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Collectieve arbeidsovereenkomst van 28 novembre 2019 (156747)
Geldelijke statuut van het personeel AAJ/SASPE
Artikels 1 tot 4, 13 + bijlagen
Geldigheidsduur : 1 januari 2019 voor onbepaalde tijd
HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied
Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is uitsluitend van toepassing op de
werknemers van de "Aide à la jeunesse" en van de "SASPE" die ressorteren onder het Paritair
Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en
-diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.
Art. 2. Onder "werknemers" wordt verstaan :
- de mannelijke en vrouwelijke bedienden;
- de werklieden en werksters.
HOOFDSTUK II. Beroepenclassificatie
Art. 3. De beroepenclassificatie opgenomen in de artikelen 1 en 2 is die van :
- bijlage I voor het personeel AAJ;
- bijlage II voor het personeel SASPE;
van deze collectieve arbeidsovereenkomst.
HOOFDSTUK III.Bestemming van de loonschalen
Art. 4. De nummering van de loonschalen (en de referentieschalen) die van toepassing zijn op
de werknemers bedoeld in de artikelen 1 en 2 zijn die van :
- bijlage III voor het personeel AAJ;
- bijlage IV voor het personeel SASPE;
van deze collectieve arbeidsovereenkomst.
HOOFDSTUK VIII. Slotbepalingen
Art. 13. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heft op en vervangt de overeenkomst
nr. 151606/CO/319.02 van 28 maart 2019.
Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op de dag van de inwerkingtreding
van het Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2018
betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten
bedoeld in artikel 139 van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van
preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming.
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Bijlage 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2019 betreffende het geldelijk statuut
van het personeel (AAJ)

A. Opvoedend personeel :

4° Coördinator: minimaal houder van een bachelordiploma opvoeder gespecialiseerd in psychoeducatieve begeleiding, bachelor sociaal assistent of bachelor assistent psychologie;

5° Opvoeder klasse 1: houder van een bachelordiploma gespecialiseerd in psycho-educatieve begeleiding;

6° Opvoeder klasse 2: houder van een diploma of een studiegetuigschrift van het hoger secundair
onderwijs in een sociale of educatieve richting, voltijds of voor sociale promotie.

B. Psycho-sociaal personeel: houder van een bachelordiploma sociaal assistent, van een bachelordiploma
assistent in de psychologie, van een master psychologische wetenschappen of gelijkgesteld, van een
master in de criminologie, van een master in opvoedingswetenschappen of gelijkgesteld, van een master
sociologie of gelijkgesteld of van een master in de sociale engineering en actie of gelijkgesteld.

C. Juridisch personeel: houder van een master in de rechten.

D. Administratief personeel :

6° Klerk : houder van een getuigschrift van het lager secundair onderwijs of getuigschrift van het
secundair onderwijs van de 2de graad;

7° Opsteller : houder van een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs;

8° Directiesecretaris : houder van een bachelordiploma directiesecretariaat;

9° Huisbeheerder: houder van een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs in het domein
economie;

10° Gegradueerde huisbeheerder
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c) Houder van een bachelordiploma logistiek management, of van bachelor in de boekhouding of van
een gelijkgesteld bachelordiploma;

d) Wordt gelijkgesteld met deze kwalificatie, het personeelslid dat sinds 1januari 2007
ononderbroken het ambt van huisbeheerder uitoefent zoals bedoeld bij 4° en dit, ongeacht de
wekelijkse arbeidstijdregeling, in een dienst erkend op basis van dit besluit of in een erkende
opleidingsdienst bedoeld bij artikel 145 van het decreet.

