

B.1. Categorie I : Zonder kwalificatie -Basisloon = 10,5765 EUR.

B.1.1. Onder deze categorie vallen de werknemers die in de sector orthopedisch
schoeisel tewerkgesteld zijn en die een functie vervullen waarvoor geen specifieke
beroepskwalificatie of bekwaamheid in het vak van de orthopedische schoentechniek
vereist is. De functie omvat onder meer het technische onderhoud, het inlijmen, het
vastlijmen, het onderhoud van de werkplaatsen, boodschappen verrichten, logistieke
opdrachten, enz.

B.1.2. Onder deze categorie vallen eveneens de werknemers, die in het bezit zijn van
een diploma hoger secundair onderwijs, specialisatie orthopedische technieken en dit
gedurende de eerste vierentwintig maanden van hun tewerkstelling in de sector.
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B.1.3. Onder deze categorie vallen eveneens de werknemers, die in het bezit zijn van
een diploma hoger paramedisch onderwijs, specialisatie orthopedische
schoentechniek, en dit gedurende de eerste twee jaar van hun verplichte stage.

B.2. Categorie II : Aspirant A - Basisloon = 11,3620 EUR.

Onder deze categorie vallen de werknemers die tewerkgesteld zijn in de sector
orthopedisch schoeisel en bekwaam zijn om onder begeleiding en op aanwijzen van
een door het RIZIV-erkend orthopedisch schoenmaker een of meer van de volgende
handelingen te stellen :

- opbouwen van orthese, steunzolen of supplementen, zonder afwerking;

- monteren en aanbrengen van beschermingen en verstijvingen voor koker en
binnenschoen;

- assembleren van proefschoenen;

- aanbrengen van orthopedische voorzieningen aan confectieschoeisel.

Opleiding erkend orthopedisch schoentechnieker vanaf het derde jaar stage.

B.3. Categorie III : Aspirant B - Basisloon = 12,4420 EUR.

B.3.1. Onder deze categorie vallen de werknemers die tewerkgesteld zijn in de sector
orthopedisch schoeisel en bekwaam zijn om in opdracht van een door het RIZIVerkend orthopedisch schoenmaker een of meerdere van de volgende handelingen te
stellen :
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- het maken van patronen en schachten;

- het stikken en assembleren van schachten;

- het maken van onderwerken.

Opleiding orthopedisch schoentechnieker vanaf het vierde jaar stage.

B.4. Categorie IV : Assistent - Basisloon = 13,4855 EUR.

Onder deze categorie vallen de volledig geschoolde werknemers, die tewerkgesteld
zijn in de sector orthopedisch schoeisel en in staat zijn om in opdracht van een door
het RIZIV-erkend orthopedisch schoenmaker alle bewerkingen uit te voeren, met
inbegrip van alle taken opgesomd in de categorieën II en III en van de leestenbouw.

Vallen eveneens onder deze categorie : de werknemers met een opleiding
orthopedisch schoentechnieker vanaf het vijfde jaar stage.

B.5. Categorie V : Gekwalificeerde werknemer zonder erkenning - Basisloon =
14,7105 EUR.

Onder deze categorie vallen de volledig geschoolde en gekwalificeerde werknemers
die tewerkgesteld zijn in de sector orthopedisch schoeisel, die niet beschikken over
een RIZIV-erkenning als orthopedisch schoenmaker, of deze RIZIV-erkenning wel
hebben, maar gezien hun functie in het bedrijf zelf geen prestaties verstrekken aan de
patiënt in het kader van de RIZIV-reglementering.
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Zij dienen benevens de aktiviteiten opgesomd in de categorieën II, III en IV bekwaam
te zijn tot het volledig ontwerpen, interpreteren en uitvoeren van voorschriften, in of
buiten het bedrijf, werkfiches te kunnen opstellen en tevens te kunnen fungeren als
meestergast of werkleider in het bedrijf of een afdeling ervan.

C. Functieclassificatie - Prothesen en orthesen

C.1. Categorie I : Zonder kwalificatie - 10,1015 EUR.

C.1.1. Onder deze categorie vallen de werknemers die in de sector orthesen en
prothesen tewerkgesteld zijn en die een functie vervullen waarvoor geen specifieke
beroepskwalificatie of bekwaamheid in het vak van de orthesen en/of prothesen vereist
is, zoals het gieten van gips of een vervangprodukt, technisch onderhoud, het inlijmen,
het vastlijmen, het onderhoud van de werkplaatsen, boodschappen verrichten,
logistieke opdrachten, enz.

