Geldigheidsdatum : 01/01/2008
Laatste aanpassing: 18/12/2020

Paritair Comité voor opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten
3190221 Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en –diensten van de Franse
Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap

Waalse Gewest: Gehandicaptenzorg
Arbeidsduur
OnderCAO
tekening
Registratie-nr.

Einddatum

16.03.1995
07.10.1996
04.11.1997

39.785
44.426
46.980

Tewerkstelling en arbeidstijd

-

22.12.1999

54.063

Tewerkstelling en de arbeidstijd in de sector van de
opvoedings- en huisvestingsinrichtingen "jeugdzorg"

-

17.12.2001

62.107

Arbeidsduur

-

16.03.1995

39.786

CAO als bijlage bij de CAO van 16 maart 1995 betreffende
de tewerkstelling en de arbeidstijd

-

Feestdagen
OnderCAO
tekening
Registratie-nr.

Einddatum

26.04.2007

83.429

CAO betreffende de toekenning van een dag verlof naar
aanleiding van het feest van de Franse Gemeenschap

-

10.05.2007

89.036

CAO betreffende het loon voor de arbeidsprestaties verricht
op zon- en feestdagen

-

28.04.2011 104.098 CAO betreffende de loontoeslagen voor onregelmatige
prestaties

Bijkomende vakantiedagen
OnderCAO
tekening
Registratie-nr.
28.05.1975
17.12.1975
16.03.1995

35.785

26.04.2007

83.430

Arbeidsduur

4.042

-

Einddatum

CAO tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden

-

CAO tot toekenning van vier bijkomende verlofdagen

-
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03.12.2007

86.368

CAO betreffende bijkomende verlofdagen met
compenserende aanwerving in het Waalse Gewest

-

Arbeidsduur:
Waalse Gewest (al of niet erkende en/of gesubsidieerde inrichtingen en diensten):
Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur: 38 u.
Voor de médecin spécialiste en de médecin géneraliste van de Gehandicaptenzorg is de wekelijkse
arbeidsduur 24 u.
10 Wettelijke Feestdagen (art.1 KB 18/04/1974):
Nieuwjaarsdag (1/1)
Paasmaandag
Feest van de Arbeid (1/5)
Hemelvaartsdag
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:
4 bijkomende verlofdagen mits 6 maanden anciënniteit in de inrichting,
4 betaalde verlofdagen aan personeelsleden die merg afstaan.
3 bijkomende vakantiedagen, waarbij in de loop van het 1e contractuele jaar recht op een vakantiedag
per aangevatte periode van 4 maanden.

Arbeidsduur

2

