Laatste aanpassing: 14/12/2020

3070000 Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen
Arbeidsduur
OnderCAO
tekening
Registratie-nr.
21.04.1983

9.212

20.12.2016

138.098

Einddatum

Aanwending van de bijkomende loonmatiging voor de
tewerkstelling

-

CAO betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden

-

Feestdagen
OnderCAO
tekening
Registratie-nr.

Einddatum

30.06.1972

1.428

CAO tot vervanging of betaling van wettelijke feestdagen die
samenvallen met de dag van de week waarop gewoonlijk niet
gewerkt wordt

-

24.10.1997

44.469

CAO betreffende de communautaire feestdag

-

Bijkomende vakantiedagen
OnderCAO
tekening
Registratie-nr.

Einddatum

24.10.1997

44.469

CAO betreffende de communautaire feestdag

-

02.02.2016

132.738

CAO betreffende de extra betaalde vakantiedag

-

Anciënniteitsdagen
OnderCAO
tekening
Registratie-nr.
20.12.2016

Arbeidsduur

138.098

Einddatum

CAO betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden

-

1

Laatste aanpassing: 14/12/2020

Arbeidsduur:
Ondernemingen opgericht vóór 01/01/1983:
indien max. 38u op 01/01/1983: Wekelijkse arbeidsduur: 37 u.
indien >
38u op 01/01/1983: Wekelijkse arbeidsduur: 37 u 30 m.
Ondernemingen opgericht na 01/01/1983: Wekelijkse arbeidsduur: 37 u 30 m.
De ondernemingen waar de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur werd berekend op jaarbasis door het
toekennen van compensatiedagen, kunnen dit systeem behouden, à rato van 1 compensatiedag op
jaarbasis per schijf van 10 minuten wekelijkse arbeidstijd boven de grens van 37 u 30 m.
10 Wettelijke Feestdagen (art.1 KB 18/04/1974):
Nieuwjaarsdag (1/1)
Paasmaandag
Feest van de Arbeid (1/5)
Hemelvaartdag
Pinkstermaandag
Nationale feestdag (21/7)
O-L-V-Hemelvaart (15/8)
Allerheiligen (1/11)
Wapenstilstand (11/11)
Kerstmis (25/12)
20 Wettelijke Vakantiedagen:
Het aantal wettelijke vakantiedagen waarop de werknemer recht heeft, wordt jaarlijks berekend in
functie van de som van het aantal gepresteerde en gelijkgestelde arbeidsdagen in het
vakantiedienstjaar.
Bijkomende Vakantiedagen/Feestdagen:
1 communautaire feestdag per kalenderjaar voor de werknemers in dienst op 1/7.
Het tijdstip waarop deze vakantiedag wordt genomen kan binnen iedere onderneming worden
vastgesteld.
Aan de werknemer van 60 jaar en ouder wordt een extra betaalde vakantiedag toegekend. Deze
vakantiedag wordt toegekend vanaf 1 januari van het jaar waarin hij 60 wordt. Deze vakantiedag wordt
blijvend toegekend: deze vakantiedag wordt elk jaar vanaf 60 jaar toegekend.
Anciënniteitsverlof:
1 dag anciënniteitsverlof per schijf van 5 jaar ondernemingsanciënniteit.
De anciënniteit wordt berekend op de 1e dag van het kalenderjaar tijdens hetwelke de vakantie wordt
toegekend. De bijkomende dagen mogen pas na de anciënniteitsverjaardag genomen worden.

Arbeidsduur
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