E. Technisch personeel : geen enkele kwalificatievereiste

F. Directiepersoneel :

4° Administratief directeur :

c) Houder van een master handelswetenschappen, een master economische wetenschappen, een master
management of een gelijkgestelde master;

d) Houder van een bachelordiploma management, boekhouding, economie of gelijkgesteld;

5° Directeur of pedagogisch directeur: houder van een bachelordiploma opvoeder gespecialiseerd in
psychoeducatieve begeleiding, bachelor sociaal assistent of bachelor assistent in de psychologie, van
een master in de psychologische wetenschappen of gelijkgesteld, van een master in de criminologie,
van een master opvoedingswetenschappen of gelijkgesteld, van een master sociologie of gelijkgesteld
of van een master sociale engineering en actie met een ervaring van ten minste drie jaar voltijds
equivalent in educatieve of psycho-sociale functies;

6° Directeur-generaal

d) Houder van een master handelswetenschappen, een master economische wetenschappen, een
mastermanagement of een gelijkgestelde master;

e) Houder van een bachelordiploma opvoeder gespecialiseerd in psycho-educatieve begeleiding, van
bachelor sociaalassistent of van bachelor assistent in de psychologie, van een master
psychologische wetenschappen of gelijkgesteld, van een master sociologie of gelijkgesteld of van
een master sociale engineering en actie of gelijkgesteld;
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f) Met een ervaring van ten minste zes jaar voltijds equivalent in educatieve, psycho-sociale of
managementfuncties.

G. Medisch personeel : doctor in de geneeskunde
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Bijlage II bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2019 betreffende het geldelijk statuut
van het personeel (SASPE)

Annexe II à la convention collective de travail du 28 novembre 2019 concernant le statut pécuniaire du
personnel (SASPE)

FUNCTIES
FONCTIONS
Opvoeder klasse I
Educateur classe I

KWALIFICATIES
QUALIFICATIONS
- een diploma of getuigschrift van het niveau van het
hoger pedagogisch, sociaal of paramedisch
onderwijs, minstens van het korte type, met volledig
leerplan of sociale promotie;
- un diplôme ou certificat d'études du niveau de
l'enseignement supérieur pédagogique, social ou
paramédical, au moins de type court, de plein
exercice ou de promotion sociale;

- wordt gelijkgesteld met deze kwalificatie, de
opvoeder van klasse IIA of IIB die in functie was op
1 september 1966, op voorwaarde dat die
respectievelijk tien en vijftien dienstjaren hadden als
opvoeder op 21 december 1974;
- est assimilé à cette qualification, l'éducateur de la
classe IIA ou IIB qui était en fonction au 1er
septembre 1966, à condition de compter
respectivement dix et quinze années de service
comme éducateur au 21 décembre 1974.

Opvoeder klasse II
Educateur classe II

- de opvoeders van klasse II die voldoen aan de
voorwaarden die vereist zijn om toegang te hebben
tot klasse IIA en die in dienst waren op 7 september
1976 kunnen het loon blijven genieten waarin
vroeger voorzien was voor klasse II als het bedrag
hiervan voordeliger blijkt dat hetgeen is gekoppeld
aan de loonschaal van klasse IIA.
- les éducateurs de la classe II qui réunissent les
conditions requises pour accéder à la classe IIA et qui
étaient en service le 7 septembre 1976 peuvent
continuer à bénéficier de la rémunération prévue
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antérieurement pour la classe II lorsque le montant de
celle-ci s'avère plus avantageux que celui attaché à
l'échelle barémique de la classe IIA.
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Opvoeder klasse IIA
Educateur classe IIA

- een diploma of getuigschrift van hoger secundair
onderwijs met sociale, educatieve of paramedische
oriëntatie, met volledig leerplan of sociale promotie;
- un diplôme ou certificat d'études de l'enseignement
secondaire supérieur à orientation sociale, éducative
ou paramédicale, de plein exercice ou de promotion
sociale;

- een getuigschrift van verpleegkundige of assistent
nursing;
- un brevet d'infirmier ou d'assistant en nursing;

- een getuigschrift van kinderverzorgster, voor zover het
personeelslid dat houder is van dit getuigschrift zich
bezighoudt met kinderen van 0 tot 6 jaar;
- un brevet de puéricultrice, pour autant que le membre
du personnel détenteur de ce brevet s'occupe d'enfants
de 0 à 6 ans.