Hieronder vallen eveneens de werknemers die een opleiding volgen voor aspirant.

C.1.2. Onder deze categorie vallen de werknemers, die in het bezit zijn van een
diploma hoger secundair onderwijs, specialisatie orthopedische technieken, en dit
gedurende de eerste twaalf maanden van hun tewerkstelling in de sector.

C.1.3. Onder deze categorie vallen de werknemers, die in het bezit zijn van een
diploma hoger paramedisch onderwijs, specialisatie orthopedische technieken, en dit
gedurende het eerste jaar van hun verplichte stage.

C.2. Categorie II : Aspirant.
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C.2.1. Onder deze categorie vallen de werknemers die tewerkgesteld zijn in de sector
prothesen en orthesen en onder begeleiding van een door het RIZIV-erkende
orthopedische technicus de volgende handelingen dienen te kunnen uitvoeren, zonder
dat de produkten volledig afgewerkt zijn : modeleren, lamineren, voorbereiden tot
garneren en monteren : 10,7985 EUR.

C.2.2. Onder deze categorie vallen de werknemers, die in het bezit zijn van een
diploma secundair onderwijs, specialisatie orthopedische technieken, en dit vanaf de
dertiende maand tewerkstelling in de sector : 11,1155 EUR.

C.2.3. Onder deze categorie vallen eveneens de werknemers, die in het bezit zijn van
een getuigschrift orthopedist-prothesist, afgeleverd na voleindiging van de leertijd in
het kader van de Middenstandsopleiding : 11,1155 EUR.

C.2.4. Onder deze categorie vallen de werknemers, die in het bezit zijn van een
diploma hoger paramedisch onderwijs, specialisatie orthopedische technieken, en dit
gedurende het tweede jaar van hun verplichte stage : 11,4325 EUR.

C.2.5. Onder deze categorie vallen eveneens de werknemers die onder toezicht
orthesen of prothesen kunnen opbouwen en minstens zesendertig maanden
beroepservaring binnen de sector kunnen bewijzen : 11,5965 EUR.

C.2.6. Tot deze categorie behoren eveneens de werknemers, die tot de groepen
C.2.2., C.2.4. en C.2.5. behoren en :

- tewerkgesteld zijn onder de afdeling orthesen en zich willen vervolmaken in de
prothesen;

- tewerkgesteld zijn onder de afdeling prothesen en zich willen vervolmaken in de
orthesen : 11,5965 EUR.
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Deze werknemers zullen zich voor deze bijkomende opleiding schriftelijk melden bij de
werkgever door middel van een aangetekende brief. De werknemers zullen zich
slechts voor een bijkomende opleiding kunnen melden, voor zover het bedrijf over een
dergelijke afdeling beschikt, dat verschuiving mogelijk is, en er arbeidskracht
noodzakelijk is voor deze afdeling.

C.3. Categorie III : Assistent A.

Tot deze categorie behoren de werknemers zoals bepaald in de groep C.2.6. en die
zich hebben bekwaamd in orthesen of prothesen en twee jaar praktijk in beide
disciplines kunnen bewijzen : 11,9095 EUR.

C.4. Categorie IV : Assistent B.

C.4.1. Tot deze categorie behoren de werknemers zoals bepaald in categorie III, en
die zonder hulp of begeleiding orthesen en prothesen kunnen vervaardigen en
afwerken, onder toezicht van een door het RIZIV-erkend orthopedisch technicus :
12,3885 EUR.

C.4.2. Tot deze categorie behoren eveneens de werknemers die de vaardigheid en de
kennis bezitten een orthese en een prothese op te bouwen en af te werken en te
passen bij de patiënten, zonder hulp of begeleiding van een door het RIZIV-erkend
orthopedisch technicus.

Deze werknemers moeten :

- ofwel zich in de disciplines van orthesen en prothesen hebben bekwaamd zoals
opgegeven in punt C.2.6.;
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- ofwel een diploma van het hoger paramedisch onderwijs orthopedie hebben behaald
en minstens vierentwintig maanden stage hebben gevolgd;

- ofwel een diploma van het hoger paramedisch onderwijs orthopedie hebben behaald
met onmiddelijke verwerving van het RIZIV-erkennings-nummer orthesen en/of
prothesen, zonder verplichte stage zoals beschreven in C.1.3. en C.2.3., gedurende
het eerste jaar;

- ofwel beschikken over een RIZIV-erkenning als orthopedisch technicus orthesen en
prothesen : 12,8670 EUR.

