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Stukwerk

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009 (94250)

Arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters (Overeenkomst
geregistreerd op 14 september 2009 onder het nummer 94250/CO/128.06)
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.
Dit aantal uren wordt voor vijf werkdagen per week op acht uur per dag
vastgesteld.
HOOFDSTUK II.
Classificatie van de functies en beloning
Stukwerk en huisarbeid.
Art. 3. Voor stukwerk uitgevoerd op de fabriek of thuis, is het loon van één uur
arbeid tenminste gelijk aan het in het artikel 2 vastgestelde minimumuurloon,
verhoogd met 10 pct..
Art. 4. De tarieven voor de huisarbeid worden in tijdseenheden uitgedrukt.
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Aan de huisarbeiders wordt een sleuteltabel van omzetting van de tijden in
geldsommen ter beschikking gesteld. Deze wordt eveneens aangeplakt in de
werkplaatsen en plaatsen waar zij hun benodigdheden komen halen.
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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Eindejaarspremie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 mei 2009 (94250)

Arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters (Overeenkomst
geregistreerd op 14 september 2009 onder het nummer 94250/CO/128.06)
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.
Dit aantal uren wordt voor vijf werkdagen per week op acht uur per dag
vastgesteld.
HOOFDSTUK IV. Eindejaarspremie
Art. 6. De werklieden hebben, ten laste van hun werkgever, recht op een
eindejaarspremie. Het bedrag van de eindejaarspremie wordt vastgesteld op
8,33 pct. van het door de werklieden bij hun werkgever verdiende loon in de loop
van elk dienstjaar dat gaat van 1 december van het voorgaande jaar tot
30 november van het lopende jaar.
Onder "verdiend loon" wordt verstaan : het brutoloon dat door de werkman tijdens
de referteperiode wordt verdiend, zoals bepaald bij de wet van 12 april 1965
betreffende de bescherming van het loon der werknemers, zonder evenwel de
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vergoedingen voor betaalde feestdagen, kort verzuim, gewaarborgd loon en
vergoedingen voor bestaanszekerheid uit te sluiten.
Art. 7. Vanaf 1982, wordt aan de werklieden en regelmatige huisarbeiders die
tenminste twaalf maanden door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden een
minimumbedrag gewaarborgd van 247,8935 EUR.
Dat minimumbedrag wordt verleend per twaalfde voor iedere maand of gedeelte
van maand aanwezigheid in de onderneming, met dien verstande dat de hierna
vermelde afwezigheden met aanwezigheden worden gelijkgesteld ten belope van
maximum :
a) gedeeltelijke of toevallige onvrijwillige werkloosheid : de totaliteit;
b) ziekte en/of ongeval : twee maanden;
c) zwangerschap en bevalling met of zonder ziekte en/of ongeval : drie maanden;
d) dagen werkloosheid wegens economische redenen : de totaliteit.
Art. 8. De eindejaarspremie wordt betaald tussen 15 en 31 december van het jaar
waarop de premie betrekking heeft.
Wanneer evenwel de arbeidsovereenkomst in de loop van het jaar wordt
verbroken, dan geschiedt de betaling tegelijkertijd met de laatste uitbetaling van
het loon.
Art. 9. Voor de gewesten en ondernemingen waar, in verband met de
eindejaarspremie, gunstiger toepassingsmodaliteiten bestaan, blijven deze laatste
behouden.
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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HOOFDSTUK IV. Eindejaarspremie

Art. 6. De werklieden hebben, ten laste van hun werkgever, recht op een eindejaarspremie.
Het bedrag van de eindejaarspremie wordt vastgesteld op 8,33 pct. van het door de
werklieden bij hun werkgever verdiende loon in de loop van elk dienstjaar dat gaat van
1 december van het voorgaande jaar tot 30 november van het lopende jaar.

Onder "verdiend loon" wordt verstaan : het brutoloon dat door de werkman tijdens de
referteperiode wordt verdiend, zoals bepaald bij de wet van 12 april 1965 betreffende de
bescherming van het loon der werknemers, zonder evenwel de vergoedingen voor betaalde
feestdagen, kort verzuim, gewaarborgd loon en vergoedingen voor bestaanszekerheid uit te
sluiten.

Art. 7. Vanaf 1982, wordt aan de werklieden en regelmatige huisarbeiders die tenminste
twaalf maanden door een arbeidsovereenkomst zijn verbonden een minimumbedrag
gewaarborgd van 247,8935 EUR.

Dat minimumbedrag wordt verleend per twaalfde voor iedere maand of gedeelte van
maand aanwezigheid in de onderneming, met dien verstande dat de hierna vermelde
afwezigheden met aanwezigheden worden gelijkgesteld ten belope van maximum :

a) gedeeltelijke of toevallige onvrijwillige werkloosheid : de totaliteit;
b) ziekte en/of ongeval : twee maanden;
c) zwangerschap en bevalling met of zonder ziekte en/of ongeval : drie maanden;
d) dagen werkloosheid wegens economische redenen : de totaliteit.

Art. 8. De eindejaarspremie wordt betaald tussen 15 en 31 december van het jaar waarop
de premie betrekking heeft.

Wanneer evenwel de arbeidsovereenkomst in de loop van het jaar wordt verbroken, dan
geschiedt de betaling tegelijkertijd met de laatste uitbetaling van het loon.

Art. 9. Voor de gewesten en ondernemingen waar, in verband met de eindejaarspremie,
gunstiger toepassingsmodaliteiten bestaan, blijven deze laatste behouden.
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Transportkosten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001 (58924)

Vaststelling van de bijdrage van de werkgevers in de vervoerskosten van de
werklieden en de werksters tewerkgesteld in de ondernemingen van orthopedische
schoeisels

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers,
de werklieden en de werksters van de ondernemingen die ressorteren onder het
Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels.
Art. 2. Rekening houdend met de collectieve arbeidsovereenkomst nr 19ter gesloten
op 5 maart 1991 in de Nationale Arbeidsraad tot vervanging van de collectieve
arbeidsovereenkomst nr 19 betreffende de financiële bijdrage van de werkgever in
de prijs van het vervoer van de werknemers, wordt de bijdrage van de werkgevers in
de vervoerskosten van de werklieden en de werksters tussen hun woonplaats en de
werkplaats hierna vastgesteld.
Art. 3. De werklieden en de werksters die, om zich naar hun werk te begeven, een
verplaatsing moeten doen tussen de woning en de werkplaats, ongeacht het
gebruikte vervoermiddel, hebben recht ten laste van de werkgever op een
terugbetaling van 50 pct. van de prijs van een sociaal abonnement, 2de klasse van
de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ("treinkaart") evenwel vanaf
de eerste kilometer.
Art. 4. In afwijking op artikel 3 hebben de werklieden en de werksters die zich om
naar hun werk te begeven gebruik maken van het openbaar vervoer recht op de
terugbetaling van de verplaatsingskosten ten belope van 100 pct. van het tarief van
het openbaar vervoer (2de klasse) mits voorlegging van het vervoerbewijs.
Art. 5. De terugbetaling van de kosten geschiedt ten minste maandelijks.
Art. 6. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van
1 mei 2001 en is gesloten voor een onbepaalde tijd.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst
van 13 mei 1991 tot vaststelling van de bijdrage van de werkgevers in de
vervoerskosten van de werklieden en werksters tewerkgesteld in de ondernemingen
van orthopedische schoeisels.
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