Opvoeder klasse IIB
Educateur classe IIB

- een diploma of getuigschrift hoger secundair
onderwijs of gelijkgesteld;
- un diplôme ou certificat de fin d'études secondaires
supérieures ou assimilé;

- wordt gelijkgesteld met deze kwalificatie, de opvoeder
van klasse III die in functie was op 1 september 1966
op voorwaarde dat hij 5 dienstjaren had als opvoeder
op 21 december 1974;
- est assimilé à cette qualification, l'éducateur de la
classe III qui était en fonction au 1er septembre 1966
à condition de compter 5 années de service comme
éducateur au 21 décembre 1974.
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Opvoeder klasse III
Educateur classe III

- het getuigschrift lager secundair onderwijs;
- le certificat d'enseignement secondaire inférieur.

- wordt gelijkgesteld met deze kwalificatie, het
personeel dat drie jaar telde als opvoeder op 21
december 1974 evenals het personeel in dienst op
15 september 1975 en in het bezit was van een
getuigschrift van lager beroepsonderwijs op deze
datum;
- est assimilé à cette qualification le personnel qui
comptait trois années comme éducateur au 21
décembre 1974 de même que le personnel en
service au 15 septembre 1975 et possédant à cette
date un certificat ou un brevet de l'enseignement
professionnel inférieur.

Hoofdopvoeder
Chef éducateur

- zelfde kwalificatievoorwaarden als voor de
opvoeder klasse 1;
- mêmes conditions de qualifications que pour
l'éducateur classe 1.

Opvoeder groepschef
Educateur chef de groupe

- de hoofdopvoeders met minstens een jaar dienst in
deze functie;
- les chefs éducateurs ayant au moins une année de
service dans cette fonction.

Kinderverzorger
Puériculteur

- de houders van een brevet of getuigschrift dat deze
titel toekent;
- les porteurs d'un brevet ou certificat octroyant ce
titre.

Sociaal assistent of hulp
Assistant ou auxiliaire social

- de houders van een diploma dat een van deze titels
toekent;
- les porteurs d'un diplôme octroyant un de ces titres.

Assistent in de psychologie
Assistant en psychologie

- de houders van een diploma dat deze titel toekent
- les porteurs d'un diplôme octroyant ce titre.
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Licentiaat in de psychologie
Licencié en psychologie

- de houders van een diploma dat deze titel toekent;
- les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

Licentiaat in de rechten of in de
criminologie
Licencié en droit ou en
criminologie

- de houders van een diploma dat een van deze titels
toekent;

- les porteurs d'un diplôme octroyant un de ces titres.

Licentiaat in de
opvoedingswetenschappen
Licencié en science de l'éducation

- de houders van een diploma dat deze titel toekent;

- les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

Licentiaat in de sociale
wetenschappen
Licencié en sciences sociales

- de houders van een diploma dat deze titel toekent;

- les porteurs du diplôme octroyant ce titre.

Klerk
Commis

- getuigschrift van het hoger secundair onderwijs;
- certificat de l'enseignement secondaire inférieur.

- wordt gelijkgesteld met deze kwalificatie vanaf 1
januari 1974 het administratief personeel dat in
dienst was vóór 1juli 1973.
- est assimilé à cette qualification à partir du 1er
janvier 1974 le personnel administratif qui était en
service avant le 1er juillet 1973.

Opsteller
Rédacteur

- getuigschrift van het hoger secundair onderwijs;
- certificat de l'enseignement secondaire supérieur.

- wordt gelijkgesteld met deze kwalificatie, het
administratief personeel dat in functie was in een
erkende dienst op basis van het besluit van 7
december 1987 op de datum van 1januari 1994, op
deze datum minstens 20 voltijdse dienstjaren had in
Functieclassificatie
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een dienst zoals bedoeld in artikel 3, 2° en 3° van
voornoemd besluit van 7 december en een attest
kan voorleggen dat hij een functie gevolgd heeft
inzake sociale wetgeving en beheer;
- est assimilé à cette qualification le personnel
administratif qui était en fonction dans un service
agréé sur la base de l'arrêté du 7 décembre 1987 à la
date du 1er janvier 1994, comptait à cette date au
moins 20 ans de fonction à temps plein dans un
service tel que visé à l'article 3, 2° et 3° de l'arrêté
du 7 décembre précité, et peut présenter une
attestation relative au suivi d'une fonction en
matière de législation sociale et de gestion.