C.5. Categorie V : Gekwalificeerde werknemers zonder erkenning of niet-gebruikte
erkenning.

C.5.1. Onder deze categorie vallen de volledig geschoolde en gekwalificeerde
werknemers in de sector orthesen en prothesen, zoals bepaald in groep C.4.2., en die
niet beschikken over een RIZIV-erkenning voor orthopedie, prothesen, of deze RIZIVerkenning wel hebben, maar gezien hun functie in het bedrijf zelf geen prestaties
verstrekken aan de patiënt in kader van de RIZIV-reglemente-ring. Zij dienen
bovendien bekwaam te zijn tot :

- het volledig zelfstandig ontwerpen, maat nemen, interpreteren en uitvoeren van
voorschriften in of buiten het bedrijf;

- het fungeren als meestergast of werkleider in het bedrijf of een afdeling ervan, alsook
het opmaken van de werkfiches : 13,4970 EUR.
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C.5.2. Tot deze categorie behoren eveneens werknemers met een diploma hoger
paramedisch onderwijs in de sector orthesen en prothesen met een RIZIVerkenningsnummer gedurende het tweede jaar of indien zij na het bekomen van het
diploma onmiddellijk de RIZIV-erkenning verwerven, zonder verplichte stage, zoals
beschreven in C.1.3. en C.2.3.

D. Functieclassificatie - Bandagisten

D.1. Categorie I : Zonder kwalificatie.

Onder deze categorie vallen de werknemers die in de sector bandagisterie
tewerkgesteld zijn en die een functie vervullen waarvoor geen specifieke
beroepskwalificatie of bekwaamheid in het vak van de bandagist vereist is. Zij werken
onder begeleiding van de ondernemer of zijn aangestelde. Hieronder vallen eveneens
de werknemers die een opleiding volgen voor assistent.

Hieronder worden verstaan :

1° de werknemers of stiksters, die stukwerk en herstellingen voor bandages en/of
steunzolen uitvoeren.

2° de werknemers, die rolwagens onderhouden en/of herstellen en/of aanpassingen
uitvoeren : 10,1670 EUR.

D.2. Categorie II : Assistent.
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Onder deze categorie vallen de werknemers, die een opleiding van minstens
zesendertig maanden in de sector hebben genoten en zich bekwaamd hebben in het
vervaardigen van bandages en/of steunzolen en of een wettelijk erkend diploma of
getuigschrift "Bandagisterie" kunnen voorleggen en bovendien bekwaam zijn zonder
begeleiding bandages te snijden en samen te stellen, volgens de aanduidingen van
een door het RIZIV-erkend bandagist, of de ondernemer, of zijn aangestelde. En/of
een rolwagen kunnen aanpassen en instellen volgens de aanduidingen van een door
het RIZIV-erkend bandagist, of de ondernemer, of zijn aangestelde : 10,9590 EUR.

D.3. Categorie III : Gekwalificeerd personeel.

Onder deze categorie vallen de volledig geschoolde en gekwalificeerde werknemers in
de sector bandage, rolwagens, zoals bepaald in groep D.2. en die niet beschikken
over een RIZIV-erkenning voor bandage of rolwagens, of deze RIZIV-erkenning wel
hebben, maar gezien hun functie in het bedrijf zelf geen prestaties verstrekken aan de
patiënt in het kader van de RIZIV-reglementering. Zij dienen bovendien bekwaam te
zijn tot :

- het volledig zelfstandig ontwerpen, maat nemen, interpreteren en uitvoeren van
voorschriften in of buiten het bedrijf;

- het fungeren als meestergast of werkleider in het bedrijf of een afdeling ervan, alsook
het opmaken van de werkfiches : 11,7505 EUR.

§ 2. De minimumuurlonen en de werkelijk uitbetaalde uurlonen van de werklieden
worden verhoogd met 0,50 pct. op 1 juni 2009 en met 0,50 pct. op 1 januari 2010.

HOOFDSTUK XI. Geldigheid

Art. 22. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2009 en
is gesloten voor onbepaalde tijd.
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Zij kan worden opgezegd door één van de partijen met een opzeggingstermijn van drie
maanden, mits voorafgaandelijk overleg met de betrokken partijen, bij een ter post
aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de
orthopedische schoeisels.

De opzeggingstermijn begint te lopen vanaf de datum waarop de aangetekende brief
aan de voorzitter wordt gestuurd. De opzeggingstermijn mag evenwel ten vroegste een
aanvang nemen op 1 oktober 2009.
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