Huisbeheerder
Econome

- zelfde kwalificatievoorwaarden als voor de
opsteller;
- mêmes conditions de qualifications que pour le
rédacteur.

Graduaat huisbeheerder
Econome gradué

- de houders van een diploma van graduaat of
bachelor in boekhouder, beheer of economaat of
andere titel gelijkgesteld in dezelfde functie;
- les porteurs d'un diplôme de gradué ou de bachelier
en comptabilité, gestion ou économat ou autre titre
assimilé dans la même fonction.

- de huisbeheerders die geen houder zijn van een
diploma van gegradueerd of bachelor in
boekhouden, beheer of economaat of andere
gelijkgestelde titel in dezelfde functie die op
1januari 2007 meer dan 5 jaar anciënniteit
verworven hebben in de functie van huisbeheerder
en in de sector worden gelijkgesteld met de
loonschaal van gegradueerd huisbeheerder;
- les économes non titulaires d'un diplôme de gradué
ou de bachelier en comptabilité, gestion ou
économat ou autre titre assimilé dans la même
fonction ayant en date du 1er janvier 2007 plus de 5
ans d'ancienneté acquise dans la fonction
d'économe et dans le secteur sont assimilés au
barème d'économe gradué.
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- de huisbeheerders die geen houder zijn van een
diploma van gegradueerd of bachelor in
boekhouden, beheer of economaat of andere
gelijkgestelde titel in dezelfde functie en met een
anciënniteit van minder dan of gelijk aan 5 jaar in
de functie en in de sector op 1 januari 2007 zullen
een diploma bachelor moeten behalen vóór 31
december 2010 om de kwalificatie van gegradueerd
huisbeheerder te verwerven;
- les économes non titulaires d'un diplôme de gradué
ou de bachelier en comptabilité, gestion ou
économat ou autre titre assimilé dans la même
fonction et ayant une ancienneté inférieure ou
équivalente à 5 ans dans la fonction et dans le
secteur en date du 1er janvier 2007 devront prouver
l'acquisition d'un diplôme de bachelier endéans le
31 décembre 2010 pour maintenir la qualification
d'économe gradué.

Gegradueerd secretaris
Secrétaire gradué

- de houders van een graduaatsdiploma;
- les porteurs d'un diplôme de gradué.

Technisch personeel
Personnel technique

- geen kwalificatievoorwaarden;
- aucune condition de qualification.

Directeur
Directeur

- diploma of getuigschrift van hoger pedagogisch of
sociaalonderwijs, met uitzondering van het diploma
van bibliothecaris-documentalist, minstens van het
korte type, met volledig leerplan of sociale promotie,
evenals drie jaar educatieve functies;
- diplôme ou certificat de fin d'études de
l'enseignement supérieur pédagogique ou social, à
l'exception du diplôme de bibliothécairedocumentaliste, au moins de type court, de plein
exercice ou de promotion sociale, ainsi que trois ans
de fonctions éducatives.

- licentie in de sector van de humane en sociale
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wetenschappen, meer bepaald met een pedagogische,
sociale of gezondheidsoriëntatie, evenals drie jaar
educatieve functies;
- licencie dans le secteur des sciences humaines et
sociales, notamment avec une orientation
pédagogique, sociale ou de santé, ainsi que trois ans
de fonctions éducatives.

- licentie in de commerciële of toegepaste economische
wetenschappen;
- licence en sciences commerciales ou en sciences
économiques appliquées.

Gebreveteerd verpleegkundige
Infirmier breveté

- de houders van het brevet van verpleegkundige;
- les porteurs du brevet d'infirmier.

Gegradueerd verpleegkundige
Infirmier gradué

- de houders van een diploma dat deze titel toekent;
- les porteurs d'un diplôme octroyant ce titre.
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Bijlage III bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2019 betreffende het geldelijk statuut
van het personenel (AAJ)

Functieclassificatie vóór
1 januari 2019

Opvoeder Klasse I

Opvoeder Klasse II
Opvoeder Klasse IIA
Opvoeder Klasse IIB
Opvoeder Klasse III
Hoofdopvoeder
Opvoeder groepsleider
Maatschappelijk helper
Maatschappelijk assistent
Assistent in de
psychologie
Gegradueerd verpleger
Gebrevetteerd verpleger
Functieclassificatie

Schaal vóór de
Nieuwe classificatie op 1
inwerkingtreding januari 2019
van het besluit
van de Regering
van de Franse
Gemeenschap
van 5 december
2018 betreffende
de algemene
voorwaarden
voor de
erkenning en de
subsidiëring van
de diensten
bedoeld in artikel
139 van het
decreet van 18
januari 2018
houdende het
wetboek van
preventie,
hulpverlening
aan de jeugd en
jeugdbeschermin
g

1
(tot 31 maart
2019
2
2A
2B
3
4
5
6
6
6
6
17

Opvoeder Klasse 1

Opvoeder Klasse II
Uitdovingskader *
Uitdovingskader *
Uitdovingskader *
Coördinator loonschaal A
Uitdovingskader *
Uitdovingskader *
Maatschappelijk assistent
Assistent in de
psychologie
Uitdovingskader *
Uitdovingskader *

Toepasbare
schaal na de
inwerkingtreding
van het besluit
van de Regering
van de Franse
Gemeenschap
van 5 december
2018 betreffende
de algemene
voorwaarden
voor de
erkenning en de
subsidiëring van
de diensten
bedoeld in artikel
139 van het
decreet van 18
januari 2018
houdende het
wetboek van
preventie,
hulpverlening
aan de jeugd en
jeugdbeschermin
g
6
(vanaf 1 april
2019)
2
2A
2B
3
5
5
6
6
6
6
17
14
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Licentiaat psychologie,
recht, criminologie,
opvoedingswetenschappe
n, sociale wetenschappen

7

Licentiaat in de rechten
Klerk
Opsteller
Huisbeheerder
Gegradueerd
huisbeheerder

7
8
9
10
1

Gegradueerd secretaris

1

Technisch personeel
Administratief directeur
loonschaal A
Pedagogisch directeur
loonschaal A
Administratief directeur
loonschaal B
Pedagogisch directeur
loonschaal B

11
7

Functieclassificatie

7
12
12

Master in de
psychologische
wetenschappen, in de
criminologie, in de
opvoedingswetenschappe
n, in de sociologie, in de
sociale engineering en
actie of gelijkgesteld voor
al deze diploma's
Master in de rechten
Klerk
Opsteller
Huisbeheerder
Gegradueerd
huisbeheerder
(bachelor)/wordt
gelijkgesteld met deze
kwalificatie het
personeelslid dat
ononderbroken sinds 1
januari 2007, ongeacht
de gepresteerde
wekelijksee
arbeidstijdregeling, de
functie van
huisbeheerder uitvoert
die beschikt over een
getuigschrift van
gespecialiseerd hoger
economisch onderwijs en
dit in een erkende dienst
op basis van dit besluit of
in een erkende
opleidingsdienst op basis
van artikel 145 van het
decreet
Uitdovingskader *
Directiesecretaris
Technisch personeel
Administratief directeur
loonschaal B
Pedagogisch directeur
(loonschaal B)
Administratief directeur
(loonschaal B)
Pedagogisch directeur
(loonschaal B)

7

7
8
9
10
1

1
1
11
12
12
12
12

15
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Directeur-generaal
loonschaal A
Directeur-generaal
loonschaal B
Huisarts

12

Geneesheer-specialist

16

14
15

Directeur-generaal
(loonschaal B)
Directeur-generaal
(loonschaal B)
Doctor in de
geneeskunde
Uitdovingskader *

14
14
15
16

* Art. 65 van het Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2018
betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten
bedoeld in artikel 139 van het decreet van 18 januari 2018 houdende het Wetboek van
preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming : "De personeelsleden van de
dienst die in aanmerking genomen waren op basis van de vorige reglementeringen en die
niet voldoen aan de kwalificatievoorwaarden vastgesteld in bijlage 2 op de datum van
inwerkingtreding van dit besluit worden in aanmerking genomen voor de berekening van de
subsidie voor personeelsleden van de dienst tot aan hun natuurlijk vertrek".

Functieclassificatie

16

